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ICCAL - INTERNATIONAL CONGRESS OF CRITICAL APPLIED LINGUISTICS:
Language, Action, and Transformation

Brasília, 19 a 21 de outrubro de 2015

O Congresso  Internacional  da  Linguística  Aplicada  Crítica  (International  Congress  of  Critical
Applied  Linguistics,  ICCAL)  tem  como  principal  objetivo  promover  estudos  no  campo  da
Linguística  Aplicada  Crítica,  priorizando  a  prática  pedagógica  e  pesquisas,  visando  a  avanços
teórico-práticos.  Concebido  em  2013  como  projeto  de  extensão  na  Universidade  Estadual  de
Londrina e concretizado como evento científico na Universidade de Brasília, ele é materializado
pelas contribuições de reconhecidos pesquisadores nacionais e internacionais e pelas centenas de
trabalhos  aprovados  pela  Comissão  Científica  para  três  dias  intensos  de  discussões,  trocas  de
experiências e reflexões.  

Sob o tema Linguagem, Ação e Transformação, esta edição inaugural registra número de inscritos
superior a 900 e cerca de 450 propostas de trabalhos aprovadas. Entre participantes, a maioria é de
brasileiros vindos das cinco regiões geográficas. Além disso, conta com a presença pesquisadores
da Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Quênia e
Cingapura.

A partir  da  disseminação  de  conhecimento  produzido  nacional  e  internacionalmente,  espera-se
contribuir  para  o  desenvolvimento  de  alunos  e  professores;  estimular  debates  sobre  questões
relativas ao uso da linguagem na constituição da sociedade; incentivar profissionais da linguagem a
incluírem em suas agendas de trabalho tópicos que visem à transformação social, à superação de
desigualdades, de preconceitos, de opressão a indivíduos e grupos.

Agradecendo  aos  participantes  pelo  seu  interesse,  engajamento,  sugestões  e  críticas  e  apoio,
desejamos a tod@s excelentes aprendizagens!

Sejam bem-vind@ ao ICCAL!

Comissão Organizadora
Outubro 2015

APOIO
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PROGRAMAÇÃO GERAL

SEGUNDA-FEIRA
19/10/2015

TERÇA-FEIRA
20/102015

QUARTA-FEIRA
21/10/2015

8:00 Credenciamento e Abertura Credenciamento e Abertura Credenciamento e Abertura

8:30 CONFERÊNCIA 1

Critical Applied Linguistic
Challenges

Alastair Pennycook
University of Technology, Sydney

MESA-REDONDA 3

Identidades, Diferenças e
Transformações

Aparecida Jesus Ferreira, UEPG
Rosane Rocha Pessoa, UFG

Bonny Norton, British Columbia

MESA-REDONDA 4

Discurso e Poder

Viviane Resende, UnB
Débora de Carvalho Figueiredo,

UFSC 
Mellinee Lesley, Texas Tech

University

10:00 Intervalo Intervalo Intervalo

10:30 MESA-REDONDA 1

Política e Políticas de Linguagens

Claudia Hilsdorf Rocha,
UNICAMP

Egon Rangel, PUC-SP
Lynn Mario Menezes de Souza,

USP

MINICURSOS

Being critical in the moment 
Alastair Pennycook

Literacies, Education and Applied Linguistics: critique in the
learning of languages 
Walkyria Monte Mor

Políticas de Internacionalização na Educação Superior: questões e
caminhos

 Lynn Mario Menezes de Souza

Tecnologia e Educação Linguística: perspectivas e problematizações
sobre ensino crítico de língua estrangeira

 Claudia Hilsdorf Rocha

Multimodality in Education: Theory and Practice
Bill Cope | Mary Kalantzis

Migrações, trajetórias e experiências vividas em linguagem: o papel
da pesquisa biográfica para a reflexão sociolinguística crítica

Clara Keating

12:30 Almoço Almoço Almoço

13:30 Comunicações e Pôsteres Comunicações Comunicações

15:30 Intervalo Intervalo Intervalo

16:00 Comunicações Comunicações Comunicações

18:00 MESA-REDONDA 2

Educação, Pós-modernidade e
Ética

Elaine Mateus, UEL
Walkyria Monte Mor, USP
Maria Luiza Coroa, UnB

CONFERÊNCIA 2

Making Sense: A Grammar of
Multimodal Meaning

Bill Cope | Mary Kalantzis
Universtity of Illinois

CONFERÊNCIA 3

Criticity and criticality: an
agenda for Critical Applied

Linguistics

Kanavillil Rajagopalan 
UNICAMP

19:30 Apresentação Artístico-Cultural Lançamento de Livros Encerramento
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CONFERÊNCIAS/PLENARY LECTURES

CRITICAL APPLIED LINGUISTIC CHALLENGES

Alastair PENNYCOOK
University of Technology, Sydney

Unlike the arguments  that   Critical  Applied Linguistics  (CALx) is  a  threat  to ‘normal’ applied
linguistics,  or  that  a  politically  and  ethically  grounded  approach  to  applied  linguistics  is
incompatible with academic rigour, CALx faces several contemporary challenges of real relevance.
It needs to stay alert to the changing social, cultural economic and political environment in which it
operates. The rise of neoliberal ideologies and practices, the fragmentation of  old class structures
and  emergence  of   a  new  mobile,  insecure  workforce  (the  precariat)  present  urgent  research
agendas for those intersted in language, mobility and inequality. At the same time, changing modes
of communication such as online literacy practices (from gaming to texting and twitter) produce
new contexts  of language use and social  engagement that  need to  be addressed from a critical
standpoint. Of significance too is the need to take up, abeit with a constant skepticism, shifting
theoretical domains such as the new focus on  and understanding of multilingualism, part  of a
broader  questioning  of  the  epistemologies  that  underpin  applied  linguistic  views  of  language.
Equally important for CALx is the need to remain locally grounded: If it operates as an imported,
decontextualised theorization of language and politics from the global North, it will continue to lack
relevance along many dimensions for the majority world. And yet, by remaining at the forefront of a
critical, transgressive exploration of these relations, an emergent  form of CALx,  responsive to
changing political  and theoretical domains, is more than just a critique of, or corrective to,  the
normative domains of Alx; rather it is the place to look for renewal, the place to seek out the most
recent, engaged and critical thinking on language, education, literacy, discourse, politics and ethics. 

MAKING SENSE: A GRAMMAR OF MULTIMODAL MEANING

Mary KALANTZIS
Bill COPE

University of Illinois

In recent years, multimodality has become a focal point for the work of linguists, literacy educators
and arts/design scholars, among others. One of the principal touchstones for the development of a
theory of multimodality has been the rise of new, digital  media.  Here,  among other significant
developments, we see the proliferation of still and moving image as modes of expression, displacing
or augmenting messages that would once have been expressed only in oral or written language. At
the same time, we witness a dramatic extension of the sites of writing and reading, and in new or
hybrid genres.
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This  paper  sketches  in  outline  form  a  grammar  of  multimodality,  addressing  both  the
comparabilities and irreducible differences in the processes of meaning across different modes. As
well as offering a synthesis of the literature on linguistic and visual modes, the paper will examine
modes  that  have  to  date  received  relatively  little  attention  in  the  literature  on  multimodality,
particularly audio, gestural and spatial modes. In the light of developments in new media we also
wish to highlight the substantial differences between the grammar of speaking and the grammar of
writing in order to analyze the grammatical peculiarities of a proliferating range of hybrid forms of
writing—including for instance, instant messaging, comments, and annotations.
In our grammar of multimodality, we propose five semiotic metafunctions or levels at which people
‘make sense’. Here, we revise Halliday’s three semiotic metafunctions and extend these with two
more. All meaning-making, across all modes, operates at five levels, with five purposes. We refer to
things,  events,  processes  and  abstractions  (Halliday’s  ‘ideational’ function).  We  dialogue, with
ourselves and others (Halliday’s ‘interpersonal’ function). We structure our meanings in ways which
are  both  conventional  and  always  innovative  to  the  extent  that  every  re-making  is  uniquely
modulated (Halliday’s ‘textual’ function). We situate our meanings in contexts, or at least find that
they are situated by default (what we call a ‘contextual’ function). And we intend when we position
and or encounter meanings in webs of intention or agency (a metafunction we call ‘interest’).
The presentation concludes with an introduction to our work developing the multimodal ‘social
knowledge’, digital writing and e-learning space, Scholar.

CRITICITY AND CRITICALITY: AN AGENDA FOR CRITICAL APPLIED LINGUISTICS

Kanavillil RAJAGOPALAN
State University at Campinas (UNICAMP)

Although what we might broadly consider the ‘critical turn’ has by and large been assimilated by
the academic community and no longer raises eyebrows as it used to, the fact remains that many
still ignore the vital etymological link between criticism and crisis. This has untold consequences
for the way we go about engaging in our critical endeavours. Ideally, criticity should hark back to
criticality, which is but another word for being at a cross-roads or a critical juncture, from where we
no longer have at our disposal any clear and predetermined roadmap or loadstar to guide us. In other
words, criticality is precisely that moment in our intellectual journey which is marked by what
Derrida famously called ‘undecidability’. This must give pause to those among us who nurture the
vain hope that the critical impetus can be mobilised and put to work on a quasi-automatic pilot,
provided  one  has  a  solid  and  well-thought-out  ideological  bedrock  to  fall  back  on.  To  think
otherwise is to fall into the trap of hoping that criticity can be reduced to a pre-selected doctrine.
Criticity necessarily calls for a pragmatic, as opposed to a doctrinaire approach to practical issues.
Neither can a genuinely critical spirit entertain the idea of a predetermined and well-defined goal
toward which to move steadfastly but safely along. The El Dorado of critical endeavours cannot be
a stasis, but itself a staging post for further probing. There must be some element of provisionality
in all talk of teleology. Unfortunately, though, many otherwise well-intentioned critical theorists fall
into the trap of thinking that adopting a critical stance is a matter of ideological choice and once you
have made the choice the rest would follow unproblematically.
In my exposition, I propose to defend a view of criticity and criticality that ultimately has turn upon
itself  every  now  and  then,  making  the  road  to  traverse  constantly  treacherous  and  full  of
uncertainties.
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MESAS-REDONDAS/ROUNDTABLES

POLÍTICAS EDUCACIONAIS, LÍNGUA ESTRANGEIRA E TECNOLOGIA MÓVEL NO
CAMPO DA LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA

Cláudia Hilsdorf ROCHA
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Em contraposição à racionalidade,  a complexidade vem se destacando como uma possível forma de
pensar  o mundo e as relações  humanas,  pois distancia-se da simplificação,  da regularidade,  da
generalização, da pretensão das verdades absolutas e da realidade como algo dado e passível de
controle  e  objetivação,  em  favor  do  incerto,  do  inacabado,  da  ambivalência,  do  fluxo,  da
diversidade, das hibridações e das relações de  natureza rizomática ou em rede. Em meio às intensas
e  controversas  mudanças  socioculturais,  linguísticas  e  político-econômicas  dos  tempos
contemporâneos, a que autores chamam de Modernidade reflexiva (Giddens, Beck e Lash, 1995),
Modernidade líquida (Bauman, 2001) ou Modernidade Recente (Chouliaraki e Fairclough, 1999), a
preocupação  com diferentes  maneiras  pelas  quais  o  poder  se  manifesta  tem sido  crescente  em
variados  domínios  do  conhecimento  e  do  saber,  uma  vez  que  as  mais  diversas  formas  de
organização social evidenciam-se marcadas por desigualdades opressoras. No âmbito da Linguística
Aplicada Crítica (Pennycook, 2010), estudos têm geralmente se voltado para o entendimento da(s)
linguagem(ns)  como  prática(s)  local(ais)  (Pennycook,  2012)  e,  de  uma  perspectiva  trans  ou
indisciplinar  (Moita  Lopes,  2006),   buscam  investigar,  em  alinhamento  com  visões
desconolizanadoras e  desnaturalizadoras,  questões  que abarcam as práticas  de linguagens e sua
relação com a vida das pessoas. Por esse prisma, neste trabalho, focalizo as políticas linguísticas e
educacionais  na  sociedade  digital.  Pretendo  inicialmente  problematizar  a  noção  de  política  de
linguagens  (Johnson,  2013),  privilegiando  uma  perspectiva  favorável  à  complexidade  e  aos
processos de regulação de poder por meio da linguagem e da tecnologia.  Sigo considerando os
movimentos  e  discursos  contemporâneos  de  globalização  e  internacionalização,  tencionando
discorrer brevemente sobre o cenário da tecnologia móvel na atualidade e debater seu papel frente à
educação  crítica  e  às  políticas  linguísticas  (Sewlyn,  2013),  refletindo,  nesse  contexto,  sobre
diferentes  epistemologias  presentes  nas  políticas  educacionais  ligadas  à  aprendizagem  móvel
(Pegrum, 2014) em língua estrangeira.

A POLÍTICA POR TRÁS DA(S) POLÍTICA(S) DA LINGUAGEM

Lynn Mario T. MENEZES DE SOUZA
Universidade de São Paulo (USP)

Partindo  dos  conceitos  de  language  myth (Harris,  1981),  pensamento  indolente (Sousa  Santos,
2002)  e  de  culturas  linguísticas (Schiffman,  1996),  esta  apresentação  argumenta  que,  antes  de
discutir a política ou as políticas da linguagem, é necessário entender que o conceito de linguagem é
em si permeado por ideologias e relações políticas desiguais definidas por Dussel (2004) e Quijano
(2000; 2007) como sendo relações de  colonialidade. Essas relações vão além de meras questões
políticas e  linguísticas  e  atingem questões epistemológicas  e  ontológicas (Khubchandani,  1994;
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1998; Gupta, 2000; Pattanayak, 1990; Agnihotri, 1994). A apresentação procurará trazer exemplos
disso da América Latina, Ásia e África.  

Palavras-chave: Sociolinguística; Politica; Politicas linguísticas; Cultura linguística.

POLÍTICA E POLÍTICAS DE LINGUAGEM

Egon de Oliveira RANGEL
Pontifía Universidade Católica (PUC-SP)

Composto de dois termos articulados por uma conjunção, o título proposto para esta mesa  —
Política e Políticas de Linguagem — faz supor, para além de uma pura e simples relação sintática,
algum vínculo entre “políticas de linguagem”, de um lado, e “política”, de outro. Mais ainda: se nos
perguntarmos a respeito das unidades que esse arranjo coordena, veremos que se trata do mesmo
vocábulo,  em duas ocorrências  distintas.  A primeira,  no singular  e  sem qualquer  determinação:
“política”; a segunda, no plural e com uma determinação: “políticas de linguagem”. Considerando
que esse binômio tem a função de designar aos participantes desta mesa um tema e uma perspectiva
para  o  debate,  é  possível  dizer  que  os  dois  termos,  apesar  de  coordenados,  sugerem...  uma
hierarquia.  “Políticas  de  linguagem” não estariam em pé  de igualdade  com “política”,  como a
conjunção faz parecer; antes ao contrário, estariam subordinadas a ela.
Minha intervenção no debate segue o rastro dessas inferências de leitura. No entanto, por mais
óbvias e “automáticas” que elas possam parecer, cabe perguntar: Que política e que políticas de
linguagem o título desta mesa-redonda nos permite evocar? Que vínculos — hierárquicos ou não —
estariam sugeridos entre um e outro termos, numa formulação como esta?
Tomando como referência experiências pessoais relativamente recentes, na formulação e execução
de políticas públicas federais para o ensino de língua portuguesa na educação básica, procuro: a)
explicitar sentidos potencialmente envolvidos tanto em cada um dos termos referidos quanto na
formulação do título como um todo; b) refletir, a partir de um exercício anterior (Rangel, 2013),
sobre  as  complexas  e  conflituosas  relações  que,  no  âmbito  das  políticas  públicas,  podem  se
estabelecer  entre  política  e  políticas  de  linguagem.  Em  especial,  pretendo  retomar  e  discutir
algumas definições de “políticas linguísticas”, como a de Calvet (1995) e a de Rajagopalan (2013),
com o objetivo de compreender melhor o papel de uma dimensão pouco considerada da política —
a da máquina administrativa — na formulação e na execução de políticas públicas federais para o
ensino de língua portuguesa. 

FAÇA O QUE EU FALO: investigando representações pedagógicas de formadores de professores à
luz de construtos da pós-modernidade

Elaine MATEUS
Universidade Estadual de Londrina (UEL)

O propósito desse estudo é investigar as representações de formadores de professores sobre práticas
de  ensino-aprendizagem,  à  luz  de  princípios  educacionais  pós-modernos.  Para  tanto,  abordo  a
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temática  da  mesa  “Educação,  Pós-Modernidade  e  Ética”  delimitando  sentidos  de  educação  no
contexto contemporâneo, indicando alguns de seus construtos e propósitos. Alego que, a despeito
das divisões entre o que se considera modernidade e pós-modernidade, a educação, em geral, e a
formação de professores, em específico, têm o compromisso de buscar nas teorias críticas formas de
desafiar  e  de  intervir  em  projetos  hegemônicos  de  sociedade,  buscando  construir  sentidos  de
cidadania participativa e de democracia deliberativa. Ao longo desse recorte, estabeleço o sentido
de ética como aquilo que atravessa as relações interpessoais e que requer cuidado, honestidade e
responsabilidade mútuos. Os dados decorrem de um questionário em escala Likert,  adaptado de
Boboc  e  Nordegren  (2014),  respondido  por  70  formadores  de  professores,  de  15  cursos  de
licenciatura,  da  Universidade  Estadual  de  Londrina.  Os  resultados  apontam contradições  entre
projetos  democráticos  de  transformação  social  e  os  modos  como a  formação  de  professores  é
representada e, possivelmente, realizada.

DA ÉTICA PARA A ESTÉTICA NA EDUCAÇÃO

Maria Luiza M. S. COROA
Universidade de Brasília (UnB)

Considerando  uma base  histórica  interdisciplinar  para  esta  reflexão,  parto  de  um dos  aspectos
sintetizados por David Harvey como caracterizadores da época a que convencionamos chamar de
pós-modernidade. Esse aspecto é a mudança de foco, da ética para a estética. Acrescento à minha
escolha  norteadora  a  questão  que  pretendo  problematizar:  na  pós-modernidade,  a  liberdade  de
expressão  e  a  flexibilização  do  real,  que  acompanham os  conceitos  estéticos,  substituem uma
regulação dos comportamentos, que acompanha conceitos éticos? Mais especificamente, trazendo
para o âmbito da educação: de que modo essa mudança de foco repercute no âmbito da educação e
nas práticas escolares?
Inicio  por  uma  observação  negativa:  a  de  que  é  comum vermos  a  valorização  da  estética  na
educação  –  estranhamente  –  resultando no aligeiramento  e  na  superficialização dos  objetos  de
ensino. Nos eventos discursivos das práticas escolares, a estética fica, muitas vezes, confinada a
acréscimos de textos multimodais e de páginas coloridas, nos exercícios e nos materiais didáticos,
sem que esses acréscimos representem o redirecionamento dos enfoques teórico-metodológicos que
a pós-modernidade demanda. Seguindo a mesma preocupação, a transformação da ética em estética
acaba por confundir propostas de respeito à singularidade e inovação – associadas à “estetização”
da educação e da linguagem – com uma certa “tolerância” à diversidade nas interpretações dos
códigos (linguísticos, imagéticos, comportamentais). Para ultrapassar interpretações que não cabem
nos  conceitos  de  pós-modernidade,  proponho  uma  reflexão  que  se  oriente  pela  renovação  dos
valores estéticos de modo integrado aos valores éticos. 
No mundo teórico da pós-modernidade,  reconhecer a historicidade dos sujeitos e  da linguagem
significa reconhecer-lhes também o poder de ação e de atividade. Por isso, valorizar a estética como
traço definitório de uma época não resulta, necessariamente, no abandono de atenção sistematizada
às  relações  éticas.  Amplia-se  o  lugar  dos  processos  educacionais  como  consequência  de  um
redirecionamento da ética, com regulação mais flexível, livre e crítica. Lidar, dessa forma, com os
modos de  significar  o  ser  e  o  estar  em um mundo pós-moderno demanda a  formação de  uma
capacidade crítica, tanto estética quanto ética, para todos os atores envolvidos no processo.

12



POST-MODERNITY, ANTI-EDUCATION AND LOOSE ETHICS: THINGS FALLING APART?

Dr Walkyria MONTE MÓR
Universidade de São Paulo (USP)

The  presentation  debates  the  contradictions  of  a  postmodern  society  in  which  the  “incredulity
towards metanarratives” as quoted by Lyotard (2003) and the “crisis of capitalism” as defined by
Harvey (1992) are perceived in its supporting educational frameworks. Postmodernity may, then,
mean the deconstruction of a “hegemonic discourse and its pervasive effects on ways of thought to
the point where it has become naturalized in the common sense way many of us interpret, live in,
and understand the world” (HARVEY 2005, p 3). In the assertion of the impossibility of a fixed,
static paradigm for legitimation in a fluid and organic system that is constantly in flux in its process,
social matters such as education and ethics are brought to the fore of the discussion. Ubiquitous
learning, subjectivity, knowledge reassembling in other meaningful ways, the multi/plural turn in
language  and  culture  in  digital  societies  enable  another  agenda  for  rethinking  language  and
education at the same time they often (mis)lead to the perception of an ‘anti-education’. The term
entangles an interpretation/ a misinterpretation/ a reinterpretation of the institutions of knowledge
construction and the relationships between science, truth, power and social participation. The debate
focuses on ideas such as the ones of ‘institutions as frozen thoughts’ as Gee (2013) refers to the
learning  and  living  procedures  that  require  institutionalized  thoughts  or  decisions  and  ‘frozen
breath’ as Gee and Hayes  (2011) depict  written language as they discuss the impact  of  digital
language and knowledge today.
The paper considers the situatedness of the studies of literacies (LANKSHEAR; KNOBEL 2003;
2008; 2013; COPE; KALANTZIS 2000; 2008; 2012; GEE 2003; 2011; 2013; LUKE 2004; LUKE,
WOODS, WEIR 2013; VAN LEEUWEN 2011; KRESS 2003, 2010; CHUN 2012; JANKS 2008,
2014) for Brazilian educational contexts. The Projeto Nacional de Formação de Professores “Novos
letramentos, multimetramentos e o ensino de línguas” (DGP-CNPq) is its research source.

SOCIAL IDENTITIES OF RACE IN AUTOBIOGRAPHIC NARRATIVES OF LANGUAGE
TEACHERS

Aparecida de Jesus FERREIRA
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)

Social identities of race is an issue that has been discussed lately in the field of applied linguistics
all over the world and also in Brazil, considering the need to include all social identities as part of
schools, curricula and society. Changes to the Brazilian curriculum in relation to the issues of race
took place in January 2003, with the Federal Law 10.639/2003, which made the teaching of African
and Afro-Brazilian history and culture mandatory (Brasil, 2005). The contribution of this legislation
to education in Brazil was welcome in terms of addressing issues that were previously absent in
curricula and in teacher training courses. This presentation is part of a research project developed
with language teachers and it aims to reflect on autobiographic narratives about race and racism
experienced by those language teachers. Over the last few years, much has been done in the field of
narrative research (Clandinin; Connelly, 1998, 2000); regarding the identity of language teachers
(Pavlenko, 2007; Norton & Early, 2011; Barkhuizen, 2013); and in the field of critical language
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studies  and  critical race studies that considers the importance of narratives (Ladson-Billings, 1998;
Pennycook,  2001;  Kubota  &  Lin,  2009).  In  order  to  reflect  about  race  I  use  the  theoretical
framework that arises from Critical Race Theory (CRT) and critical race literacy, and this was the
basis for the data analysis (Ladson-Billings, 1998;  Mosley, 2010). The narratives were gathered
during a course about “Language teacher education” that I teach  as part of an MA course in Brazil .
The research showed the personal benefit to the language teachers of reflecting about an issue that
is very important and difficult to discuss in Brazilian society. The narratives revealed that, in one
way or another, the issue of race was present in the teachers’ lives, i.e. in schools, universities, their
families, and also in their classrooms as teachers. The narratives seem to indicate that because of
this experience in the MA course the teachers perceived the importance of taking action against
racism in their own language classrooms.  

IDENTITY, LANGUAGE LEARNING, AND SOCIAL TRANSFORMATION

Bonny NORTON
University of British Columbia, Canada

This  paper  will  address  new theories  of  identity,  investment,  and language  learning,  and  their
implications for social transformation in a transnational and increasingly digital world. Data will be
drawn from educational research with language learners of varying ages in North America, Asia,
and Africa. The paper will argue that interest in identity in the field of applied linguistics is best
understood in the context of a shift in the field from a predominantly psycholinguistic approach to
second  language  acquisition  to  include  a  greater  focus  on  sociological  and  anthropological
dimensions of language learning, particularly with reference to sociocultural,  poststructural, and
critical theory. Of central interest is not only a learner’s motivation (a psychological construct) but a
learner’s investment (a sociological construct,  developed by Norton 2000/2013).  Researchers of
second language identity have been interested not only in linguistic input and output, but in the
relationship between the language learner and the larger, frequently inequitable, social world. The
paper argues that the extent to which a learner speaks or is silent, or writes, reads, or resists has
much to do with the extent to which the learner is valued in any given institution or community. In
this  regard,  social  processes  marked  by inequities  of  gender,  race,  class,  ethnicity,  and  sexual
orientation may serve to  position learners  in ways that  silence and exclude.  At  the same time,
however, learners may resist marginalization through both covert and overt acts of resistance. What
is of central interest is that the very articulation of power, identity, and investment is expressed in
and through language. Language is thus more than a system of signs; it is social practice in which
experiences are organized and identities negotiated. 
The  author’s  recent  publications  on  these  topics  can  be  found  on  her  website
at:http://educ.ubc.ca/faculty/norton/

CORPOS EM CENA NA FORMAÇÃO CRÍTICA DOCENTE

Rosane Rocha PESSOA
Universidade Federal de Goiás (UFG)

A perspectiva  crítica  no  ensino  de  línguas  adicionais  (JUDD,  TAN,  WALBERG,  2003)  e  na
formação  de  professoras/es  de  línguas,  entendida  como  uma  forma  de  problematizar  questões
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sociais e relações de poder desiguais e como um engajamento com reais possibilidades de diferença
(PENNYCOOK, 2001),  tem fundamentado o nosso trabalho na Universidade Federal  de Goiás
desde 2005. Tais reais possibilidades de diferença dizem respeito não à cultura de outros povos,
normalmente vista como fixa, tradicional, exótica, mas à pluralidade cultural existente na nossa
própria cultura e às diferenças existentes em nós mesmas/os, já que há uma mútua/constituição dos
opostos (LOURO, 2004). Crucial nesse trabalho tem sido a adoção de conteúdos curriculares que
buscam  colocar  em  xeque  os  fundamentos  epistemológicos  e  ontológicos  eurocentristas
conservadores,  ao focalizar  corpos que  não estão inscritos  apenas  em espaços hegemônicos  de
identidade, ou seja, que rompem com as normas estabelecidas de gênero, raça, classe, sexualidade,
nacionalidade, idade, nível de escolaridade, profissão etc. Exemplos desses corpos são as autoras
bell  hooks,  uma  feminista  negra  norte-americana  que  defende  uma  educação  como  prática  de
liberdade, e Carolina Maria de Jesus, uma escritora negra brasileira não escolarizada que escreveu
diários sobre o seu cotidiano como moradora de uma favela em São Paulo na década de 1950 e
sobre fatos políticos e sociais  dessa época.  Nosso objetivo é que nossas próprias identidades e
conhecimentos sejam questionados e que novas identidades e conhecimentos sejam vislumbrados,
possibilitando  a  construção  de  uma  forma  de  vida  comum  que  vá  além  dos  vários  tipos  de
diferenças  (SOUZA SANTOS,  2007).  Nessa  comunicação,  focalizarei  estudos  de  mestrado  e
doutorado, orientados por mim, que tiveram como objeto os desdobramentos da perspectiva crítica,
no  ensino  e  na  formação  de  professoras/es  de  língua  inglesa,  para  as/os  pesquisadoras/es  e
participantes desses estudos. Particularmente, evidenciarei que esse trabalho de engajamento com as
diferenças, que, em geral, se constitui em espaços de luta, tem possibilitado o deslocamento dos
corpos e tais deslocamentos tendem a se inserir mais no âmbito pessoal do que no profissional.  

Palavras-chave: Formação docente; Crítica; Identidade.

DISCURSO E PODER: O CONTROLE DOS CORPOS DAS MULHERES NO DISCURSO
JUDICIAL SOBRE O ABORTO

Débora de Carvalho FIGUEIREDO
 Universidade Estadual de Santa Catarina (DLLE/PPGI/UFSC)

O discurso desempenha um importante papel no controle da sexualidade. Em sua obra "A Historia
da  Sexualidade"  (1984),  Foucault  argumenta  que  as  proibições,  exclusões  e  limitações  legais
sobre a sexualidade estão ligadas a certas práticas discursivas. Dessa perspectiva, o controle do
comportamento sexual  feminino é  alcançado através  de proibições  e  regulamentações  sobre a
sexualidade estabelecidas por práticas discursivas médicas e jurídicas, dentre outras (EDWARDS,
1981).  O  sistema  jurídico  vê  o  corpo  e  suas  atividades  como  uma  área  de  jurisdição
legal.  A partir  do  surgimento  das  primeiras  leis  codificadas  ate  o  momento  atual,  o
corpo  feminino  (particularmente  em suas  capacidades  sexual  e  reprodutiva)  tem sido
objeto  de regulamentação, controle e punição jurídicas (SMART, 1989). Nesse trabalho
exploro  um gênero  específico  do  discurso  jurídico,  acórdãos  catarinenses  em casos  de
aborto  praticados  com  o  consentimento  da  gestante,  para  investigar  como  o  discurso
jurídico  funciona  como  uma  instância  de  supervisão  e  controle  dos  corpos  femininos,
em particular no que diz respeito à sua capacidade reprodutiva, e que relações de poder
são estabelecidas entre o judiciário e mulheres indiciadas pelo crime de aborto.
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DISCURSO E PODER NO CONTEXTO DA JUSTIÇA: A CRIMINALIZAÇÃO DA POBREZA
NA SENTENÇA QUE CONDENOU RAFAEL BRAGA VIEIRA

Viviane de Melo RESENDE
Universidade de Brasília (UnB)

Em 2013, grandes  manifestações públicas  ocorreram no Brasil,  gerando um movimento que se
convencionou chamar 'Jornadas de Junho'. Ao mesmo passo, entretanto, que mobilizações tomaram
o espaço público, a repressão estatal se incrementou: protestos foram violentamente reprimidos, e
leis e decretos foram formulados para oferecer base jurídica à detenção arbitrária e à identificação
compulsória de manifestantes. No Rio de Janeiro, numa grande manifestação em 20 de junho de
2013, foi detido Rafael Braga Vieira, jovem negro em situação de rua. Portando dois frascos de
produtos de limpeza tomados como explosivos, Rafael foi julgado e condenado a uma pena de cinco
anos em regime fechado. Neste trabalho, com base em referenciais da Análise de Discurso Crítica,
analisamos a sentença que condenou o jovem. Nossas análises apontam que o processo movido
contra Rafael Braga Vieira privilegiou a identificação do réu e sua avaliação pessoal, em detrimento
da descrição minuciosa do suposto crime envolvendo explosivos, baseando-se na reincidência e em
supostos “péssimos antecedentes” para privá-lo de liberdade.  A grande maioria dos documentos
produzidos  nos  autos  do  processo  não  é  explícita  sobre  os  pertencimentos  identitários  que
informaram  muitos  dos  debates  sobre  o  caso,  e  foi  por  meio  do  trabalho  de  jornalistas  e
advogados/as ativistas que o pertencimento racial e a situação de rua passaram a ocupar relevância
no contexto posterior à prisão. O caso de Rafael é emblemático por evidenciar a construção de
opinião pública que se baseia em julgamentos morais entre “cidadãos de bem” e “não-cidadãos”: a
detenção  arbitrária,  a  fragilidade  das  provas,  a  pressuposição  de  conduta  criminal,  a
desproporcionalidade da pena e a condução do processo de acusação manifestam como os direitos
de algumas pessoas são violados para supostamente garantir a segurança de outras.

Palavras-chave:  Análise  de  Discurso  Crítica;  Situação  de  rua;  Jornadas  de  Junho;  Cidade
revanchista; Caso Rafael Braga Vieira.

“DISPLACEMENTS AND TRANSFORMATIONS OF CONCEPTS”: ADOLESCENT GIRLS’
RECLAIMING DISCURSIVE POWER THROUGH NEW MEDIA

Mellinee LESLEY
Texas Tech University

A great deal of concern has been raised in recent years about adolescents being the victims of
cyberbullying through their  participation in  new media such as chat  rooms,  video sharing,  and
social networking sites.  Although the spreadable (Jenkins, 2013) and anonymous nature of such
new media can fuel cyberbullying, new media can also facilitate ways for “victims” to talk back to
the individuals and social structures that have served to oppress them.  
The  discourse  examined  in  this  presentation  was  generated  by  adolescent  girls  who  have
experienced cyberbullying and used the same media to bolster their stature and speak back to a
particular audience in an effort to reclaim their power. Through Gee’s (2005) discourse analysis
methodology  with  the  seven  building  tasks  of  language—significance,  activities,  identities,
relationships,  politics  (the  distribution  of  social  goods),  connections  and  sign  systems  and
knowledge—I analyzed language use in three different instances and modalities of discourse.
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In my examination of the texts, I drew on a Foucauldian (1972) question of whether power resides
within the institution or within the individual to analyze the extent to which the medium (e.g.,
multimodal)  afforded the “displacements  and transformations  of  concepts” and a  reclaiming of
power for the girls (p. 4).  As part of the examination of the new media, I analyzed the discursive
moves each girl  made to draw boundaries around their  lives, position themselves differently in
relationships with others, and articulate new identities.
The following research questions guided my inquiry:

(1) What are the ways adolescent girls use new media to address gendered forms of oppression
and cyberbullying?

(2) How are social goods (Gee, 2005) as portrayed through discourse distributed in the new
media contexts?

(3) How  do  the  girls  empower  themselves  through  Gee’s  (2005)  seven  building  tasks  of
language? 

Keywords: Discourse; Social goods; New media.
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MINICURSOS/WORKSHOPS

BEING CRITICAL IN THE MOMENT

Alastair PENNYCOOK
University of Technology, Sydney

In this workshop we will use examples drawn from the participants to explore how we can respond
to critical moments in our teaching or other applied linguistic activities. Much of what we do in
critical work follows a prior agenda or critical program but we also need to have available ways of
taking up the unexpected so that we can turn an incident to a critical advantage.

MULTIMODALITY IN EDUCATIONAL THEORY AND PRACTICE

Mary KALANTZIS
University of Illinois

Bill COPE
University of Illinois

This workshop will further explore the theoretical themes introduced in our plenary lecture, with
particular  reference  to  learning  and  assessment  practices  in  our  Scholar digital  writing  space.
Digitally-mediated environments offer a wide range of potentials for learning design and delivery,
which  range from reproduction  of  traditional  pedagogical  practices  in  digital  form,  to  genuine
innovations. The workshop will trace the dimensions of new media, contrasting its characteristic
technical processes and social relationships with the mass media of the twentieth century. It argues
that new media not only affords a ‘new learning’ (media are intrinsic to learning); it also requires
pedagogical reform in order for education to remain apt to contemporary social conditions in which
new media play a defining role. It goes on to suggest seven affordances offered by new media for
education:  ubiquitous  learning,  active  knowledge  production,  multimodal  knowledge
representations,  recursive  feedback,  collaborative  intelligence,  metacognitive  reflection  and
differentiated learning.  The workshop will  also introduce participants to  the web-based  Scholar
digital writing environment. In this focus on practice, we will have areas of emphasis—the creation
of multimodal digital texts, and emerging, technology-mediated approaches to writing assessment,
as well as knowledge represented in writing. Please bring a laptop computer if you have one with
you, and we’ll give you some hands-on multimodal writing and assessment experiences!

LITERACIES, EDUCATION AND APPLIED LINGUISTICS: CRITIQUE IN THE LEARNING
OF LANGUAGES

Profª Drª Walkyria MONTE MÓR
Universidade de São Paulo (USP)

The  recent  research  and  studies  about  literacies  (new literacies  and  multiliteracies)  have  been
inspired in the Freirean premises of critical education, autonomy and citizenship. However, these
ideas have been reinterpreted socially, culturally and historically responding to social phenomena
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changes such as globalization and digital communication. As a result, new notions have been added
to  the  perceptions  of  knowledge construction,  communication,  values,  identities,  expanding the
ways of interaction, production and relationships – including power relationships – at work places
and life.  The coexistence  of  new and old paradigms is  observed,  as  well  as  the  emergence  of
contradictions  and  conflicts  on  one  side,  and  on  the  other,  creation  and  innovation,  bringing
challenges to learning and teaching to the present and future societies.
This workshop will  then approach  critique  as one of the key-concepts that contributes with the
rethinking of language education and applied linguistics. It will focus on the relationship between
language and critique, and on the views about critical expansion in the reconstruction of social,
cultural and linguistic representations, thus, aiming at promoting the discussion about the theme as
well as about critique-oriented practices.
Some of the theoretical references for the workshop are: Kalantzis, Cope (2008, 2012); Lankshear,
Knobel  (2013;  2011);  Luke  (2004);  Freire  (1967,  1987,  2001)  in  the  studies  about  literacies;
Pennycook (2007, 2010); Canagarajah (2013; 2010; 2007); Rajagopalan (2013; 2012; 2009; 2004)
that dialogue with the ideas about a critical applied linguistics; Biesta (2014; 2010; 2009); Janks
(2014; 2008); Kubota (2004); Monte Mór e Souza (2006); Rojo (2012; 2010) in their research about
critical language teaching and education through the concepts of literacies; and the studies about
critique developed by Levinson (2011);  Monte Mór (2013);  Souza (2011),  among others.  Such
studies  are as well  developed by the participants of the National  Project  on Teacher Education
“Projeto Nacional de Formação de Professores: Novos letramentos, multiletramentos e ensino de
línguas estrangeiras” (Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq).

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA: PERSPECTIVAS E PROBLEMATIZAÇÕES
SOBRE ENSINO CRÍTICO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

Cláudia Hilsdorf ROCHA
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

A relação entre  tecnologia,  linguagem e nós,  seres humanos,  vem sendo há muito discutida no
campo da  Linguística  Aplicada  e  pode  ser  compreendida  de  diferentes  maneiras,  naturalmente
acarretando implicações distintas para os estudos relacionados, mais especificamente, ao ensino de
uma língua estrangeira. De modo muitas vezes sobreposto, evidenciam-se nessa área perspectivas
díspares,  sendo algumas  delas  marcadas  por  orientações  de  natureza  instrumental,  normativa  e
totalizadora diante da linguagem e da cultura, imprimindo nas tecnologias (analógicas, digitais e
móveis), um caráter autônomo e, assim, (re)produzindo relações de assimetria e exclusão. Nessa
direção,  tende  a  prevalecer  o  caráter  normativo,  homogeneizante  e  colonizador  na  educação
linguística. Em contrapartida, outros posicionamentos validam a natureza discursiva e histórica das
práticas linguísticas e processos de construção de conhecimento, rejeitando paradigmas de bases
racionalistas  e  positivistas,  em  vista  de  uma  perspectiva  que  refute  desigualdades  sociais  e
problematize a (re)produção da diferença e o pensamento colonizador. Em uma sociedade marcada
pela controversa liquidez das  relações  humanas e  pelo fluxo em rede que as  fundamentam, as
tecnologias e mídias contemporâneas tendem a fortalecer possibilidades de práticas colaborativas e
participativas,  redefinindo  espaços  e  possibilidades  de  agência  ou  autoria,  redesenhando  o
funcionamento  e  as  formas  pelas  quais  nos  relacionamos  e  (re)construímos  sentidos  e
conhecimentos. Torna-se, consequentemente, mais evidente a natureza translíngue e heteroglóssica
das práticas sociais, favorecendo a compreensão dos letramentos como práticas de socialização, em
que  se  (re)produzem subjetividades  e  discursos,  e  das  tecnologias  como  práticas,  processos  e
produtos, sócio-histórica e culturalmente definidos. Nesse contexto, o propósito deste minicurso é a
problematização das questões colocadas e suas possíveis implicações para práticas educativas que,
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por meio das tecnologias digitais e móveis, possam criticamente explorar novas epistemologias no
ensino  de  línguas  bem como  fortalecer  espaços  de  agência  e  participação  social,  favorecendo
relações mais horizontalizadas e menos opressoras na atualidade por meio desse processo.

POLÍTICAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: QUESTÕES E
CAMINHOS

Lynn Mario T. MENEZES DE SOUZA
Universidade de São Paulo (USP)

Wachter (2008) e de Wit (2011) argumentam que o conceito de internacionalização se refere a um
fenômeno  recente,  multifacetado  e  problemático,  indo  muito  além  de  um  conceito  inicial  de
mobilidade estudantil.
Knight  (2008)  também  enfatiza  a  complexidade  e  extrema  variabilidade  das  políticas  de
internacionalização nas universidades mundiais  mas acredita que o objetivo final de todas é de
contribuir para um mundo interconectado e trocas de saberes. Por outro lado, Alperin (2013) chama
a atenção ao fato de que, no contexto atual de neoliberalismo e sua ênfase na concorrência irrestrita,
as universidades brasileiras mostram pouco interesse nessa competitividade. 
Como entender esse cenário? Qual o papel do ensino de línguas nessas políticas? Quais são as
questões  éticas,  políticas  e  linguísticas  que  permeiam esse  cenário?  Partindo  dos  conceitos  de
pensamento abyssal e  ecologia de saberes  de Sousa Santos (2007) e de  colonialidade (Quijano
2000; 2007) esta oficina levantará e discutirá algumas dessas questões.

Palavras-chave: Política linguística; Internacionalização; Mobilidade; Educação superior.

MIGRAÇÕES, TRAJETÓRIAS E EXPERIÊNCIAS VIVIDAS DE LINGUAGEM: O PAPEL DA
PESQUISA BIOGRÁFICA PARA A REFLEXÃO SOCIOLINGUÍSTICA CRÍTICA

Clara KEATING
Universidade de Coimbra

As migrações e processos migratórios – vidas humanas e falantes em movimento – são um lugar de
excelência  para  pensar  as  dinâmicas  de  mobilidade  da  atividade  semiótica,  nos  seus  aspetos
histórico-discursivos e socioculturais, materiais, multimodais, linguísticos e textuais (Blommaert,
2010).  Assistimos  cada  vez  mais  nas  últimas  décadas  ao  recurso  às  abordagens  biográficas  –
histórias  orais,  narrativas  e  trajetórias  de  vida  –  para  entender  as  experiências  vividas  e  as
subjetividades  individuais  como  resultados  de  processos  históricos,  político-económicos,  socio-
culturais, educativos vários, entre eles, as migrações humanas (Chamberlayne, Bornat and Wengraf
2000, Ferrarotti, 2005, Delory-Momberger, 2009, Lechner, 2009, 2015). Acompanhando a viragem
discursiva nas ciências sociais, as abordagens biográficas reforçam o interesse (pós-moderno e pós-
estrutural)  nas  questões  da memória  e  do trauma,  na reflexividade  e  na  fragmentação,  e,  mais
recentemente,  fluxos  transnacionais,  a  deterritorialização  e  o  poder  da  imaginação  (Appadurai,
1996). Identidades e subjetividades passam a lugares preferenciais de pesquisa em que as narrativas
surgem  como  o  instrumento  ideal  para  compreender  a  construção  de  si  como  pessoa  e
individualidade morais, de formas relacionais, e onde se dá coerência às experiencias situadas e
fragmentadas, mas também às suas trajetórias, dando sentido a quem se é, se imagina ou aspira a ser
(Eppler  and  Codó,  em  preparação,  mas  também  Delory-Momberger,  2009).
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Sendo  social,  histórica,  política  e  culturalmente  situadas,  as  narrativas  biográficas  podem  ser
analisadas como ambos relatos e atos performativos (Atkinson and Delamont, 2006: 12, e também
Lechner, 2015); como relatos, são instrumentos retóricos de legitimação e construção de versões de
si,  dos  outros,  e  de  eventos  e  acões  passadas  e,  como  tal,  formas  de  persuasão;  como  atos
performativos,  são  fragmentos  discursivos  produzidos  por  falantes  para  públicos  presentes  e
ausentes,  orientados  para  atingir  determinados  efeitos  interpessoais,  com  os  seus  mecanismos
pragmáticos e dramáticos, e logo centrais para a análise sociolinguística e discursiva. Orientando o
nosso olhar para o que Delory Momberger (2015) chama a construção de espaços narrativos, as
abordagens  biográficas  contribuem para  uma  reflexão  sociolinguística  sustentada  em ideias  de
mobilidade e de trajetória em pelo menos três pontos a) a construção de repertórios vistos aqui
como resultados  da  interação social  e  verbal,  das  subjetividades  discursivas  e  das  experiências
vividas  de  linguagem (Busch,  2015);  b)  a  natureza  dinâmica  e  heteroglóssica  dos  espaços  de
enunciação dos relatos biográficos e da performatividade da biografização; c) a ideia de como se
constituem  falantes  nos  estudos  linguísticos  e  sociolinguísticos  (O’Rourke  et.  al.,2015).
Este minicurso é de natureza prática e colaborativa: pretende-se que os participantes que trabalham
em  material  biográfico  partilhem  os  seus  conceitos  teóricos,  procedimentos  analíticos  e
interpretações com os colegas. Para além da seleção de fragmentos concretos retirado do trabalho
de cada um/a, cada participante deve trazer consigo respostas às questões seguintes: a) a partir de
que lugar – texto, evento ou prática – descrevo o meu material biográfico? b) de que modo as
abordagens  discursivas/narrativas/conversacionais  contribuem  para  des-centrar  o  olhar
proposicional/representacional no meu material biográfico?; c) de que forma podem abordagens
materiais e multimodais contribuir para este mesmo objetivo? d) que conceitos foram mais úteis
para  melhor  compreender,  no  meu  trabalho,  a  relação  entre  as  subjetividades  individuais  e  os
processos socio-históricos ou culturais envolvidos?
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LINGUAJAR, AGIR E CONHECER: diálogos entre a LAC e a BC

                                                                                                                         Rodrigo ARAGÃO
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)

aragaorc@gmail.com 

O objetivo geral desta comunicação é colocar em diálogo o quadro teórico da Linguística Aplicada
Crítica (LAC), como proposta por Pennycook (2001), com o conjunto de reflexões epistemológicas
da  Biologia  do  Conhecer  (BC)  de  Humberto  Maturana  (MATURANA,  1998;  MATURANA;
VARELA, 2001). Pretendo apresentar alguns pontos de convergência entre os dois quadros que se
fortalecem mutuamente no que Pennycook (2001) denomina de uma postura pluriepistemológica.
Nesta, alinhamos conceitos que buscam o empoderamento de estudantes e professores de línguas e
a transformação social através da agência de seus participantes. O que Maturana (1998) denomina
de domínios explicativos das  ontologias constitutivas,  que são os  domínios  de ação que fazem
referência à constituição daquilo que falamos como dependente de nós mesmos, se relaciona aos
processos  corporificados  do  agir  no  linguajar.  Nossa  agência  é  fundamentalmente  nossa
corporeidade  e  nossa  contínua  imersão  na  atividade  da  linguagem,  o  linguajar.  Neste  sentido,
partimos  de  nossa  corporalidade,  que  é  nossa  base  para  agir  em um mundo  por  nós  mesmos
constituído no linguajar, porque é nossa biologia, nossa constituição enquanto seres humanos, que
nos permite conhecer e lidar com questões de “poder, diferença, desejo, apropriação e resistência”
(PENNYCOOK, 2001, p. 27). Neste domínio, dialogaremos com as ideias de linguajar, conhecer e
emocionar  (ARAGÃO,  2014a)  articulados  aos  conceitos  de  observar,  narrar  e  significar  as
experiências (ARAGÃO, 2014b). Pennycook e Maturana nos indicam que a pesquisa é um ato de
escolhas (teóricas, políticas, éticas). Argumento que a conduta ética se relaciona a emoções que dão
base a biologia dos fenômenos sociais como a aceitação do outro como legítimo na convivência e a
partir  da  qual  temos  a  emergência  de  espaços  de  preocupação  pelo  outro.  Ainda,  desafios  e
incompreensões mútuas que emergem no desenvolvimento de pesquisas, como a pesquisa-ação, ou
mesmo  da  apreciação  ética  de  projetos,  podem  surgir  pelas  diferentes  premissas  emocionais
estabelecidas a priori, que se enquadram aqui as ideologias, as identidades e os posicionamentos
sobre o fazer da pesquisa pelas partes envolvidas. À luz deste diálogo, problematizo potenciais e
limites das agências investidas nas pesquisas realizadas em conjunto com escolas e em projetos de
formação inicial e continuada de professores de línguas no âmbito do grupo de pesquisa que faço
parte. 

Palavras-chave: Linguística Aplicada Crítica; Biologia do Conhecer; Formação de Professores.

22

LINGUAGEM E AGÊNCIA

mailto:aragaorc@gmail.com


PESQUISA-AÇÃO E AGÊNCIA EM SALA DE AULA

Laís LEMOS
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)

laix3@hotmail.com 
Orientador: Dr. Rodrigo Camargo Aragão

 aragaorc@gmail.com 

Argumenta-se nesse estudo a importância da pesquisa-ação como uma possibilidade de agência dos
participantes de uma sala de aula. Embasado nas considerações da linguística crítica, cuja postura
visa transformações para uma prática crítico - reflexiva e problematizadora, procura-se pensar as
contribuições da convergência entre pesquisa e ensino para a transformação dos envolvidos em
atividades de sala de aula de inglês.  Procura-se observar a partir  de referencial  teórico como a
prática de pesquisa-ação no campo da linguística aplicada pode propiciar o agenciamento dos seus
participantes.  Pretende-se  lançar  luz  à  importância  da  pesquisa-ação  como  uma  estratégia  de
conhecer pautado no viver e assim voltado para as transformações. Para tanto, aporta-se nos estudos
sobre a Biologia do Conhecer (MATURANA, 1998), as Emoções (ARAGÃO, 2005; 2008) nos
estudos sobre a prática de pesquisa-ação (ADORNO, 2012; BALDISSERA, 2001; ENGEL, 2000;
TELLES, 2002). Destaca-se a importância das convergências entre teoria e prática (PENNYCOOK,
2001), bem como entre ensino e pesquisa (JORDÃO, 2010; LEFFA, 2003), o que é um ponto de
ação do grupo de pesquisa FORTE- Formação, Tecnologia e Ensino, da Universidade Estadual de
Santa Cruz – UESC, em que esse estudo se situa.  A percepção a ser fundamentada advém de uma
reflexão  sobre  a  abordagem  metodológica  da  pesquisa-ação,  que  integra  nossos  projetos  no
processo de mestrado, fazendo parte do nosso campo de pesquisa. Justificamos nosso interesse na
temática pela crença de que o papel do ensino e da pesquisa não pode ser negligenciado na sala de
aula  e  que  as  emoções  que  se  estendem  no  processo  de  ensino/aprendizagem  devem  ser
cuidadosamente consideradas como possibilidades de agenciamento. Neste processo, a reflexão de
estudantes e professores, a consciência de si mesmo e a responsabilidade nas possibilidades de
transformação na convivência (ARAGÃO, 2003; 2005; 2007; 2014), devem ser consideradas nos
processos de posicionamentos de voz e afirmação de identidades.

Palavras-chave: Pesquisa-ação; Ensino/aprendizagem; Agência.

O PAPEL DAS EMOÇÕES E DA LAC NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUAS 

Núbia Enedina Santos SOUZA
nunes.nubia@hotmail.com

Suellen Thomaz de Aquino MARTINS
suellen.tam@gmail.com 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)
Orientador: Drº Rodrigo Camargo Aragão

No âmbito da linguística aplicada, o interesse em compreender o papel das emoções na formação de
professores de línguas tem sido crescente. Este estudo se insere neste contexto e busca compreender
a influência dessas na formação do professor de Línguas. Partimos da concepção de que as emoções
são  disposições  corporais  dinâmicas  que  modulam  as  ações  e  relações  possíveis,  num  dado
momento de um fluir histórico (ARAGÃO, 2005; 2008; MATURANA, 1998) e entendemos por

23

mailto:suellen.tam@gmail.com
mailto:nunes.nubia@hotmail.com
mailto:aragaorc@gmail.com
mailto:laix3@hotmail.com


experiência, um agir de “uma constelação de circunstâncias, dinâmicas, emoções e relações vividas
em um meio específico de interações (a sala de aula de língua estrangera) a qual, ao ser narrada,
perde sua aleatoriedade” (MICCOLI, 2010, p. 142). Desse modo, as emoções modulam as ações
dos sujeitos em sala de aula, influenciando, por exemplo, na tomada de decisão do professor para
com seus  alunos. Partindo  destes  pressupostos,  objetivamos  discutir  a  complexa  relação  entre
emoções e formação de professores, investigando o papel preponderante destas através de relatos de
experiência  e  da  pesquisa-ação,  que  dentro  de  um processo  reflexivo  permite  uma tomada  de
consciência e responsabilidade no agenciamento da própria formação profissional, aliando-se a uma
postura inclinada para transformações sociais e prática problematizadora da Linguística Aplicada
Crítica (LAC) conforme Pennycook (2001; 2007). Esperamos esclarecer questões de pesquisa a
partir de uma visão problematizadora e sua relação com metodologias de pesquisa engajadas com a
transformação social e o empoderamento de seus participantes, de maneira que esta temática ganhe
espaço nas discussões sobre o ensino-aprendizagem de línguas, para se entender a importância das
emoções no ensino/aprendizagem de línguas na reflexão sobre a ação e (re)pensar as condições de
ensino nos vários contexto da atualidade.

Palavras-chave: Emoções; Formação De Professor; LAC.

COMMUNICATIVE COMPETENCE AND CRITICAL THINKING:  Promoting media literacy
through the use of tasks in the teaching-learning process of a foreign language

Leonardo DA SILVA
 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

leosilva3@gmail.com 
Orientadora: Dra. Raquel Carolina Souza Ferraz D’Ely

The Brazilian  National  Curricular  Parameters  (PCNs,  1998) conceptualize  language as  a  social
practice. In this context, language should always be approached in a meaningful way aiming at
developing  the  students’  communicative  competence.  The  guidelines  also  postulate  that  the
teaching-learning process of a foreign language should focus on the development of the students as
human beings and as citizens so as to prepare them to act on the social world (p. 15). Because our
(linguistic)  practices are  never  neutral,  it  is  also fundamental  to understand the ways  in which
different discourses (which may either reinforce or challenge hegemony) permeate them. Therefore,
the challenge for the foreign language teacher in regular schools is twofold: to develop the students’
communicative competence and to promote critical thinking. Even though this has been a consensus
in the area of Critical Applied Linguistics, it is my belief that a more systematic approach is needed
in  order  to  develop the  communicative  competence  in  the  class  through  a  critical  perspective.
Bearing this in mind, this study aims at understanding how the task-based approach (Ellis, 2003)
may  serve  as  a  way  of  developing  media  literacy  –  namely,  the  ability  to  unveil  (and  even
challenge) discourses that are reproduced by different texts in the media (Aufderheide, 1993). Such
concept seems to be relevant for approaching critical thinking in the classroom, since the use of
media texts is a common practice among foreign language teachers who make use of authentic
materials in their classes. Besides,  tasks seem to be an appropriate tool for the development of
media literacy for several reasons: they 1) have a primary focus on pragmatic meaning; 2) make use
of  authentic  language;  and  3)  are  learner-centered  (promoting  autonomy and  emphasizing  the
students’ central role in the learning process). In this sense, a task-cycle aiming at developing the
students’ communicative competence and promoting media literacy will be conceived and presented
as a way of exemplifying my proposal.  Such reflection should serve as the starting point for a
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project  that  aims  at  understanding  how media  literacy  can  be  approached  in  foreign  language
teaching in Brazilian schools.

Keywords: Task-based approach; Media Literacy; Foreign Language teaching.

A INCLUSÃO DO GÊNERO SOCIAL E DIVERSIDADE SEXUAL NO PLANO DECENAL DE
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA/MG: polêmicas, políticas e resistências

Maria Carmen Aires GOMES
Universidade Federal de Viçosa (UFV)

mcgomes@ufv.br 

Nesta comunicação, à luz da abordagem discursivo-crítica anglo-saxã desenvolvida por Norman
Fairclough  (2001,  2003)  e  Fairclough  e  Fairclough  (2012)  e  das  discussões  de  Chouliaraki  e
Fairclough (1999) sobre o discurso na modernidade tardia, em especial o diálogo entre as narrativas
sociais  e  a  agenda  dos  estudos  discursivos  críticos,  problematizarei,  por  meio  dos  usos  da
linguagem em práticas sociais, o debate contemporâneo sobre a inclusão da Ideologia de gênero e
diversidade sexual no Plano Decenal de Educação do Município de Viçosa-MG. Os eventos que
constituem tal  debate são problemas sociais  vigentes e parcialmente discursivos que devem ser
analisados  de  forma  crítica  e  ética,  pois  apresentam linhas  de  tensão,  sofrimentos,  violências,
desinformações  que tendem a bloquear  certas  ações emancipatórias e  práticas  éticas  voltadas à
compreensão da diferença, da diversidade cultural, social e política. Analisarei o funcionamento da
linguagem de  forma  a  identificar  nos  textos  (posts  no  Facebook,  notícia  e  falas  na  audiência
pública) as causas sociais e políticas daqueles que se dizem responsáveis (agentes causais e seus
poderes) pelas questões morais, éticas e educacionais e os meios e oportunidades que se utilizam
para  “resolvê-los”  (WODAK,  2004;  RESENDE,  2009;  BHASKAR,  1997).  Para  a  explanação
crítica de problemas sócio-discursivos, sigo a proposta de Chouliaraki e Fairclough (1999), baseada
na investigação crítico-explanatória de Bhaskar (1986), que parte da identificação de um problema
social com aspectos semióticos, analisado a partir de três momentos: (i) análise da conjuntura, (ii)
análise  da  prática  particular  e  (iii)  análise  do discurso,  a  fim de  mostrar  como tais  momentos
operam na prática social,  como causa e consequência de lutas hegemônicas e relações de poder
(CHOULIARAKI;  FAIRCLOUH,  1999).  Os  dados  apontam  para  construções  discursivas
hegemônicas atreladas principalmente a dois grandes eixos: (i) religiosa-radical e (ii) biomedicina.
A proposição principal desenvolvida é a ameaça à concepção de família cristã e aos seus valores e
preceitos, como se coubesse à Igreja regular a vida social e íntima das pessoas (FOUCAULT, 1981).
A grande maioria dos agentes se mostra contrária à inclusão, deixando revelar-se uma alarmante
intolerância à diversidade humana e uma preocupante imposição antidemocrática de valores.

Palavras-chave: ADC; Agência; Gênero social.
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SESSÃO 2 - 19/10, 16h

RETEXTUALIZAÇÃO NO ENSINO MÉDIO 

 José João de CARVALHO
Universidade de Brasília (UnB)
josejoaodecarvalho@gmail.com

Orientadora: Profa. Dra. Stella Maris Bortoni-Ricardo
  

Este artigo analisa as contribuições da retextualização e dos gêneros textuais no desenvolvimento da
escrita de alunos no ensino médio na rede federal para auxiliá-los no momento da produção textual.
O trabalho fundamenta-se na perspectiva sociointeracionista  de ensino  de língua portuguesa.  A
metodologia foi aplicada por meio da pesquisa-ação, visto que as atividades de leitura e escrita se
desenvolveram nas aulas de Língua. A partir das análises de textos produzidos, desenvolvi análises
acerca dos elementos fundamentais, segundo Antunes (2005; 2009), para a constituição de um texto,
que são: coesão, coerência, informatividade e intertextualidade. Nossos objetivos são: analisar como
a retextualização ajuda os alunos a escreverem melhor. Fundamentamos este trabalho em Bortoni-
Ricardo (2004;  2005;  2008;  2012)  e  com isso  fizemos  o  aporte  a  respeito  da  Sociolinguística
Educacional. Discorremos ainda a respeito do Sociointeracionismo Discursivo (ISD) com base nos
pressupostos teóricos de Mikail  Bakhtin (2000) e Vygotsky (1991), além de Dolz e Schneuwly
(2010) etc. Para construir o artigo, ainda, dissertamos ainda acerca dos de leitura de acordo com
Braggio (2002) e de letramento segundo Street (2004; 2012), Soares (2004), Marcuschi (2008),
Tfouni  (1988;  2006),  Kleiman  (1995),  Mortatti  (2004)  etc.  Ainda,  debatemos  as  variações
linguísticas com suas características com base em Bortoni-Ricardo (2004); definimos texto numa
perspectiva teórica conforme Marcuschi (2007; 2012), Costa Val (2004), Beaugrande e Dressler
(1981), Halliday e Hasan (1976), Antunes (2005; 2009) etc. Para as finalidades deste trabalho, ainda
focamos alguns gêneros textuais, como editorial,  artigo de opinião, carta argumentativa, charge,
reportagem,  história  em  quadrinhos,  para  poder  abordar  a  retextualização.  Finalizamos
apresentando os principais autores que focam a retextualização no Brasil, como Marcuschi (2007),
Cavalcanti  (2010)  e  Dell’Isola  (2007).  Nosso  artigo  foi  desenvolvido  para  poder  facilitar  a
compreensão  do  contexto  da  produção  de  texto  por  meio  da  retextualização  na  escola.  Dessa
maneira, os resultados demonstraram que a retextualização facilita a apreensão melhor dos gêneros
textuais e também propicia mais desenvoltura no momento da elaboração de um texto por parte dos
alunos secundaristas. 

Palavras-chave: Gênero textual; Retextualização; Letramento.

UMA PROPOSTA CRÍTICO-COLABORATIVA PARA A CONSTITUIÇÃO DE AGENTES
FORMADORES: o contexto do Projeto DIGIT-M-ED/Brasil

Fernanda LIBERALI
Pontifícia Universidade Católica se São Paulo (PUC-SP / (CNPq)

liberali@uol.com.br 
Camila SANTIAGO

Universidade Metodista de São Paulo (UMESP)
santiago.camila@gmail.com

Em resposta à necessidade de pesquisas que organizem/sistematizem o processo de intervenção
junto  à  prática,  o  Grupo  de  Pesquisa  LACE  desenvolveu  uma  metodologia  de  pesquisa  e
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intervenção que envolve a ação de diferente sujeitos do contexto escolar, inclusive alunos de Ensino
Fundamental e Médio,  na formação uns dos outros e de seus contextos.  Esta comunicação tem
como  objetivo  apresentar  uma  expansão  da  metodologia  crítico-colaborativa  de  pesquisa  e
intervenção  (MAGALHÃES,  2014;  LIBERALI,  2009)  que  se  realiza  no  Projeto  DIGIT-M-
ED/Brasil. Entendida como formas de criar e transformar com a linguagem (HOLZMAN, 2009), a
colaboração crítica implica a argumentação por meio de compreensão, complementação, expansão,
contraposição, busca de acordo (LIBERALI, 2013) e um ambiente de responsividade, deliberação,
alteridade, humildade, cuidado e mutualidade (NININ, 2013). Nesse contexto, todos assumem a
responsabilidade  pelo  desenvolvimento  dos  outros  e  cada  um pode ser  considerado  um agente
formador. O conceito de agência, visto de forma relacional, envolve a capacidade de dar e pedir
suporte aos outros (EDWARDS; MACKENZIE, 2005) e a compreensão dos demais como recurso
para “turbinar” as próprias ações em direção à transformação (EDWARDS, 2005). Desse modo, a
agência de cada um atua como a quebra com ações cristalizadas e envolve iniciativas conjuntas de
transformação (VIRKKUNEN, 2006). Nessa perspectiva, o Projeto DIGIT-M-ED - Brasil envolve
supervisores, diretores, coordenadores, professores e estudantes de  Ensino Fundamental e Médio,
de escolas públicas e particulares, e pesquisadores em uma forma de colaboração crítica que inclui o
diálogo  em  reuniões,  workshops  e  espaços  virtuais  disponibilizados  por  aplicativos  como
WhatsApp e softwares como o Skype. Nesses espaços, os participantes são desafiados a estudar as
formas teóricas e práticas de condução de propostas didáticas na escola explicitamente por meio dos
conceitos de Multiletramento (NEW LONDON GROUP, 1996; COPE; KALANTIZ, 2000) e da
organização  de  currículo  com  base  em  Atividades  Sociais  (LIBERALI,  2009).  Os  dados
selecionados e analisados multimodalmente sugerem que os participantes estão expandindo seus
modos de participação no projeto, movendo-se em direção a uma forma mais aberta, respeitosa,
plurívoca, multicultural e criativa de trabalhar em conjunto.

Palavras-chave: Metodologia crítico-colaborativa; Agência; Formação de formadores.

DEMONSTRAÇÕES DEMOGRÁFICAS

Kaoru TANAKA DE LIRA
Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

kaorufreedom@gmail.com

O incipiente Curso de Letras - Língua e Literatura Japonesa da Universidade Federal do Amazonas
recebeu a primeira turma com dezoito alunos no ano de 2011. À primeira vista, a criação de um
curso de licenciatura em língua e literatura japonesa na região Norte pode causar espanto, porém a
cidade  tem  um  contexto  particular.  A  Região  Amazônica,  além  de  ter  recebido  um  grande
contingente de imigrantes no século passado, atualmente, possui trinta e duas empresas japonesas
instaladas no Polo Industrial de Manaus, fato que ocasiona a estadia de um número significante de
empresários e funcionários japoneses. Consequentemente, há uma considerável oferta de emprego
para aqueles que têm conhecimento de língua japonesa. O presente trabalho foi realizado com dois
grandes objetivos: O primeiro é registrar o início do curso, os articuladores e os bastidores que
tornaram possível a implantação do mesmo por meio de relatos de docentes e representantes da
sociedade que estiveram presentes naquele momento. O segundo é descrever o perfil dos discentes
que vêm em busca de formação na língua suprindo a necessidade de conhecer o perfil geral dos
estudantes.  Os  dados  foram coletados  por  meio  de  um questionário  composto  de  seis  grandes
divisões:  dados gerais,  objetivo do ingresso no curso,  dados acadêmicos experiência  no Japão;
experiência anterior de estudar a língua e hobbys e interesses. Será apresentada aqui somente uma
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parte da análise dos dados de 87 respondentes como o fato de que, diferente do que possa imaginar,
apenas  15% dos  discentes  têm ascendência  japonesa,  porém mais  da  metade  (66%)  já  tinham
experiência em sala de aula de língua japonesa antes de ingressarem. Espera-se que os resultados
possam contribuir para uma melhor adequação do curso em questão servindo de base para pesquisas
relacionadas à motivação e às estratégias de ensino-aprendizagem específicas da língua japonesa
que, por sua vez, complementarão as informações colhidas neste levantamento.

Palavras-Chave: Demografia do curso; Letras – Japonês; UFAM.

A PRÁTICA DE GAMES: um território de efeitos e sentidos

                                   Adelaide Maria de Lima MAGEDANZ
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)

Orientador: Dr. Danie Marcelo de Jesus (UFMT) 
Daniepuc@gmail.com

O mundo atual é marcado virtualmente pelos meios de comunicação e mídias digitais que já se
tornaram uma parte integrante da nossa cultura e atravessam a vida de jovens e adolescentes de
forma efetivada.  Há um número alarmante  desses  sujeitos,  fascinados  em algum tipo  de  jogo,
passando horas, ganhando uma posição dominante no tempo de lazer e até a substituir as atividades
mais prezadas, como leitura ou esportes. Mesmo no exercício da docência,  encontramos alunos
adolescentes que têm práticas de leitura e de escrita fora da sala de aula que vão de encontro com as
que trabalhamos no âmbito escolar, apresentando uma identidade multifacetada, adolescentes cada
vez mais conectados, imbricados em práticas letradas cada vez mais mediadas pela tecnologia como
o caso do videogame. Diante dessa realidade, este estudo em andamento, procura problematizar de
que forma os adolescentes constroem sentidos através da cultura dos games, buscando entender no
que consistem as suas experiências e formas de interpretação relacionadas ao jogo, para assim,
compreendê-los melhor.  Este estudo dialoga diretamente com as teorias da Linguística Aplicada
pela característica peculiar do desenvolvimento de trabalhos inter/transdisciplinares, cujo objeto de
estudo  é  a  linguagem  em  uso  no  social.  Para  tanto,  tem  suporte  teórico  nos  estudos  de
multiletramentos (KNOBEL e LANKSHEAR, 2007, 2011), letramento e letramento digital (ROJO,
2009, 2012; BUZATO, 2003, 2008, 2012), no que tange a games (GEE, 2004, 2007; PRENSKI,
2001, 2006). Sobre o conceito de jogos (HUIZINGA, 1990). As questões norteadoras deste trabalho
foram:  I)  De que forma os adolescentes constroem sentidos através da prática de videogames?
II)Quais as implicações da prática de games na vida escolar dos adolescentes? Esta se ancora nos
pressupostos  da  pesquisa  interpretativista  (BORTONI-RICARDO,  2008;  FLICK,  2009),  com
entrevistas e análises de diálogos com os participantes. 

Palavras- chave: Games; Adolescentes; Sentidos; Letramento.
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ENSINO DE LITERATURA EM LÍNGUA INGLESA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA:
multiletramento e agência

 Liliam Cristina MARINS 
Universidade Estadual de Maringá (UEM)

liliamchris@hotmail.com 
Vera Helena Gomes WIELEWICKI 

Universidade Estadual de Maringá (UEM)
avgomes@onda.com.br 

Este  trabalho tem como objetivo apresentar  uma proposta  de Ensino de Literaturas em Língua
Inglesa via multiletramentos na Educação a Distância. Essa proposta será exemplificada com o livro
Ensino de Literatura em Língua Inglesa para a disciplina de mesmo nome do Curso de Letras-EAD
no ano de 2014 na Universidade Estadual de Maringá. Embora não haja na estrutura curricular da
Educação Básica no Brasil nenhuma disciplina específica de literaturas de língua inglesa, livros
traduzidos da língua inglesa ocupam os primeiros lugares das listas de livros mais vendidos, assim
como filmes adaptados da literatura em língua inglesa são lançados anualmente com boa bilheteria
no Brasil, canções em língua inglesa são sucesso constante e releituras de Shakespeare, o maior
nome da literatura canônica em língua inglesa, são produzidas no mundo inteiro a todo momento
(sem contar outras mídias menos tradicionais, como games, sucesso entre os jovens). Isso significa
que histórias que têm relação com a língua inglesa são contadas e “lidas” no Brasil com bastante
frequência,  muitas  vezes através de meios  diferentes  do escrito.  Acreditamos que não podemos
deixar esse material de fora da reflexão crítica da sala de aula brasileira, pois ele pode contribuir
para o desenvolvimento crítico e criativo de nossos alunos.  Assim,  é importante refletir  com o
professor de língua inglesa em formação sobre a relevância de uma abordagem crítica da literatura
de língua inglesa em sala de aula, via multiletramentos. O conceito de multiletramentos que norteia
a  proposta  está  relacionado  ao  desenvolvimento  de  habilidades  que  possibilitem  maneiras
diversificadas  de  lidar  com  um  determinado  sistema  semiótico  na  era  da  informação  e  da
tecnologia. Além disso, propõe uma discussão, baseada na divergência encontrada na sala de aula,
da configuração tradicional do ensino e da transmissão de conhecimento (COPE; KALANTZIS,
2000). Essas questões são problematizadas, já que o letramento vê o conhecimento como uma co-
construção  dos  significados  compartilhados  entre  professor  e  aluno.  Por  agência,  segundo  a
perspectiva  de  Giroux  (1997),  entendemos  a  dinâmica  na  qual  os  sujeitos  envolvidos  se
transformam,  re-enunciando,  em  sua  atualidade,  os  desafios  teóricos  e  práticos  do  ensino  de
literatura e multiletramentos.

Palavras-chave: Multiletramento; Agência; Literatura.
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SESSÃO 3 - 20/10, 13h30

DA PRÁTICA SOCIAL DA ESCRITA AO LETRAMENTO DIGITAL: 
o desenvolvimento competências e habilidades (discursivas) em um projeto didático de gênero

Joseane MATIAS
 Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos

joseane.matias@gmail.com
Orientadora: Prof. Drª Dorotea Frank Kersch

Trabalhar produção textual requer uma série de preocupações de ordem pragmática e estrutural.
Além disso, é preciso levar os alunos a pensarem a prática da escrita de forma significativa na
sociedade  da  qual  fazem  parte,  considerando  as  multimodalidades  dos  gêneros  textuais.  Esse
desafio fica ainda maior quando envolve o uso da tecnologia. Afinal, não há mais como deixá-la do
lado de fora da sala de aula. O gênero roteiro de documentário é uma possibilidade de promover a
produção de textos  aliada ao uso de recursos tecnológicos.  Nessa perspectiva,  a pesquisa a ser
apresentada é de cunho qualitativo e interpretativista e de natureza etnográfica, tendo como foco o
estudo do letramento digital. Para tanto, está sendo usado o método da pesquisa-ação. O objetivo
deste estudo é verificar em que medida os alunos de uma turma de nono ano do ensino fundamental
da escola na qual  a  pesquisadora trabalha dominam realmente as Tecnologias  de Informação e
Comunicação e  conseguem utilizá-las  para  produzirem de textos  que apresentem um propósito
concreto,  ou  seja,  uma  prática  social,  desenvolvendo  habilidades  discursivas  necessárias  e
reveladoras de um letramento digital efetivo. Para a geração de dados, foi proposto um trabalho
com Projetos Didáticos de Gênero, mais especificamente com o gênero roteiro de documentário,
evidenciando  a  contribuição  do  professor  de  Língua  Materna  para  a  formação  de  indivíduos
multiletrados. Como base teórica, a pesquisa conta com o interacionismo sociodiscursivo, como
propõem Bronckart  (2006;  2009;  2012),  Schneuwly e  Dolz (2004),  com enfoque no ensino de
língua por meio de gêneros textuais. Também apresenta o conceito de letramento digital, com base
em Coscarelli (2011), antecedido pelo conceito geral de letramentos, conforme Street e Kleiman, e
traz o Projeto Didático de Gênero (Kersch;  Guimarães,  2012;  Guimarães;  Kersch,  2014; 2015)
como proposta metodológica de trabalho. Na fase em que a pesquisa está, numa primeira análise,
percebe-se que nem sempre os alunos são capazes de transpor a sua facilidade de manusear as TICs
para o aprimoramento de suas competências discursivas, visto que, para eles, a tecnologia é usada
quase sempre para fins de entretenimento.

Palavras-chave: Letramento digital; Prática social; Tics; Projeto didático de gênero.

A PRODUÇÃO DOS ALUNOS EM AMBIENTES VIRTUAIS: UMA ANÁLISE DE PRÁTICAS
NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Helena Andrade MENDONÇA
 helena.mendonca@gmail.com 

 helenam@usp.br
Orientadora: Profª Drª Walkyria Monte Mor

O  uso  de  tecnologias  digitais  na  educação  básica  tem  se  tornado  uma  prática  frequente,
principalmente pela quantidade de aplicativos disponíveis e a possibilidade, cada vez maior, de uso
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de dispositivos de acesso à Internet.  A escola analisada nessa pesquisa tem usado uma série de
recursos tecnológicos que visam à organização da produção dos alunos para a comunicação das
aprendizagens. Pretendo trazer algumas reflexões sobre três propostas de uso de ambientes virtuais
com esse objetivo: uma galeria de bruxas organizada em um site pelos alunos e professores do
ensino fundamental 1; uma revista digital organizada em um blog no ensino fundamental 2 e o
trabalho  com  portfólios  digitais,  no  ensino  médio,  no  qual  os  alunos  organizam  produções
realizadas ao longo do percurso escolar, de várias áreas do conhecimento, em sites individuais. A
proposta  deste  trabalho,  que  é  parte  da  minha  pesquisa  de  mestrado,  ainda  em andamento,  é
explorar com que finalidade os espaços virtuais citados foram organizados, o porquê da escolha de
cada  recurso/ferramenta  e  como  esses  ambientes  influenciaram  no  percurso  das  atividades
planejadas previamente pelo professor.  A partir dessa pesquisa, percebe-se uma intenção da escola,
ainda que não formalizada, de apropriação gradual dos alunos, de conceitos e aspectos da cultura
digital como: a participação nas redes sociais e no ciberespaço, as possibilidades de uso da rede
para fomentar a interação e o trabalho coletivo, dentre outros. Outro aspecto a ser destacado na
pesquisa é o foco nas propostas que usam espaços virtuais diferentes de um ambiente Institucional,
já  existente,  cujo maior  “produtor”  de conteúdo digital  é  o  professor;  sendo assim são abertas
possibilidades de trabalho com maior agência dos alunos na criação e participação no virtual. Esta
pesquisa se justifica principalmente pela atualidade e complexidade do tema, que envolve várias
áreas do conhecimento e pela importância na discussão sobre a prática pedagógica que utiliza as
tecnologias digitais para a melhoria da aprendizagem. O marco teórico que está norteando esse
trabalho é composto, dentre outros, por Cope e Kalantzis (2009),  Jenkins (2009), Cassany (2012),
Sibilia (2012) e Coll e Monereo (2010). Como a pesquisa está em andamento, pretendo apresentar
alguns resultados parciais da mesma. 

Palavras-chave: Educação Básica; Tecnologias Digitais; Prática.

ENGLISHING: agência linguocultural e formação de inglesidades por professores de Língua
Inglesa em exercício

Raulino Batista FIGUEIREDO NETO
Universidade Federal da Bahia (UFBA)

raulnetto1@yahoo.com.br 
Orientadora: Drª Edleise Mendes Oliveira Santos

A atuação docente de professores de Língua Inglesa constitui-se em componente precípuo para a
compreensão de  seu  processo  formativo  e,  sobretudo,  de  sua  agência  linguocultural,  isto  é,  da
materialização  de  usos  interculturais  na  língua  ensinada,  a  exemplo  do  que  tratam  (ALCON
SOLER; HOUSE; SAFONT JORDÀ, 2008; FIGUEIREDO NETO, 2014), e que culminam com a
constituição de  inglesidades.  Nesse sentido,  faz-se mister a compreensão em torno das práticas
linguageiras vocalizadas pelo professor de Língua Inglesa ao largo de sua produção enunciativa,
fenômeno que carece de maior entendimento frente ao que significa, hoje, ensinar e aprender Inglês.
Por esse viés,  há em nossa presente pesquisa de doutorado uma flagrante vinculação tanto aos
estudos relacionados ao Inglês como Língua Franca (ILF) (SEIDLHOFER, 2008; 2011; JENKINS,
2007) quanto às noções de agência, performatividade e (re)construção identitária (AUSTIN, 1955;
BHAT, 2005; BUTLER, 1997). Desse modo, o estudo em questão insere-se no campo teórico da
Linguística Aplicada, tendo como perspectiva epistemológica uma vertente crítica e transdisciplinar
(PENNYCOOK, 2001; RAJAGOPALAN, 2003; MOITA LOPES, 2006). Como objetivo geral esse
estudo  pretende  desvelar  de  que  modo  os  atos  verbais  na  língua  inglesa,  de  professores  em
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exercício,  contribuem  para  a  materialização  de  seus  próprios  significados  na  docência,  e  no
processo  de  consolidação  de  sua  identidade  linguístico-cultural,  com vistas  a  contribuir  para  a
constituição de uma pedagogia crítico-reflexiva nos moldes do que propõem Freire (2002) e Giroux
(1997) e que se inscreva na práxis do professor de línguas. Para a constituição desse estudo, o qual
se encontra em fase de fundamentação teórica, lançaremos mão do paradigma qualitativo de caráter
etnográfico.  Tal  escolha  justifica-se  em  razão  da  vinculação  dessa  pesquisa  ao  contexto
sociocultural intrínseco à sala de aula e às subjetividades dos professores de Língua Inglesa em
análise,  semiotizadores das cenas da pesquisa.  O estudo em questão será desenvolvido com 05
(cinco) professores de língua inglesa em atividade, que ocupam diferentes contextos de ensino, a
saber: a escola pública, a escola particular e cursos livres de idiomas. Como instrumentos da análise
serão utilizadas autonarrativas, entrevistas semiestruturadas, bem como a observação e gravação em
áudio das aulas.

Palavras-chave: Agência; Performatividade; Inglesidades.  

UMA ANÁLISE DE UM TRABALHO CRÍTICO COM TEXTOS AUTÊNTICOS NO ENSINO
DE LÍNGUA INGLESA EM UM CENTRO DE LÍNGUAS

Luiz Martins de LIMA NETO
Universidade Federal de Goiás (UFG)

lmln2509@gmail.com
Orientadora: Dra Rosane Rocha Pessoa

A posição  do  livro  didático  de  língua  inglesa  tem sido  questionada  pela  Linguística  Aplicada
Indisciplinar  e  por  perspectivas  de  ensino  politizadas,  como  o  Ensino  Crítico  de  Línguas
(PENNYCOOK, 2001; MOITA LOPES, 2006). Segundo essas duas áreas do conhecimento, o livro
didático de língua inglesa dissemina e reforça noções cristalizadas e modelos de vida hegemônicos.
Soma-se a isso o fato de que muitas/os docentes de língua inglesa, guiadas/os por um modelo de
ensino  técnico  racionalista,  pouco  refletem  sobre  suas  práticas  e  acabam  se  tornando
promovedoras/es das ideias presentes nesses livros. Baseado em autores como Silva (1999), Pessoa
(2009),  Nicolaides  e  Tílio  (2011),  Kumaravadivelu  (2012),  Pessoa  e  Urzêda-Freitas  (2012),
Tomlinson e Masuhara (2013) e Duboc (2014), pretendo analisar um trabalho crítico com textos
autênticos em uma turma de inglês pré-intermediário, a fim de descobrir as reações das/os alunas/os
participantes diante de um trabalho alternativo ao do uso do livro didático. Tal projeto de pesquisa
se configura como um estudo de caso (TELLES, 2002; YIN, 2005) de base etnográfica crítica
(MAINARDES; MARCONDES, 2011), pois pretendo, ao mesmo tempo, focar em uma única turma
com o objetivo de buscar indícios de padrões nas reações das/os participantes, além de analisar os
dados gerados,  tentando estabelecer  ligações  com a estrutura macro-social  e  tentando propiciar
momentos de empoderamento durante a condução da pesquisa. O estudo ocorrerá no Centro de
Línguas  da  Universidade  Federal  de  Goiás  em uma turma  de  inglês  pré-intermediário  durante
quatro  meses:  da  segunda  semana  de  agosto  à  segunda  semana  de  dezembro  de  2015.  Os
instrumentos de pesquisa utilizados serão: discussões (gravadas em áudio e/ou vídeo) geradas a
partir das leituras dos textos autênticos trabalhados, sessões de reflexão (gravadas em áudio e/ou
vídeo) sobre as aulas, questionários, um diário de campo mantido por mim e documentos do curso,
tais como textos e avaliações realizadas pelas/os alunas/os.

Palavras-chave: Ensino crítico de línguas; Textos autênticos; Reação discente.
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FANFICTION: escrita, colaboração e reescrita no ambiente digital

Elizabeth Conceição de Almeida ALVES
Secretaria Municipal de Educação (SME)

bethca19@gmail.com

Com o avanço da tecnologia, surgem variadas formas de ler, escrever, interagir, aprender, mediadas
pelas mídias digitais que têm feito parte da vivência de jovens e adolescentes nos dias atuais. Esses
usuários  têm  utilizado  a  internet  para  jogar,  participar  de  comunidades  virtuais  dentre  elas  a
fanfiction, compreendida  como  uma  prática  de  letramento  on-line  e  espontânea  que  nasce  da
interação  dos  fãs  com várias  fontes  da  indústria  do  entretenimento.  Esse  tipo  de  gênero  não
apresenta caráter comercial nem lucrativo, pois são escritos por fãs que se utilizam de personagens
ficcionais  já  existentes.  Os  autores  de  fanfiction  escrevem  a  partir  de  certa  afinidade  que
desenvolveram com personagens conhecidas através de leituras de livros, filmes, seriados, bandas e
são  postadas  em  websites  próprios  onde abundam trabalhos  produzidos  por  participantes  dessa
emergente prática social. Com o tempo, esse estilo tem se constituído uma realidade virtual de que
os usuários contemporâneos, em sua maioria do sexo feminino, se socorrem para ler e divulgar
histórias criadas por fãs sobre personagens, ficções ou qualquer outro produto cultural, pelos quais
desenvolvem certo valor afetivo. A produção de fanfiction  surgiu da necessidade cada vez mais
intensa  de  uma  geração  que  não  se  restringe  apenas  ao  que  lhe  é  ofertada,  mas  que  procura
participar  de  plataformas  colaborativas,  exercendo  papéis  de  leitores,  escritores,  comentaristas.
Nessa  interação,  por  meio  de  suportes  digitais,  todos  têm  algo  a  contribuir  escrevendo  e
reescrevendo histórias  num processo de construção colaborativa de leitura/escrita  possibilitando
ampliar a noção de leitor e autor no ciberespaço. Dessa forma, assumindo uma postura ativa de
agenciamento. Considerando esse cenário, este trabalho tem como objetivo descrever práticas de
letramentos  vivenciadas  por  jovens  e  adolescentes  no  gênero fanfiction.  O  percurso  teórico-
metodológico é de base interpretativista. Os resultados podem sinalizar que o processo de escrita e
reescrita no ambiente digital se constitui de forma dinâmica, colaborativa, permeada de elementos
multimodais ampliando a noção de autor no ciberespaço.

Palavras-chave: Letramentos, Fanfiction, Reescrita. 

SESSÃO 4 - 20/10, 16h

PERFORMANCES NARRATIVAS NO MST-CE: a dor como agência

Marco Antonio Lima do BONFIM
Universidade Estadual do Ceará (UECE)

 marcoamando@yahoo.com.br
Orientadora: Drª Claudiana Nogueira de Alencar

Situado  no  campo  da  Linguística  Aplicada  INdisciplinar  e  crítica  (MOITA  LOPES,  2006;
PENNYCOOK, 2006), especificamente na esteira da Nova Pragmática (RAJAGOPALAN, 2010;
SILVA et.al,  2014), que compreende a linguagem em todas as suas dimensões (social,  cultural,
econômica e política), o presente estudo teve o objetivo de analisar as  ordens de indexicalidade
(BLOMMAERT, 2010)  mobilizadas nas performances narrativas (BAUMAN; BRIGGS, 1990) de
dois militantes Sem Terra do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Ceará (MST-CE),
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a  respeito  da  compreensão do sofrimento  vivenciado pelos  integrantes  deste  Movimento  social
camponês no contexto da violência no campo no Ceará, a fim de mostrar como a dor vivenciada por
estas pessoas se configura em uma forma de agência (ASAD, 2000; HONNETH, 2003). Partimos
da ideia de que a linguagem corporifica a vida, a dor, o sofrimento, a humilhação, mas também a
agência  humana,  especificamente,  a  agência  da  dor.  Para  tanto,  com base  na  noção  de  pistas
indexicais (WORTHAM, 2001), que pode ser entendida como índices linguísticos que sinalizam
nossos  posicionamentos  interacionais  na  negociação  de  sentidos  analisamos duas  entrevistas
constituintes do corpus de nossa pesquisa etnográfica em andamento no MST-CE. Percebemos que
ordens de indexicalidade diversas direcionam e selecionam o uso de determinadas palavras usadas
pelos integrantes do MST em seu cotidiano de luta. A dor, o sofrimento é algo fundante de nossa
própria condição humana; Nós nos subjetivamos na/pela dor que nos constitui. A dor vivenciada
pelos/as integrantes do MST pode ser vista como uma forma de agência na medida em que ela
possibilita a ação de se indignar, que se transforma em luta contra a injustiça social. Por outro lado,
esta  mesma linguagem (da  dor)  anuncia/materializa  sonhos,  sentimentos,  valores  e  lutas  destes
militantes  Sem  Terra.  Este  duplo  movimento  promovido  no  MST  tem  contribuído  para  a
constituição de outras gramáticas culturais (ALENCAR, 2014), outras formas de vida gestadas no e
por este Movimento social.

Palavras-chave: Dor agentiva; Linguística Aplicada Indisciplinar; MST-CE.

INTERAÇÃO DE ALUNOS COM NEES NA SALA DE AULA DE LÍNGUA ESPANHOLA

Ana Carolina PAULINO
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)

carolinapaulino@yahoo.com.br
Orientadora: Professora Dra. Marília dos Santos Lima

Cada vez mais alunos com necessidades educacionais especiais (NEEs) são incluídos em escolas de
ensino regular no Brasil e, posteriormente à conclusão da educação básica, buscam espaço para
atuar no mercado de trabalho, que exige qualificações como o domínio de uma língua estrangeira.
Este trabalho discute a interação de alunos com NEEs em cursos de línguas estrangeiras para jovens
e  adultos  no  contexto  do  Programa  Nacional  de  Acesso  ao  Ensino  Técnico  e  Emprego
(PRONATEC), sob a perspectiva da Teoria Sociocultural, enfatizando a importância da formação e
da  atuação  do  professor  para  promover  a  interação  entre  todos  os  alunos  e  proporcionar  a
construção de conhecimento. Para a elaboração desta pesquisa, foram utilizadas notas de campo e
diário  de  pesquisa  oriundos  da  observação  de  50  encontros,  ou  150  horas-aula  de  um  curso
intensivo de Espanhol Básico do PRONATEC, com duração de 162 horas-aula distribuídas em 12
semanas, ministrado entre dezembro de 2014 e março de 2015 em instituição conveniada com o
Governo Federal.  O grupo era composto inicialmente, em dezembro de 2014, por vinte alunos com
idades entre dezoito e setenta anos, entre eles uma jovem de vinte anos de idade com autismo. A
pesquisadora foi a própria docente, caracterizando este estudo como pesquisa-ação. Neste trabalho,
foram analisados os dados referentes a cinco encontros, pois nesses encontros ocorreram mudanças
substanciais em relação à interação entre os alunos e seu engajamento nas atividades em grupos ou
em duplas propostas pela professora. Durante as interações analisadas, foi possível observar o papel
da  professora  na  integração  dos  alunos  em  uma  sala  de  aula.  O  desenvolvimento  da  língua
espanhola não poderia ocorrer de outra maneira que não pela interação social entre os participantes
da  turma,  porém,  para  que  uma  atividade  em  duplas  ou  grupos  traga  melhores  resultados,  é
necessário  que  cada  aluno  sinta-se  à  vontade  para  participar  e  construir  dentro  de  seu  grupo.
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Também foi possível depreender que,  primeiramente,  os alunos, com necessidades educacionais
especiais ou não, podem precisar do auxílio do professor para realizar determinadas tarefas, e que
esse  auxílio  pode  ser  gradualmente  diminuído  até  que  os  alunos  consigam realizar  as  tarefas
autonomamente.

Palavras-chave: Necessidades educacionais especiais; Interação; PRONATEC.

PONTOS DE ENCONTRO ENTRE A INTERNATIONALIZAÇÃO E COMODIFICAÇÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR: um olhar crítico sobre a marquetização do discurso nos materiais

informativos das universidades

Aleksandra PIASECKA-TILL
Universidade Federal do Paraná (UFPR)

piasecka@yahoo.com

Ao  pensar  a  educação  superior  hoje,  é  inevitável  coloca-la  no  contexto  da  globalização,
intrinsicamente associada com a necessidade de internacionalização do ensino, da pesquisa e, por
que não, da extenção. Como analista crítica do discurso, tenho a universidade como um espaço em
que pode-se detectar os reflexos das configurações de forças do contexto socioeconômico e, ao
mesmo  tempo,  em  que  constrói-se  estruturas/mecanismos  que  possibilitam  um  distanciamento
analítico do contexto macro sociopolítico para estudar o seu funcionamento interno (NAJDOO;
JAMIESON, 2005) e, consequentemente, uma defesa dos interesses públicos. Neste projeto, recém
iniciado, proponho examinar as linguagens das publicações informativas em inglês, tanto virtuais
como  materiais,  produzidas  pelas  universidades  para,  em  princípio,  atrair  os/as  estudantes
internacionais.  Pressupondo  que  as  pressões  ideológicas,  estruturais  e  econômicas  no
desenvolvimento contemporâneo da educação superior são globalizadas,  vejo a possibilidade de
detectar a existência de vestigios comuns dos discursos que caracterizam a sua marquetização, um
dispositivo do processo de comodificação da educação, independentemente do país de origem do
material  publicitário.  Pretendo trabalhar com os materiais  da minha própria universidade,  assim
como  com  os  produzidos  pelas  instituições  conectadas  à  UFPR  pelos  laços  de  cooperação,
provenientes de vários continentes. Nesta apresentação, relato os achados de um estudo piloto, ao
qual foi submetido o material de uma universidade polonesa. Aplicando os pressupostos da análise
crítica do discurso (FAIRCLOUGH, 1992; 2003), interseccionados com os elementos da análise
textual proposta pela gramática visual de Kress e van Leeuwen (1996), mostro como os elementos
locais,  externos ao contexto acadêmico, e a escolha dos temas selcionados nas publicações são
explorados para sustentar a ideia de excepcionalidade da proposta de ensino na instituição X. Ao
mesmo tempo advogo o uso de materias desta natureza e da abordagem de análise crítica no ensino
de línguas estrangeiras no ambiente universitário. 

Palavras-chave:  Análise  Crítica  do  Discurso;  Internacionalização;  Comodificação  da  Educação
Superior.
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ENTRE MOTIVOS E MOTIVAÇÕES: Influência no estudo de língua japonesa

Bianca PIRES
Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

e.biancapsantos@hotmail.com
Orientadora Prof.ª Me. Kaoru Takada De Lira

O curso de Letras – Língua e Literatura Japonesa, da Universidade Federal do Amazonas foi criado
em 2010 e recebeu a primeira turma no ano de 2011. É o oitavo curso de graduação em língua e
literatura japonesa no país e o primeiro na região norte. Pode-se afirmar que a criação do mesmo na
cidade de Manaus resultou de uma intensa e longa convivência da população local com a língua e
cultura japonesa no Estado uma vez que, segundo os dados de 2013 do Consulado Geral do Japão
em Manaus, estão instaladas 38 empresas japonesas no  Polo Industrial da cidade. Além disso, a
região amazônica foi receptora de um grande contingente de imigrantes no século passado. Dessa
forma,  a  considerável  presença  de  japoneses  na  sociedade  manauara  e  a  oferta  de  vagas  para
pessoas que falam o idioma japonês têm ocasionado uma demanda pelo curso. Devido  à grande
especificidade  contextual  do  curso  em  comento,  há  a  necessidade  de  conhecer  os  discentes
matriculados no recém-criado curso que em 2015 recebeu a quinta turma. Dessa maneira, o presente
trabalho busca identificar e analisar a motivação dos estudantes vinculados ao curso com o intuito
de serem, os dados e os resultados utilizados para melhor adequação do curso para o público local.
Os dados foram coletados por meio de um questionário, usando a escala de Likert, compostas de 60
perguntas relacionadas ao aprendizado de língua japonesa e a afinidade dos estudantes em relação
aos falantes da língua em questão. O questionário foi aplicado a 55 estudantes distribuídos nas cinco
turmas. Os resultados indicam que, de maneira geral, os estudantes de ingresso recente apresentam
os maiores índices de motivação enquanto os discentes da primeira turma apresentam os menores
índices, apontando que há uma tendência de diminuição da motivação no decorrer dos anos da
graduação.  Nas discussões  dos resultados  foram apontadas implicações  e  pesquisas  futuras que
possam contribuir para a melhoria do curso.

Palavras chave: Motivação; Letras - Japonês; UFAM. 

HABILIDADES DO SÉCULO 21: construir o pensamento crítico através do letramento visual

Giselda SANTOS COSTA
Instituto Federal do Piauí (IFPI- Brasil)

giseldacostas@hotmail.com
Me. Kaisa PUHAKKA

 University of Applied Sciences (HAMK- Finlândia)
kaisa.puhakka@hamk.fi

Em nossa sociedade, que é cheia de imagens, representações visuais e experiências visuais de todos
os tipos, há, sim, paradoxalmente, ainda um grau significativo de analfabetismo visual. Apesar da
importância de desenvolver competências visuais específicas, letramento visual ainda não é uma
prioridade nos curriculos escolares (SANTOS COSTA, 2013). Sosa (2009) alega que um grande
problema no desenvolvimento do letramento visual é que os professores, também, não sabem como
avaliar  as  imagens,  porque eles  nunca  receberam instrução  adequada para  essa  atividade.  Esta
comunicação tem como objetivos (1) enfatizar que a integração do letramento visual no currículo
escolar pode incentivar o pensamento crítico. O crítico, neste trabalho, passa a ser visto não apenas
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como análise fundamentada, mas como uma análise procurando descobrir os interesses sociais e
políticos na produção das imagens e recepção em relação aos efeitos sociais, culturais, de poder e
dominação no contexto de vida dos alunos, e (2) apresentar uma atividade crítica visual agentiva
explorando o videoclipe da cantora Beyoncé chamado  Pretty Hurts com o objetivo de mostrar não
só os benefícios de incluir comunicações visuais nas abordagens multimodais para a aprendizagem
de línguas, mas também para mostrar algumas estratégias que podem ser aplicadas nas salas de
língua para ensinar os alunos uma forma de codificar e decodificar os artefatos de sua cultura e
trabalhar com o fenômeno da agência em sala de aula. Nesta pesquisa, agência é um processo de
desenvolvimento pessoal interativo entre agente e ambiente que envolve: autoestima, autoconfiança,
exigência pessoal entre outros. A agência se reconhece na capacidade do sujeito perceber e refletir
sobre seu comportamento e o comportamento do outro, planejar e executar ações e modifica-las em
respostas às ações percebidas em seu ambiente. O público-alvo desta comunicação são alunos de
Letras,  professores  de  língua  estrangeira  e  pesquisadores  que  visam  conhecer  estratégias  de
aplicação  do  letramento  visual  em  sala  de  línguas  através  de   textos  multimodais.  A
multimodalidade, aqui neste estudo, refere-se a um campo de aplicação, em vez de uma teoria.
Qualquer disciplina pode explorar diferentes aspectos da multimodalidade.

Palavras- chave: Letramento visual; Pensamento crítico; Agência.

SESSÃO 5 - 21/10, 13h30

MOBILE LEARNING: vantagens e desafios no uso para o ensino de língua inglesa

Danielly de ALMEIDA 
Universidade Estadual de Londrina (UEL)/PPGEL/ NECAL

daniellyalmeidadmnd@gmail.com 
Orientador: Dr. Kleber Aparecido da Silva (Universidade de Brasilia - UnB)

O presente trabalho é locado no campo do ensino de língua estrangeira e multiletramentos e tem
como foco principal a análise da dos efeitos que a tecnologia móvel e suas ferramentas tem na
aprendizagem de língua inglesa no contexto escolar brasileiro.  Visto que nas últimas décadas o
perfil dos alunos mudou radicalmente e que conforme aponta Prensky (2001), o sistema de ensino
em vigência não fora pensado para o público para qual está submetido, o principal objetivo deste
trabalho é investigar o impacto que o crescente consumo de tecnologia móvel por parte dos alunos,
especialmente entre as series finais do ensino fundamental II e ensino médio,  vem causando no
processo de ensino aprendizagem e de que forma tais ferramentas podem potencializar a prática
docente  e  verificar  as  possibilidades  de  aplicação  de  mobilie  learning.  Mais  especificamente,
objetivamos compreender as capacidades dos profissionais do ensino de língua inglesa e como é
promovido o uso com tais ferramentas, pois como afirma   Barreto (2003)   além da presença de
novas  tecnologias  para  o  ensino  são  também  necessárias  novas  práticas  que  acompanhem  as
mudanças  sócias.  Para  tanto,  elencamos  como embasamento  teórico  os  estudos  concernentes  a
mobile  learning  definido  como  a  investigação  do  uso  de  tecnologia  móvel  como  ferramenta
mediadora para o ensino, seja presencial ou a distancia,  primatizando o fator tecnológico como
facilitador de acesso a informação (POLLARA, 2011). Além disso, serão considerados também os
estudos relativos aos multiletramentos (NEW LONDON GROUP, 1996) cujos primeiros  estudos
consideravam a observância das mudanças sociais as quais os alunos tem contato e a multiplicidade
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de discursos e ferramentas as quais estavam submetidos, bem como considerar as múltiplas práticas
letradas necessárias, considerando o novo panorama tecnológico que possibilita acesso ilimitado às
produções culturais diversas. A pesquisa encontra-se em fase inicial e tais análises, serão possíveis
por  meio  da  observação  crítica  do  contexto,  observação  e  levantamento  de  dados  relativos  a
formação docente acerca do uso da tecnologia móvel e por fim uma possível proposta de formação
docente. 

Palavras-chave: Mobile learning; Multiletramentos; Dispositivos móveis.

“O INTUITO É FAZER PENSAR”: investigando os discursos de professores em formação inicial
sobre os sentidos do letramento crítico no processo de ensino/aprendizagem de língua inglesa

Angélica MAIA
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

angelica.maia@gmail.com

O  trabalho  com  o  letramento  crítico  (doravante  LC)  em  salas  de  aula  de  inglês  no  Brasil  é
enfatizado em documentos curriculares nacionais e locais (BRASIL, 2006; PARAÍBA, 2007), mas
ainda não é comum encontrarmos essa abordagem sendo utilizada por professores de língua inglesa
(doravante LI) em escolas regulares de educação básica. Em busca de disseminar a perspectiva do
LC no contexto local de ensino de LI,  o subprojeto Letras-Inglês do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Federal da Paraíba tem propiciado aos
bolsistas participantes o desenvolvimento de experiências pedagógicas nas escolas atendidas que
estão apoiadas nos princípios do LC. Ao mesmo tempo, esses bolsistas estudam e discutem textos e
relatos de experiências que visam subsidiá-los na elaboração de aulas e de recursos didáticos que
evidenciem uma prática pedagógica diferenciada, voltada para o desenvolvimento da criticidade e
da  formação  ética  dos  educandos,  o  que  está  diretamente  relacionado  ao  LC (MENEZES DE
SOUZA,  2011;  ANDREOTTI,  2011).  Mas  será  que  essa  estratégia  formativa  está  provocando
alguma mudança na percepção desses bolsistas acerca da natureza de sua atuação em sala de aula?
Diante  desse  questionamento,  a  pesquisa  aqui  apresentada  busca  investigar  o  entendimento  de
professores em formação do referido subprojeto acerca do letramento crítico e como eles articulam
essa concepção às suas práticas docentes. Esta pesquisa está sendo realizada a partir da análise de
diários reflexivos, escritos ao longo do primeiro semestre de 2015 por cinco bolsistas atuantes em
uma escola  de ensino médio participante do programa,  para  identificar  fragmentos  do discurso
desses bolsistas que revelem compreensões acerca do LC e conexões entre essa perspectiva e as
experiências de docência vivenciadas. Até o momento, a interpretação dos fragmentos identificados
traz indícios de avanços conquistados a partir  do processo formativo à luz do LC, tais  como a
preocupação com “fazer o aluno pensar”, mas também evidencia lacunas, apontando caminhos para
o  redimensionamento  de  estratégias  de  formação  no  subprojeto,  para  que  o  letramento  crítico
adquira cada vez mais espaço na identidade e na prática dos professores em formação, que logo
estarão em exercício pleno e autônomo da docência nas escolas.

Palavras-chave: Letramento crítico; Formação docente inicial; PIBID.
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CRENÇAS E AÇÕES SOBRE AUTONOMIA DE APRENDIZAGEM DE ESTUDANTES
UNIVERSITÁRIOS DE LÍNGUA JAPONESA COM BAIXO APROVEITAMENTO

ACADÊMICO: um olhar crítico

Saori NISHIHATA 
saorinishihata@gmail.com 

Orientador: Dr. Yûki Mukai 
yuki@unb.br 

Universidade de Brasília (UnB)

Esta comunicação apresenta um recorte de investigação de mestrado acadêmico em andamento pelo
Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Universidade de Brasília (PPGLA-UnB).
O foco da investigação trata das crenças e ações sobre autonomia de aprendizagem de estudantes
universitários de japonês como língua estrangeira (LE), com baixo aproveitamento acadêmico em
curso de licenciatura de uma universidade pública brasileira. No âmbito do ensino-aprendizagem de
japonês  como  LE  no  Brasil,  há  poucos  estudos  que  tratem  concomitantemente  sobre  o  par
crença/ação  e  autonomia  de  aprendizagem  voltado  para  estudantes  com  baixo  aproveitamento
acadêmico. Nas pesquisas dessa área de língua japonesa, observa-se que, nas últimas décadas, já há
alguns estudos sobre o “bom aprendiz” de japonês como LE sem focalizar, contudo, estudantes com
baixo aproveitamento acadêmico de língua japonesa. Nesse sentido, o projeto desta pesquisa tem
por objetivo refletir acerca das crenças/ações sobre autonomia de aprendizagem de 3 estudantes do
nível intermediário com baixo aproveitamento acadêmico, de uma universidade pública no DF. e
possui caráter de pesquisa qualitativa, orientada nos pressupostos metodológicos do estudo de caso
numa abordagem contextual interpretativista. A presente pesquisa se encontra na fase de coleta de
dados,  cujos  instrumentos  são como segue: a)  questionário;  b)  narrativas  escritas;  c)  entrevista
semiestruturada; d) diário de estudo dos participantes; e) observação de aulas; f) consulta a fontes
documentais. Os pressupostos teóricos que orientam o estudo baseiam-se nos conceitos de crenças
discutidos  por  Barcelos  (2001;  2004;  2006;  2007),  Conceição  (2004),  Horwitz  (1987),  Kalaja
(1995), Mukai (2011a; 2011b; 2011c; 2014), Mukai e Conceição (2012), Pajares (1992), Woods
(1993, 2003) bem como nos conceitos de autonomia de aprendizagem debatidos por Benson (2003),
Holec  (1981;  1987;  2009),  Little  (1991),  Moura  Filho  (2005;  2009;  2014),  Paiva  (2006).
Igualmente,  na perspectiva crítica do trabalho,  contribui  o  aporte  teórico de Thompson (2000),
Rajagopalan (2013), Darwin e Norton (2014) e Norton (2013). Entre os resultados preliminares da
pesquisa em andamento, destaca-se a necessidade de um olhar crítico pelos próprios discentes e
docentes para refletir a ressignificação das crenças e, por conseguinte, ações sobre a autonomia de
aprendizagem de estudantes  com baixo aproveitamento acadêmico no curso de licenciatura em
língua japonesa.

Palavras-chave:  Crenças  e  Ações;  Autonomia;  Estudantes  de  japonês  como  LE  com  baixo
aproveitamento acadêmico.
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A LINGUAGEM DA COLABORAÇÃO CRÍTICA NO DESENVOLVIMENTO DA AGÊNCIA
DE PROFESSORES DE ENSINO MÉDIO EM SERVIÇO / THE LANGUAGE OF CRITICAL

COLABORATION IN DEVELOPMENT OF AGENCY OF THE HIGH SCHOOL TEACHERS IN
SERVICE

 Maria Otilia Guimarães NININ
Universidade Paulista (UNIP)

otilianinin@terra.com.br 
 Maria Cecília Camargo MAGALHÃES

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)
cicamaga@gmail.com 

O conceito  de  agência  (EDWARDS,  2005;  2007;  ENGESTRÖM,  2008;  2009;  ENGESTRÖM;
SANINO, 2013; VIRKKUNEN, 2006a; 2006b) vem sendo amplamente difundido em contextos
cuja perspectiva teórica sustenta-se na Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural, por focalizar
conflitos e contradições na atividade coletiva, em busca de compreender e explicar as ações dos
sujeitos voltadas à criação de possibilidades de transformação nos contextos em que atuam. Nessa
perspectiva,  destacam-se  a  agência  relacional  e  a  agência  transformativa,  cujas  características
emergem dos processos dialógicos e estão voltadas à construção das relações entre participantes
envolvidos na atividade, com foco na tomada de decisões em situações complexas. A partir desses
pressupostos  teóricos  e  das  discussões  sobre  pesquisa  de  intervenção  crítico-colaborativa
(MAGALHÃES, 2011; 2012; MAGALHÃES et al., 2014), objetiva-se, nesta comunicação, discutir
a linguagem da colaboração crítica no desenvolvimento da agência de professores de Ensino Médio
em serviço, tomando-se como contexto de pesquisa o projeto de formação de professores, LEDA –
Leitura e Escrita nas Diferentes Áreas, realizado em escola pública de município da Grande São
Paulo. Metodologicamente ancorado na Pesquisa Crítica de Colaboração – PCCol (MAGALHÃES
(2009; 2011; 2012), caracterizada como pesquisa de intervenção com foco na desencapsulação /
transcendência e transformação do currículo escolar, e organizado em encontros quinzenais com 6
professores de diferentes áreas do conhecimento, 1 coordenadora pedagógica da área de Linguagem
e suas Tecnologias e 4 pesquisadores da área da Linguística Aplicada, os encontros de formação
focalizam as relações entre os participantes a partir da discussão sobre ensino-aprendizagem de
leitura e produção textual na perspectiva dos gêneros do discurso. Com base na análise dos dados
coletados por meio de videogravação, resultados preliminares ressaltam mudanças na significação
atribuída pelos participantes a respeito das práticas de leitura e escrita utilizadas na sala de aula –
indicando  a  expansão  do  objeto  da  atividade  –  e  indicam  posicionamentos  assumidos  pelos
professores  participantes  de  modo  consciente  e  teoricamente  fundamentado,  caracterizando  o
desenvolvimento de agência relacional e transformativa e a emergência de uma prática profissional
responsiva.

Palavras-chave: Colaboração crítica; Pesquisa crítica de colaboração; Agência relacional; Agência 
transformativa.
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O LUGAR DA EMPIRIA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

Dörthe UPHOFF
Universidade de São Paulo (USP)

dorthe@usp.br 

Na formação de professores de língua estrangeira, prevalece hoje o modelo do professor reflexivo,
que defende um profissional que não apenas aplica materiais e procedimentos didáticos legitimados
pelo  discurso  teórico,  mas  antes  os  avalia  criticamente  com  base  em  sua  própria  experiência
docente,  além de seu conhecimento sobre o grupo alvo.  A valorização das condições locais  de
ensino, das características particulares de cada turma e de seus objetivos de aprendizagem, encontra
respaldo na pedagogia do pós-método, que defende o empoderamento do professor, como mediador
entre as diretrizes curriculares e os conteúdos propostos pelos livros didáticos, de um lado, e as
necessidades dos aprendizes e do contexto local de ensino, de outro. Em consequência, busca-se
hoje formar um professor  capaz de exercer  seu próprio julgamento pedagógico e  fomentar  sua
agência, para que aprenda a lidar com os inevitáveis conflitos entre a teoria e a prática que irá
enfrentar ao longo de sua vida profissional. O presente trabalho tem por objetivo discutir como esse
ideal do professor reflexivo pode ser estimulado já na formação inicial  do professor.  Para isso,
argumentar-se-á em favor de um redimensionamento do lugar da empiria no conteúdo programático
da licenciatura em línguas estrangeiras, a exemplo do curso de língua alemã da USP. Parte-se do
pressuposto que é preciso dar ao licenciando em Letras ferramentas concretas de investigação do
contexto de ensino, para que ele possa aprender a fazer um diagnóstico mais consistente e menos
intuitivo  de  seu  espaço  concreto  de  atuação  pedagógica.  Essas  ferramentas  compreendem,  por
exemplo, recursos de análise de necessidades (“needs analysis”), técnicas de levantamento de dados
como observação e questionários, análise de documentos oficiais, estratégias de feedback, entre
outros.  Advoga-se,  dessa  maneira,  uma  inclusão  mais  rigorosa  e  estruturada  de  conceitos  e
instrumentos utilizados em contextos de ensino de línguas para fins específicos no currículo da
licenciatura  em língua estrangeira,  no intuito  de  incentivar  no  futuro professor  uma atitude  de
pesquisador de seu próprio contexto de ensino. 

Palavras-chave: Formação de professores; Ensino de língua estrangeira; Análise de necessidades.
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SESSÃO 1 - 19/10, 13h30

POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E ENSINO DE LÍNGUA MATERNA: fazeres colonizados

Verônica Maria Araújo dos SANTOS
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)

veomaria.cte@hotmail.com
Ana Maria Oliveira LIMA

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
anaalima2005@yahoo.com.br

Valdirene de Jesus ALVES
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)

val_gl@yahoo.com.br

Os problemas enfrentados, atualmente, no ensino de língua materna no Brasil, são concretamente
vislumbrados  no  desempenho  dos  estudantes  em  avaliações  realizadas  a  nível  nacional  como
ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio), Prova Brasil e internacional como o PISA entre outros.
Nesse contexto, emergem as bem intencionadas e falaciosas políticas linguísticas consolidadas em
planos,  programas,  projetos  e  diretrizes,  propondo  intervenções  que  visam a  superação  dessas
barreiras.  Entretanto,  tais  políticas têm falhado no objetivo de desenvolvimento da competência
comunicativa do aluno (TRAVAGLIA, 2002). Diante dessa realidade, aviltamos asseverar que o
ínfimo resultado dessas intervenções e sua ineficiência na superação desses problemas decorrem de
posições  teórico-metodológicas  assumidas  de  forma  acrítica,  as  quais,  sustentadas  em  teorias
importadas, principalmente da Europa e da América do Norte são inadequadas para solucionar os
nossos  problemas.  Além  disso,  apontamos  a  inexistência  de  políticas  linguísticas  efetivas  que
pensem os  problemas  de  ensino  de  língua  numa  perspectiva  local,  em um país  de  dimensões
continentais com realidades internas diversas e singulares. Para isso, amparamos nos pressupostos
teóricos da Linguística Aplicada, com destaque para Moita Lopes (2006; 2013), Pennycook (2006)
quando  abordam a  linguagem na  perspectiva  local;  no  enfoque  dado  as  questões  de  políticas
linguística por Rajagopalan (2003; 2008; 2010; 2013), Calvet (2007), Correa (2007); bem como nas
teorias pós-coloniais com destaque Mignolo (2007), Quijano (2010). 

Palavras-chave: Políticas linguísticas; Ensino de língua; Colonialidade.

MARCAS DISCURSIVAS DE MUDANÇAS EM DIÁRIO DE PROFESSORA DE INGLÊS DA
REDE PÚBLICA DE SÃO PAULO

Ana Emília FAJARDO TURBIN
Universidade de Brasília (UnB)

anna__emilia@live.com 
anafajardo@unb.br 

Esta  pesquisa foi  desenvolvida  no  campo  da  Formação  Continuada  do  professor,  mais
especificamente do professor de Inglês, da rede pública de ensino. A hipótese levantada é a de que,
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em contextos de Formação Continuada, os professores são levados a expandir seus conhecimentos
teórico-práticos. Ao mesmo tempo, focalizamos o surgimento de um comportamento mais voltado à
reflexão de sua prática, mostrado por meio das mudanças ocorridas em seus escritos. Os resultados
apurados,  após um ano de comparecimento   da pesquisadora  ao curso,  e da análise dos dados,
revelaram momentos dos registros nos diários.  No momento dos registros em diários,  pudemos
categorizar: (1) muro das lamentações; (2) luz no fim do túnel; e (3) sinais de reflexão: ação e
controle.  Nesta comunicação, assinalaremos marcas de  mudanças no diário de Melissa, uma das
professoras. Esta pesquisa se justifica pela importância em se investigar como os professores podem
chegar a um maior conhecimento de sua prática voltada à melhoria do ensino da Língua Inglesa. O
referencial teórico reside na literatura de Paulo Freire e Antonio Nóvoa et al. Sublinhamos o efeito
do curso sobre o discurso da professora através de Metodologia de pesquisa qualitativa em que os
professores foram solicitados a escrever diários. A pesquisa durou um ano em centro binacional na
cidade de São Paulo.

 Palavras-chave: Ensino de Inglês; Reflexão; Autonomia.

DISCURSOS (CONTRA)HEGEMÔNICOS SOBRE CORPORALIDADES FEMININAS: o
retorno das bruxas

Viviane VIEIRA
Universidade de Brasília (UnB) /Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPGL)

vivi@unb.br 

Neste trabalho, apresentamos reflexões prático-teóricas resultantes do projeto “Gêneros discursivos,
representações  e  identidades  nas  mídias”,  desenvolvido  no  Programa  de  Pós-Graduação  em
Linguística da Universidade de Brasília (PPGL/UnB). Do ponto de vista mais téorico, discutimos
no trabalho como a relação dialética entre linguagem e sociedade é vista na Análise de Discurso
Crítica  (Chouliaraki;  Fairclough,  1999;  Fairclough,  2003;  2010;  Ramalho,  2013;  Ramalho;
Resende, 2011; Resende; Ramalho, 2006), em sua compreensão de discurso como prática social.
Trazemos algumas contribuições do potencial diálogo transdisciplinar entre a ADC e princípios da
filosofia  da  meta-Realidade  (Bhaskar,  2002),  avançando  nas  reflexões  sobre  a  concepção
transformacional do mundo como um todo universal profundamente interconectado, e do ser como
fonte de agência causal no mundo. Em tal  compreensão, convergente com epistemologias mais
complexas e holísticas sobre totalidades integradas, a unidade (não-dualidade) é vista como recurso
para  a  superação  de  desigualdades,  guerras,  discriminação,  exploração,  opressão,  infelicidade,
sofrimento  (Bhaskar,  2002;  Dussel,  2000).  O  discurso  figura  nas  práticas  como  maneiras  de
representar,  de  agir/interagir  e  de  construir  (auto)identificações,  o  que  implica,  como
problematizamos aqui, relações de causa-efeito do discurso na construção de nossas representações,
(intra-inter)ações e (auto)identidades nas questões ligadas a corporalidades femininas. Do ponto de
vista  mais  prático,  o  trabalho  parte  dessa  abordagem  teórico-metodológica  para  investigar  e
problematizar representações sobre a menstruação que circulam atualmente na mídia informativo-
publicitária hegemônica e nas redes sociais brasileiras. Os estudos, realizados com base também em
Bobel (2010), Butler (2008), Haraway (2000), Kislling (2006);  Le Breton (2003),  Rako (2003),
apontam, por um lado, discursos que representam esse processo natural do corpo da mulher fértil
como se fosse uma doença,  um defeito a ser corrigido pela biotecnologia. Por outro lado, novas
discursividades irrompem num movimento contra-hegemônico em defesa do empoderamento das
mulheres, a exemplo de movimentos ativistas ecofeministas, feministas-espiritualistas, que buscam
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repensar para o contexto atual os saberes da/sobre a sexualidade feminina como forma de poder e
conexão com o todo universal (Blazquez, 2008).

Palavras-chave: Corporalidade; Discurso; Teoria crítica.

LETRAMENTO VISUAL CRÍTICO: 
Imagens, Construções de sentido e sugestão de atividades para o Ensino de Línguas 

João Paulo XAVIER 
 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

 xavierebedran@gmail.com 
Orientadora: Dra. Elzimar Goettanauer Marins Costa

O trabalho é parte da pesquisa, em fase de conclusão, intitulada “As imagens e representações do
Brasil nos livros didáticos de inglês – um olhar através das lentes do Letramento Visual Crítico”,
que está  sendo desenvolvida na linha de pesquisa “Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas
Estrangeiras” no Programa de Pós-graduação em Estudos Linguísticos da UFMG. A dissertação
apresenta a análise das  ilustrações que compõem a coleção didática High Up, aprovada pelo PNLD
2015 e utilizada pela maioria das escolas estaduais de Belo Horizonte. Esse estudo foi realizado
com o intuito de identificar como as representações da diversidade étnica, cultural e social brasileira
são feitas por meio imagético e, também, investigar se são propiciadas aos professores e alunos que
utilizam a coleção oportunidades para debates críticos e construções de sentido que ultrapassem
possíveis estereótipos. Para essa análise, são retomados os conceitos de letramento crítico (LUKE;
FREEBODY, 1997; CERVETTI, 2001), de multiletramentos (LANKSHEAR; SNYDER; GREEN,
2000; GEE, 2006), de letramento visual (BROWETT, 2002; BRAMFORD, 2009) e de letramento
visual  crítico para analisar e  discutir  os dados que emergiram. O método misto e  a  adoção da
estratégia sequencial  exploratória (CRESWELL, 2003; DÖRNYEI, 2007) foram utilizados, pois
permitem coadunar dados quantitativos coletados paralelamente e triangulá-los durante a fase de
análise  e  interpretação.  Nessa  pesquisa,  a  sequência  de  fases  é:  1)  análise  quantitativa:
contabilização do número geral de imagens na coleção e do percentual referente aos contextos
brasileiros; 2) categorização e análise qualitativa das imagens, orientações pedagógicas e atividades
propostas.  Os resultados  mostram a necessidade do desenvolvimento de atividades  e conteúdos
específicos relacionados ao trabalho com imagens, que poderiam enriquecer as aulas de línguas,
favorecer a ampliação do capital cultural, fomentar a criatividade e a criticidade dos alunos, levá-los
a refletir sobre os temas das lições e desconstruir ideias equívocas e possíveis estereótipos. 

Palavras-chave: LVC; Livro-Didático; Imagem.
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NAS TESSITURAS DAS VIDA, DOS SENTIDOS DE CURRÍCULO, OS FIOS DA
PROFESSORALIDADE

Marlene Moreira XAVIER
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB

marlmor@msn.com 
Ester Maria de Figueiredo SOUZA

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB
emfsouza@gmail.com 

O trabalho enfoca os sentidos de currículo e a professoralidade, compreendida nesse texto como um
continuum subjetivo de apropriação de “saberes” entretecidos na formação docente,  explorando
práticas discursivas em narrativas de professores. Busca-se extrair os sentidos de currículo tecidos
por professores-estudantes de um curso de Pedagogia, integrado ao Plano Nacional de Formação de
Professores da Educação Básica (PARFOR) no processo de constituição da sua professoralidade por
meio do movimento dialógico de indícios de marcas de subjetividades docente. A pesquisa suporta-
se no enfoque teórico da fenomenologia e na pesquisa no cotidiano escolar, tendo como principais
instrumentos de produção de dados as narrativas docentes e as redes de conversações. Para esta
comunicação, exploramos as narrativas e as conversações produzidas pelos sujeitos, momentos em
que narram e refletem sobre suas experiências com o currículo,  tecendo a gênese dos fios que
constituem a sua professoralidade, concebendo a narrativa como um gênero discursivo da esfera
acadêmica, de natureza autorreflexiva do agir docente.

Palavras-chave: Formação docente; Narrativa; Práticas discursivas.

SESSÃO 2 - 19/10, 16h

A INCLUSÃO DA SOCIEDADE CIVIL NAS DIRETRIZES DE GESTÃO E MANEJO DA
ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ÁGUAS EMENDADAS

Igor PROENÇA
Mestrando em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural (MADER)

Faculdade UnB Planaltina / Universidade de Brasília (FUP/UnB)
igorambiental@hotmail.com 

Orientadores: Dr. Carlos José Sousa Passos (FUP/UnB), 
Dra. Carolina Lopes Araújo (FUP/UnB)

A Estação Ecológica de Águas Emendadas (ESEC-AE) é uma unidade de conservação localizada
no Distrito Federal que abriga em seu interior o fenômeno natural caracterizado por uma vereda que
verte água para duas importantes bacias hidrográficas brasileiras, Paraná e Tocantins. Por se tratar
de uma área de proteção integral da natureza, a Estação Ecológica deve seguir diretrizes de manejo
e gestão previstas em um documento denominado Plano de Manejo, o qual orienta os programas de
gestão e manejo para sua conservação. Por estar inserida em um contexto socioambiental complexo
formado por núcleos rurais, urbanos e outras áreas protegidas, quando da elaboração do Plano de
Manejo, foram realizados eventos participativos com os atores que de alguma maneira interagem
com ESEC-AE, na intenção de incluir suas opiniões e seus conhecimentos e contar com sua atuação
nas medidas de conservação da estação ecológica. Assim, na perspectiva de entender a participação
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desses atores na gestão dessa unidade de conservação, a presente pesquisa propõe identificar como
(ou  se)  os  conhecimentos,  as  propostas  e  as  perspectivas  dos  atores  sociais  se  articulam  nos
discursos representados no texto oficial do Plano de Manejo da ESEC-AE. Aplicando-se a análise
de discurso crítica textualmente orientada aos registros dos momentos participativos e à descrição
dos programas do Plano de Manejo, busca-se verificar diferenças e convergências discursivas que
possam  revelar  a  participação  social.  Para  cumprir  esses  objetivos,  foi  realizada  pesquisa
documental descrevendo a condução dos momentos participativos desde a etapa de mobilização até
a realização das oficinas de planejamento. A opção metodológica pela Análise do Discurso Crítica
como estratégia analítica objetiva permitir inferências sobre o potencial participativo das diretrizes
de conservação da ESEC-AE. Na atual fase de análise de dados da pesquisa, tal  abordagem se
mostra promissora para, em um primeiro momento, promover a identificação e compreensão dos
discursos apresentados pelos atores sociais e, então, verificar a inserção desses discursos no atual
instrumento de manejo da área protegida, elucidando se a premissa da valorização da participação
social na gestão de bens públicos se efetiva na realidade da ESEC-AE.

Palavras-chave: Águas Emendadas; Plano de Manejo; Análise do Discurso Crítica.

REPRESENTAÇÕES DA MULHER E DO TRABALHO FEMININO EM CONTOS CUBANOS
CONTEMPORÂNEOS: perspectivas de ensino de ELE no âmbito da formação de hispanistas em

língua e cultura

Yamilka RABASA FERNÁNDEZ
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

yamilkafer@gmail.com

Objetivamos neste trabalho apresentar o andamento da nossa pesquisa de doutorado, como parte do
programa  de  Linguística  Aplicada  da  Unicamp.  Nela  nos  propomos  indagar  acerca  das
representações  da  mulher  e  do  trabalho,  construídas  na  discursividade  de  narrativas  breves  de
escritoras cubanas desde 1990 até a atualidade; período em que Cuba atravessou por uma crise após
o  fim da  União  Soviética,  marcado  por  carências  e  restrições  que  afetaram principalmente  as
mulheres,  em sua condição de trabalhadoras e  responsáveis do lar.  Junto com as diferenças  de
gênero, renasceu também nesse período a narrativa de autoria feminina; dai o nosso interesse em
abordar o tema. Integram o corpus oito contos pertencentes a quatro escritoras: Nancy Alonso (La
Habana, 1949); Marilyn Bobes (La Habana, 1955); Mylene Fernández Pintado (La Habana, 1963),
e  Anna Lidia  Vega Serova  (Leningrado,  1968).  Para  realizar  essa  empreitada  nos  traçamos  os
seguintes objetivos: 1) discutir a relação mulher-trabalho e feminismo em Cuba desde a perspectiva
dos  Estudos  de  Género  (BUTLER,  2003;  FERNÁNDEZ  RIOS,  1996;  ARAÚJO,  1995;  1999;
CAMPUZANO,  2008,  1009,  2010);  2)  a  partir  de  um  enfoque  discursivo-cultural,  rastrear  a
presença  do  feminino  em narrativas  breves  cubanas  de  autoria  feminina;  e,  3)  espelhados  na
Proposta Intercultural Discursiva de Serrani (2010) e tomando os contos analisados como ponto de
partida, esboçar uma proposta de ensino de ELE no âmbito da formação de hispanistas no Brasil.
Para realizar a pesquisa optamos por um enfoque teórico-metodológico interdisciplinar que articula
o dialogismo bakthiniano (1997) com as contribuições de Terry Eagleton (1997, 2008) dentro dos
Estudos  Culturais,  e  o  conceito  de  ressonância  discursiva  proposto  por  Serrani  (1997;  2010).
Esperamos com este trabalho dar visibilidade a uma zona da literatura cubana pouco explorada –a
literatura de mulheres-, bem como trazer contribuições para a grande área da Linguística Aplicada,
especificamente no tocante à formação de futuros professores de espanhol língua estrangeira.

Palavras-chave: O feminino; Contos cubanos; Formação de hispanistas.
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MULTIMODALIDADE NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA SURDOS EM
ESCOLAS REGULARES DO BRASIL: Uma análise multimodal acerca de materiais didáticos

Álvaro Gomes de Lima RIBEIRO
 Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEDF

alvaroabravanel@hotmail.com
Janaína de Aquino FERRAZ 

Universidade de Brasília - UnB
ferraz.jana@gmail.com

Orientadora: Drª Janaína de Aquino Ferraz

A presente  pesquisa  visa  discutir  de  que  forma  a  utilização  de  imagens  pode  ser  profícua  na
elaboração  de  material  didático  bilíngue  para  alunos  Surdos.  Sabemos,  hoje,  que  o  ensino  de
português para Surdos tem chamado atenção de diversos pesquisadores na área do ensino de línguas
(QUADROS,  2007;  KARNOPP,  2004;  SILVA,  2011).  Para  que  o  aluno  Surdo  desenvolva  as
habilidades  linguísticas  (ler  e  escrever),  além  de  falar  a  LIBRAS,  ele  precisará  compreender
significados  para  além da  letra,  dando  vazão  a  construção  de  sentidos  por  meio  de  múltiplas
semioses. A pesquisa mostrou que essa construção se dá por meio da imagem. A fim de contemplar
a Teoria da Multimodalidade recorremos às obras de Kress e van Leeuwen (1996) e Ferraz (2008;
2011). A metodologia que norteou a pesquisa foi a qualitativa que considera a interpretação dos
dados  que  foram coletados,  neste  caso,  por  meio  da análise  de  material  didático  de  ensino  de
português para Surdos com o intuito de verificar como o uso de imagens contribui para a aquisição
da Língua Portuguesa nas modalidades de leitura e escrita.  Para analisar os materiais didáticos
utilizamos  as  categorias  de  análise  da  Teoria  da  Multimodalidade  propostas  por  Kress  e  van
Leeuwen (1996). Esperamos que este estudo possa trazer novos desdobramentos para os docentes
que trabalham com o ensino de PSLS, pois a utilização de textos imagéticos em materiais didáticos
que contemplam uma proposta bilíngue sugere uma nova forma de conceber o ensino por meio de
uma educação bilíngue, crítica e multicultural.

Palavras-Chave: Multimodalidade; Segunda língua; Materiais didáticos para surdos.

ARTE E PALAVRA: movimentos dialógicos para uma escrita literária

Helton Rubiano de MACEDO
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

heltonrubiano@gmail.com
Orientadora: Dra. Maria da Penha Casado Alves

Nessa comunicação, propomos investigar o discurso de um escritor, o qual discorre sobre os seus
processos  de  criação  literária.  Essa  proposta  é  apresentada  uma  vez  que  nos  parece  relevante
abordar enunciados que tratem das formas de conceber o texto literário, a fim de investigarmos
aspectos da comunicação artística. Para tanto, assumimos como pressuposto teórico os estudos do
Círculo de Bakhtin, adotando assim uma concepção dialógica da linguagem, que prevê, entre outras
abordagens,  a análise  da  presença  do  “outro”  em diálogo com posicionamentos  valorativos  do
enunciador. Nosso intuito reside, portanto, em apresentar vozes da alteridade no discurso analisado,
as quais demonstrem uma dinâmica dialógica.  A construção  do  corpus se  dá  pela  gravação  e
transcrição  de  discursos,  tomados  dentro  do  projeto  de  extensão  Voz  e  criação:  escritores
potiguares e seus processos criativos, realizado pela Editora da UFRN. Para o início da análise,
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procuramos ancorar o sujeito social, autor do discurso, dentro de um universo, de um campo da
atividade humana, pelo qual transita e a partir do qual sua fala é construída, refratando as vozes do
seu entorno. Por meio desse estudo, pudemos identificar que diversas vozes são convocadas para o
diálogo no processo de criação literária. Considerando a compreensão de autor-pessoa que também
conforma um autor-criador, pontuamos, no discurso analisado, aspectos que interferem no exercício
da  escrita.  Esses  aspectos  combinam-se  em uma  reunião  de  vozes  sociais,  a  heteroglassia,  na
denominação do círculo  bakhtiniano,  que interagem sobre  e  a  partir  do sujeito  social.  Aqui,  o
enunciador se releva influenciado por fatores externos, os quais, atravessados por uma subjetividade
própria,  deságuam  na  composição  de  um  todo  estético.  Entre  esses  fatores  externos,  outros
escritores, leitores e críticos cumprem o papel de tangenciar de algum modo o ofício do escritor,
permitindo, junto a ele, conformar o diálogo, cujo o fruto é a obra artística acabada.

Palavras-chave: Discurso; Dialogia; Escrita literária.

UM MAPEAMENTO DOS SENTIDOS DE LINGUÍSTICA APLICADA NO DEPARTAMENTO
DE LÍNGUAS E LETRAS DA UFES

Lucas Novaes SANTOS
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

novaes_lucas@hotmail.com
Orientadora: Dr.ª Junia Claudia Santana de Mattos Zaidan

junia.mattos@hotmail.com

Discutimos neste trabalho os resultados preliminares de uma pesquisa em andamento que objetiva
investigar se/como a Linguística Aplicada Crítica tem se estabelecido no Departamento de Línguas
e Letras da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Deseja-se explorar quais temas têm
sido pesquisados sob o rótulo de Linguística Aplicada e se estes possuem relação com a proposta de
Pennycook  (2001)  de  uma  Linguística  Aplicada  Crítica  (LAC),  que  considere  os  problemas
relacionados ao uso da língua, reconhecendo sempre as questões políticas e sociais inerentes a ela.
Para  a  LAC,  o  uso  da  língua  tanto  reflete  quanto  cria  relações  assimétricas  de  poder  em que
ocorrem exclusões, segregações e divisões desiguais de bens físicos e simbólicos. Tendo em vista a
dificuldade de se definir a LA, o presente trabalho se justifica na necessidade de elucidar a referida
abordagem crítica em meio aos discursos conflitantes que circulam no âmbito acadêmico. Nota-se
que  a  força  política  da  LA tende  a  se  diluir  diante  das  territorializações  comuns  no  campo
disciplinar acadêmico (MOITA LOPES, 2006), uma vez que essa é uma área que vive buscando se
definir. Assim, compreender como a LAC é significada academicamente contribui para a proposição
de agendas de pesquisa e para o fortalecimento deste campo. Este trabalho é, portanto, um estudo
exploratório  (DÖRNYEI,  2007),  que  recorreu  tanto  a  um levantamento  bibliográfico,  quanto  à
coleta  de  dados  via  questionário,  respondido  por  graduandos  e  pós  graduandos  da  UFES.
Analisamos os resumos dos trabalhos de conclusão de curso do Departamento de Línguas e Lestras
(DLL) e os resumos das  dissertações  de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Estudos
Linguísticos  (PPGEL)  desde  2006,  ano  em  que  o  programa  foi  criado.  Embora  parciais,  os
resultados  apontam  que  a  comunidade  discente  do  DLL  reconhece  majoritariamente  os
tensionamentos  sociais  pertencentes  à  LAC,  no  entanto,  são  notáveis  a  presença  de  definições
inexatas no que se refere ao escopo da supracitada abordagem e a ausência da perspectiva crítica
nos currículos de graduação do DLL e, de modo geral, nas dissertações de mestrado analisadas.

Palavras-chave: Mapeamento da Linguística Aplicada Crítica; Departamento de Letras.
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SESSÃO 3 - 19/10, 16h

O DISCURSO RELATADO NA MÍDIA ONLINE: 
a representação do discurso de posse (2015) de Dilma Rousseff

Daniele de OLIVEIRA
Universidade Federal da Bahia (UFBA)

danieleoliveira@yahoo.com

Um dos objetivos da Análise Crítica do Discurso é estimular a emancipação do leitor em relação à
percepção do significado da linguagem na produção, manutenção e mudança nas relações sociais
que envolvem poder (FAIRCLOUGH, 1989). Sendo assim, nesta pesquisa voltamos nosso olhar
para a relação assimétrica que se estabelece entre a mídia e a sociedade por meio do discurso, cuja
ideologia,  muitas  vezes,  é  mascarada  por  meio  de  recursos  textual-discursivos.  Mais
especificamente, nosso objetivo é investigar como o discurso de posse, para o segundo mandato
(2015-2018), da Presidenta da República do Brasil, Dilma Rousseff, foi recontextualizado na mídia
online. A realização desta pesquisa tem sua origem em uma reflexão atenta às questões sociais,
aliada ao interesse em voltar um olhar acadêmico para uma delas: a relação que se estabelece entre
a mídia e a sociedade por meio do discurso. Pretendemos lançar luz para pontos obscuros dessa
relação por meio dos estudos do discurso, mais especificamente, do conceito de intertextualidade,
tal como proposto por Fairclough (1992; 2003), bem como da noção de verbos introdutores de
opinião,  tal  como  proposta  por  Marcuschi  (2010).  Retomando  o  conceito  bakhtiniano  de
dialogismo, Fairclough (2003) ressalta a complexidade da expressão da intertextualidade por meio
do discurso relatado, direto ou indireto, tendo em vista que esse recurso acentua o aspecto dialógico
do  texto.  Para  nossa  análise,  selecionamos  notícias  que  repercutem  o  discurso  de  posse  da
Presidenta em 2015, disponibilizadas em portais de notícias online. Nessas notícias, identificamos,
todas as orações nas quais a voz da Presidenta é retomada, com o intuito de investigar como essa
recontextualização acontece. Em fase inicial,  as primeiras observações da pesquisa nos mostram
que há um predomínio do discurso indireto, no qual há um resumo do conteúdo dito, nem sempre
fiel à fala proferida originalmente; e também que os verbos introdutores de opinião predominantes,
dizer e afirmar, estão entre os considerados mais fracos em termos argumentativos.

Palavras-chave: Discurso relatado; Intertextualidade; Mídia online.

UMA ANÁLISE FUNCIONAL DA MODALIDADE DEÔNTICA NOS CONTOS DE EDGAR
ALLAN POE

Larisse Carvalho de OLIVEIRA
larisse_carvalhodeoliveira@hotmail.com 

Maria de Fátima de Sousa LOPES
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Em decorrência do crescente fluxo de estudos funcionalistas da linguagem em diversas áreas do
saber, a Literatura nos pareceu uma ótima manifestação linguística para a realização de uma análise
funcional. Dessa forma, prestamo-nos a analisar alguns textos de Edgar Allan Poe, autor americano
do período romântico de seu país. Partindo do pressuposto da importância da teoria funcionalista
para análise linguística e do gênero  conto ser uma narrativa breve, propusemo-nos a investigar a
modalidade deôntica nos contos“O Coração Delator” (1843), “O Gato Preto” (1843), “O Caso do
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Senhor Valdemar” (1845), “O Barril de Amontilado” (1846) e “A Queda da Casa de Usher” (1839),
a fim de analisarmos as possíveis “argumentações” do narrador, que aparece, frequentemente, em
primeira pessoa, sendo essa uma das principais características dos contos de Poe. Para a realização
da análise,  utilizamos uma abordagem funcionalista da modalidade, partindo da compreensão de
que  os  enunciados  comunicativos  dependem em parte  das  reais  intenções  do  falante/autor  em
relação ao que espera ser compartilhado pelo ouvinte/leitor. Embasamo-nos nos trabalhos de Lopes
(2009;  2012),  Nogueira  e  Lopes  (2011) Pessoa (2010),  Lyons  (1977),  Palmer  (1986),  além do
aparato  funcionalista  fornecido  por  Neves  (1997).  Analisamos  qualitativamente  o  uso  dos
modalizadores, de modo a identificar os valores modais que as ocorrências adquiriram no texto,
comparando-as  por  caso  (narrador,  personagem-narrador  e  personagem  secundário).  Avaliamos
ainda  o  nível  de  obrigação  exercido  pelos  personagens,  priorizando  àqueles  com a  função  de
narrador-personagem, que exerce maior força sobre o leitor, transpondo-o para dentro da história e
fazendo  dele  seu  narratário.  Detectamos  25  ocorrências  da  modalidade  deôntica  nos  textos
observados, e constatamos que o narrador-personagem se impõe ao leitor indagando qual seria a
atitude do mesmo frente aos fatos narrados, gerando no leitor uma certa obrigação a tomar o seu
lugar dentro da obra. É possível pensar, assim, que os narradores idealizados de Poe indagam o
leitor se as ações da narrativa são certas ou erradas, mesmo agindo na sua loucura/obsessão. Por
fim, esse trabalho contribui para os estudos funcionalistas da modalidade, fazendo o leitor melhor
compreender os efeitos de sentido que certas expressões modais possuem em textos literários. 

Palavras-chave: Funcionalismo; Modalidade deôntica; Edgar Allan Poe.

ASPECTOS DA ORALIDADE EM NARRATIVAS MIDIÁTICAS: Estratégias discursivas no Blog
do Sakamoto

Tamires PEIXOTO
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)

 tamires_1811@hotmail.com 
Orientador: Dr. Luiz Otávio de Magalhães

Esta pesquisa tem por objetivo abordar aspectos da oralidade em espaços jornalísticos digitais. Para
investigar o tema, o objeto de meu estudo é o Blog do Sakamoto, criado pelo jornalista Leonardo
Sakamoto.  Como recorte, analisarei um texto especificamente intitulado “Como produzir notícias
falsas e fazer sucesso na internet”. O motivo desse enfoque é mostrar como o jornalista traz em seu
texto traços da oralidade na narrativa textual. Embora o objeto de estudo seja o Blog do Sakamoto,
será também focalizado uma matéria publicada na Folha de São Paulo com o título “Uma em cada
4 notícias publicadas no Twitter é falsa”, do jornalista Nelson de Sá, que trata sobre o mesmo tema.
A comparação  entre  os  textos  evidencia  as  diferentes  escolhas  linguístico-discursivas  dos  dois
veículos de comunicação a respeito de um mesmo assunto. Os objetivos da pesquisa são: identificar
aspectos da oralidade presentes no texto do Blog do Sakamoto; compreender os possíveis motivos
que levaram o jornalista Leonardo Sakamoto a marcar sua narrativa com traços da oralidade; por
consequência, apontar as escolhas da Folha de São Paulo em escolher outros recursos linguístico-
discursivos para construir  a  narrativa.  A abordagem metodológica e teórica para a produção da
pesquisa é baseada na análise do discurso. Na perspectiva da análise do discurso, a manifestação da
língua é composta por processos discursivos impregnados de fatos históricos e sociais. Desse modo,
as narrativas são um modo de organização do discurso, no qual estão envolvidas relações de sentido
e poder.  Nas relações de sentido,  o discurso é construído no chamado interdiscurso,  ou seja,  a
relação que todo discurso mantém com algo que lhe é prévio. Nas relações de força, o discurso
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entre os interlocutores não são simétricos, o que quer dizer que a dominação depende dos lugares
sociais que ocupam os participantes e das posições enunciativas que eles representam. Atualmente
em fase de levantamento bibliográfico e de dados, pretendo com a pesquisa contribuir para melhor
compreender  as  estratégias  discursivas,  especialmente  a  oralidade,  utilizadas  pelo  Blog  do
Sakamoto e a Folha de São Paulo.

Palavras-chave: Oralidade; Discurso; Narrativas midiáticas. 

A ATUALIDADE DO DISCURSO DO CONSELHEIRO POLÔNIO

Thiago Martins PRADO 
Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

minotico@yahoo.com.br 

A pesquisa Análise da personagem Polônio em William Shakespeare e em John Updike, em estágio
inicial de execução, divide-se em três etapas: a) a análise de caráter do Polônio shakespeariano por
meio da seleção de suas falas e da crítica realizada a respeito dessa personagem; b) o estudo da
transferência  da  personagem  Polônio  do  gênero  dramático  para  o  gênero  romance;  e  c)  a
investigação do comportamento do conselheiro político Polônio no âmbito da cena contemporânea.
Para  a  discussão  a  respeito  da  constituição  da  personagem Polônio  na  peça  Hamlet,  foram os
utilizados  estudos  de  Harold  Bloom  (2004),  Lev Semenovitch  Vigotski  (1999),  Mário  Amora
(2006),  Northrop  Frye  (1992),  Manoel  Hygino  Santos  (1965),  Lacan  (1986),  Walter  Benjamin
(1984; 1985) e Ernest Jones (1970); para a análise da recriação do conselheiro Polônio no gênero
literário romance como personagem com uma psicologia de possibilidades variadas da  personae
dramática foram utilizados os estudos de David Lodge (2011), Henry James (2011), E. M. Forster
(2004), Roland Barthes (2005) e Mikhail Bakhtin (2010); para as investigações a respeito da relação
entre o papel de conselheiro político da personagem Polônio e o cenário contemporâneo foram
utilizados os estudos de Zygmunt Bauman (2001),  Michel  Foucault  (2006),  Stuart  Hall  (2006),
Gilles Lipovetsky (2005) e Octávio Paz (2012). A comunicação relata a análise dos padrões de fala
e  de  ação  do conselheiro  Polônio  na  peça  Hamlet,  de  William Shakespeare,  com o intuito  de
articulá-la à visão updikiana a respeito da personalidade do conselheiro no romance  Gertrudes e
Cláudio  e  de,  a  partir  daí,  descrever  quais  características  da  personagem  preservadas  ou
modificadas  foram  utilizadas  pelo  romancista  para  a  construção  da  psicologia  da  personagem
Polônio  e  para  uma  discussão  a  respeito  do  comportamento  contemporâneo  no  qual  se
contextualizam os leitores da sua obra. A importância de se estabelecer um diálogo entre o Polônio
shakespeariano e a releitura de Updike a respeito dessa personagem centrou-se na possibilidade de
se  estudar  a  enunciação  dos  processos  de  deslocamentos  identitários  (próprios  à
contemporaneidade) em contextos distintos de produção ou crítica.

Palavras-chave:  Polônio  shakespeariano;  Polônio  updikiano;  Diálogos  entre  gêneros  literários  e
contemporaneidade.              
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LIVRO DIDÁTICO DE PLE PARA HISPANO-FALANTES: interculturalidade e criticidade

Verônica Zandona PRADO
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

 veveprado@hotmail.com
Orientadora: Profª Drª Cláudia Hilsdorf Rocha

Este trabalho trata-se de um relato de pesquisa ainda em desenvolvimento referente ao trabalho de
iniciação científica do curso de Letras da Universidade Estadual de Campinas na área de Linguística
Aplicada, voltada à análise de um livro didático (LD) de português como língua estrangeira (PLE)
para  hispano-falantes  e  conduzida  sob  uma  perspectiva  crítica  (LUKE,  2001;  MENEZES  DE
SOUZA, 2011; MONTE-MÓR, 2010) e da Pedagogia dos Multiletramentos (COPE; KALANTZIS,
2000;  ROJO,  2013),  vinculadas  a  uma visão sociointeracional  da  aprendizagem (VYGOTSKY,
1998;  2001) e à  teoria  de gêneros discursivos de Bakhtin (1986, 2000).  Visando problematizar
questões relacionadas ao ensino-aprendizagem de PLE, especificamente refletir sobre a articulação
entre  pressupostos  teórico-metodológicos  de  cunho  crítico  e  intercultural  (CANCLINI,  2005;
MAHER,  2007)  e  sua  materialização em livros  didáticos,  o  objetivo  deste  estudo é  analisar  o
primeiro volume da “Coleção Brasil Intercultural – Língua e Cultura Brasileira para Estrangeiros”,
da  editora  argentina  Casa  do  Brasil, em  relação  às  visões  implícitas  e  explícitas  de  cultura
(KRAMSCH, 1996; KUBOTA, 2001; ROCHA, 2012) e como estas são trabalhadas por meio das
atividades propostas. É objetivo também observar em que medida essas questões são tratadas sob
uma perspectiva critica, levando-nos a analisar se e como ocorreu um trabalho ligado ao letramento
critico (JORDÃO, 2013). A relevância deste trabalho justifica-se pelo fato de a maioria dos LDs
ainda ser produzida no exterior do Brasil. Esses materiais parecem não contemplar as necessidades
e  as  especificidades  do  ensino  de  PLE para  hispano-falantes,  apresentando  limitações  teórico-
metodológicas, além de haver uma falta de livros didáticos específicos para universitários, visto que
eles são a maioria dos interessados em aprender português (crescente investimento nos programas
de intercâmbio, PEC-G e PEC-PG). Trata-se de um estudo de natureza documental e bibliográfica,
na qual o procedimento de investigação se dá segundo o estabelecimento de perguntas de pesquisa e
suas respectivas respostas a partir de categorias de análise definidas por meio do aporte teórico-
metodológico norteador do trabalho. A pesquisa encontra-se em fase de análise.

Palavras-chave: Português língua estrangeira; Letramento crítico; Cultura. 

SESSÃO 4 - 20/10, 13h30

REDAÇÃO ESCOLAR: perspectivas e desafios

Alanna Araújo de Jesus MIRANDA
 aajmiranda@gmail.com 

Fernando Álisson Santos SAMPAIO
 fermamdo.ssampaio@yahoo.com.br  

Ingrid de Sales dos SANTOS
 ingrid_salles@hotmail.com

Orientador: Dr. Júlio Neves Pereira (UFBA)
junipe@gmail.com 

O presente trabalho trata-se de um estudo de caso realizado no Colégio Estadual Vila de Abrantes.
Buscando atender às dúvidas dos alunos do colégio em relação ao Exame Nacional do Ensino
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Médio (ENEM), o grupo decidiu fazer uma sondagem de caráter sociocognitivo e socioeconômico
para analisar quais eram as principais dificuldades dos alunos no que tange às disciplinas de redação
e  linguagens  e  suas  tecnologias.  O  questionário  foi  dividido  em  duas  partes,  a  primeira  foi
denominada de sociocognitivo, que tinha como objetivo fazer um levantamento da realidade dos
alunos,  e  a  segunda  foi  denominada  de  socioeconômica  cujo  objetivo  era  traçar  uma  visão
panorâmica acerca de suas impressões na prova. Este trabalho torna-se deveras importante, pois a
compreensão acerca das noções de gêneros textuais, torna-se fundamental para a manutenção do
trabalho com a escrita, já que em relação ao conhecimento textual, temos um problema, o aluno
pode desconhecer alguns gêneros textuais e com isso ocorre dificuldades para escrever um texto.
Assim,  na  realização  do  trabalho,  emergiram  duas  inquietações:  (a)  será  que  os  estudantes
conhecem os gêneros pedidos o suficiente, a ponto de redigir um? (b) será que os docentes estão
tendo a preocupação de ensinar aos seus alunos como identificar e redigir diferentes gêneros? Como
resultado,  foi  perceptível  que,  para  a  formação  de leitores  e  escritores  na  perspectiva
sóciointeracionista, seguindo os PCNs, visando trabalhar com atividades que mostre aos alunos que
a escrita não é só a utilização de códigos e nem só a intenção do autor, segundo Koch, envolve um
conjunto  de  “estratégias”  que  ajudam  nessa  escrita  interacionista,  como  a  ativação  de
conhecimentos,  seleção,  organização  e  desenvolvimento  das  ideias,  balanceando  entre  ideias
implícita  e  explícita.  Com  isso,  surge  a  importância  da  competência  metagenérica,  que  é  o
conhecimento de gêneros textuais,  de suas característica e função, que proporcionará a escolha
adequada  de  gêneros  de  acordo  com  a  intenção  do  escritor  e  com  isso,  temos  a  capacidade
metatextual,  que nos orienta na construção e compreensão de textos,  que é algo no que somos
testados a todo o momento.  O trabalho teve como aporte teórico as teorias de gêneros textuais de
Marcuschi e Koch, apoiados nos PCN’s de Língua Portuguesa. 
  
Palavras-chave: Gênero textual; Redação; ENEM.

POR UMA FORMAÇÃO CRÍTICO-REFLEXIVA DE PROFESSORES DE LÍNGUA

 Heliud Luis Maia MOURA
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)

heliudlmm@yahoo.com.br 

Este trabalho tem por objetivo discutir a linguagem enquanto espaço simbólico de formação de
professores  críticos.  As  discussões  dirigem-se  aos  professores  de  língua  em  formação  inicial,
(recém)licenciandos  em Letras,  entendendo  que  têm como parâmetro  os  professores  dos  quais
foram alunos e as práticas correntes de linguagem relativas ao ensino de língua. Na tentativa de
provocar um deslocamento em relação a essas posturas, discuto aspectos referentes à construção de
novas organizações discursivas, que, de acordo com Dolz e Schneuwly (2010), envolve três ordens
de  capacidade  de  linguagem  no  que  concerne  à  construção  de  textos:  capacidade  de  ação,
capacidade  discursiva  e  capacidade  linguístico-discursiva.  Em  contextos  de  formação  de
professores, a capacidade de ação tem a ver com o espaço socioeducacional em que as práticas dos
participantes inserem-se, de forma a refletirem criticamente sobre estas. A capacidade discursiva
concerne, de acordo com Magalhães (2009), à discussão acerca da infraestrutura do texto, à sua
forma de organização interna, para alcançar o propósito enunciativo dentro do contexto específico
no qual é construído. Assim, o texto se organiza por meio do relato das ações concretas, de diálogos
sobre as interações realizadas em sala de aula, do próprio contexto da aula que está sendo descrita.
A capacidade  linguístico-discursiva  volta-se  para  o  conhecimento  das  características  sistêmicas
fundamentais para a construção de um texto em determinado momento. Segundo Magalhães (2009),
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é essencial compreender os recursos de textualização, os procedimentos enunciativos que englobam
formas de modalização, as estratégias de construção de enunciações e seleção lexical. Esta proposta
consiste de exposição de relatos de experiências feitos por professores de língua, considerando os
eixos: (i) o que se pensa acerca do que é ensinar língua; (ii) o que é realizado tendo em vista essa
concepção; (iii) o que é desenvolvido em termos de atividades propostas para os alunos; (iv) o
efeito de tais atividades para o desenvolvimento da capacidade crítico-reflexiva tanto de professores
como de alunos envolvidos nelas.  A proposta está voltada para a discussão sobre metodologias
usadas por docentes, levando em conta o tipo de formação que estão tendo, no caso, professores em
graduação no Plano Nacional de Formação de Professores.

Palavras-chave: Linguagem; Formação crítica de professores; Discurso.

RELAÇÕES ENTRE FAZERES E SABERES: gêneros midiáticos presentes na internet e contexto
escolar

Francisco Carlos NOGUEIRA
Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso

(CEFAPRO)
franciscocarlosnogueira@gmail.com

Este trabalho é o resultado de uma pesquisa de Mestrado em Educação da UFMT – Cuiabá, do
grupo de pesquisa (LêTece):   Laboratório  de  estudos  sobre  Tecnologias  da Informação  e
Comunicação  na Educação. O trabalho teve como tema as relações que os jovens do Ensino Médio
das escolas públicas de Barra do Garças - MT estabelecem com os gêneros midiáticos presentes na
internet.  Gêneros  textuais  ampliaram-se  no  contexto  digital.  As  tecnologias  informação  e  da
comunicação (TIC) ganharam a velocidade do toque na tela nos ambientes digitais.  No contexto
atual das tecnologias digitais, a internet está cada dia mais se tornando um meio de comunicação
que permite a interação dos sujeitos na práxis educativa em escala global. Nesse sentido, os gêneros
midiáticos ganharam os espaços não lineares e céleres da internet. A internet se configura como um
espaço imbricado de sons, imagens, movimentos, luzes, mapas, etc. Gêneros midiáticos, como por
exemplo: o e-mail, o blog, o chat estão inseridos na internet. Há um entendimento que esses jovens
nasceram no mundo digital, mas será que esses alunos da escola pública estão de fato imersos nesse
mundo digital? Como esses alunos e os professores deles estão lidando com os gêneros postos na
internet? O objetivo desta pesquisa foi identificar quais gêneros midiáticos esses jovens do Ensino
Médio utilizam com mais frequência e como isto se relaciona com os conteúdos escolares. Esta
pesquisa configurou-se e ancorou numa abordagem qualitativa e tomou o caminho de investigação
exploratório-descritiva de identificação desses gêneros presentes na Internet e como os professores
de Língua Portuguesa e Língua Estrangeira desses alunos lidam com os conteúdos trazidos  para  a
sala  de  aula. Esta pesquisa foi fundamentada em Marcuschi, Bakhtin, Lévy, Santaella, Chartier,
Kenski,  Toschi,  Paulo  Freire,  Denzin,  Minayo,  dentre  outros.  Os  resultados  encontrados
demonstraram que esses alunos de fato estão imersos no ciberespaço, mas se constatou que eles
precisam da ajuda do professor a fim de mediar esse processo de interação nos ambientes digitais
on-line.

Palavras-Chave: TIC; Internet; Gêneros Midiáticos.
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A CIÊNCIA, SUA DIVULGAÇÃO E A ESCOLA: uma análise crítica do uso das revistas de
divulgação científica como instrumento pedagógico em escolas de ensino fundamental

Paulo Sérgio da Silva SANTOS 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

paulosergio65_8@hotmail.com
João Paulo Lima CUNHA

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Orientadora Profª Drª Cleide Emília Faye Pedrosa

A ciência tem sido tratada como tema de ordem estratégica para as nações em desenvolvimento e os
desdobramentos desse entendimento são refletidos em todos os âmbitos da sociedade. No Brasil, o
dispêndio nacional em ciência e tecnologia aumentou exponencialmente na última década. Aliadas
ao crescimento dos investimentos na ciência surgem, a cada dia, mídias de massa dispostas a dar
tratamento às informações de cunho científico. No ramo das revistas, as duas maiores publicações
em circulação no país atingem cerca de 3 milhões de leitores mensalmente. Esse alcance precisava
ser estudado a partir da ótica das teorias discursivas, principalmente levando-se em consideração
que a  propalada  “alfabetização científica”  prometida  por  essas  revistas  alcança  salas  de aula  e
milhões de estudantes pelo país inteiro. As revistas de Divulgação Científica (DC) têm substituído
sistematicamente os instrumentos didáticos e servido de irradiador de todo tipo de padrão de “como
fazer” dentro das salas de aula. Sendo assim,o presente trabalho tem como objetivo geral discutir o
processo  através  do  qual  as  revistas  de  DC  são  tomadas  em  substituição  aos  instrumentos
pedagógicos  tradicionais  em  escolas  de  ensino  fundamental  da  cidade  de  Aracaju.
Metodologicamente, o trabalho está situado em um paradigma qualitativo-interpretativista (MOITA
LOPES,  1996),  e  mais,  inserido  no  âmbito  das  Ciências  Humanas  e  Sociais,  com  foco  na
Linguística Aplicada (LA).  O corpus está composto por textos (erratas e matérias de capa) de duas
revistas:  SuperInteressante, da editora Abril;  Galileu da Editora Globo.  No tocante aos objetivos
específicos, propomo-nos a investigar a presença de erros (através das erratas) que estejam ligados
aos conteúdos curriculares das séries do ensino fundamental e identificar em quais situações e para
cumprimento de quais objetivos as revistas de divulgação científica estão sendo utilizadas nas salas
de aula. Embasaremos a pesquisa a partir do arcabouço teórico-metodológico da Análise Crítica do
Discurso. A ACD, de acordo com a proposta dialético-relacional proposta por Fairclough (2008) nos
permitirá tratar os discursos científico e jornalístico não só como práticas discursivas, mas como
práticas sociais, e dessa forma, poderemos apontar as formas de manipulação presentificadas na
linguagem das revistas populares de Divulgação Científica.

Palavras-chave: Ciência; Divulgação; Escola.

QUEM SOMOS NÓS EM “O FUTURO QUE QUEREMOS”: análise do discurso sobre acesso a
terra e meios produtivos no documento final da Rio+20

Vanessa SILVA
Faculdade UnB Planaltina, Universidade de Brasília (FUP/UnB)

vanessa.xavieer@gmail.com
Carolina Lopes ARAÚJO

Faculdade UnB Planaltina, Universidade de Brasília (Fup/Unb)

Dentre os temas abordados na Rio+20, as questões relativas ao acesso a terra e meios produtivos
mostram-se cruciais para se pensar um modelo de desenvolvimento marcado pela sustentabilidade.

55

mailto:vanessa.xavieer@gmail.com
mailto:paulosergio65_8@hotmail.com


O maior desafio da Rio+20 estava em materializar,  em um documento final,  uma proposta dos
caminhos para o desenvolvimento sustentável a serem adotados por todos os países membros da
ONU. Vale ressaltar a dificuldade de elaborar um documento com ações que realmente promovam o
desenvolvimento  sustentável  e  que  contemple  os  interesses  de  todos os  países  participantes  da
Conferência. Aplicando-se o embasamento metodológico da Análise de Discurso Crítica (ADC),
que se refere a um conjunto de abordagens científicas interdisciplinares para estudos críticos da
linguagem  como  prática  social,  buscou-se  verificar  como  o  tema  do  acesso  a  terra  e  meios
produtivos se apresenta no documento “O Futuro que Queremos”. Visto que a Rio+20 foi a primeira
ocasião em que a sociedade civil teve espaço oficial de palavra na Plenária de Alto Nível em uma
Conferência da ONU, buscou-se identificar, ainda, se as demandas e reivindicações apresentadas
pela sociedade quanto a esse tema foram atendidas pelos resultados oficiais da Conferência. Em seu
pronunciamento, os agricultores solicitam o direito à igualdade do acesso a terra, com o desejo de
maior participação e empoderamento dos grupos considerados mais vulneráveis, esses, apontados
como detentores de soluções para sustentabilidade. Destaca-se a importância de estudos acadêmicos
dentro do contexto do desenvolvimento sustentável, visto que, a Universidade pode desempenhar
um papel fundamental, já que é espaço de ensino, produção de conhecimento e reflexão Verificou-
se predominância do discurso econômico e social sobre o ambiental. O texto é marcado por um
discurso capitalista neoliberal, uma vez que a preocupação evidente é o mercado. O documento da
Rio+20 não converge com os interesses expressos pelo grupo social. A predominância do discurso
econômico  é  o  ponto  em  que  essa  divergência  discursiva  se  revela  mais  destoante  das
reivindicações apresentadas pelo Major Group Agricultura.

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável; Reforma agrária, Major groups.

SESSÃO 5 - 20/10, 13h30

“O QUE O INGLÊS REPRESENTA NA SUA VIDA?” – AS NARRATIVAS DE ALUN@S COMO
POSSIBILIDADE METODOLÓGICA PARA A INVESTIGAÇÃO DAS CRENÇAS NO

CONTEXTO DE APRENDIZAGEM DE LE

Ricardo Regis de ALMEIDA
 Universidade Estadual de Goiás (UEG)

 ricardo_re12@hotmail.com
Orientadora Drª Barbra Sabota

Universidade Estadual de Goiás (UEG)
 barbrasabota@gmail.com

As narrativas têm sido utilizadas como instrumento metodológico e como abordagem de pesquisa
em investigações concernentes ao processo de ensino e aprendizagem de línguas no Brasil e no
exterior (cf. BARCELOS, 2006; MOURA FILHO, 2011; MURPHEY, 1998; PAIVA, 2005; entre
outros). Sobre a investigação das crenças no contexto de aprendizagem de línguas, Barcelos (2004)
afirma que esta se deu na década de 80, no exterior e nos anos 90, no Brasil e desde então vem
progredindo (cf. BARCELOS, 2001; 2004; 2015; SHEIFER, 2011; SILVA, 2011; entre outros). Ao
entender que, a partir do estudo das crenças é possível compreender as formas como aprendizes de
línguas  se  situam no  processo  de  aprendizagem (BARCELOS,  2007),  proponho  apresentar  os
resultados de uma pesquisa que teve como objetivo investigar as crenças de alunos de uma escola
particular em relação ao modo como aprendem, enxergam e vivenciam a língua inglesa dentro e
fora da sala de aula.  Esta pesquisa se configurou como um estudo de caso (ANDRÉ, 2005), de
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ordem  interpretativista  (ERICKSON,  1986)  e  foi  realizada  com  aprendizes  de  uma  classe
multisseriada do Ensino Fundamental 2 de uma escola particular situada na cidade de Goiânia –
GO, no primeiro semestre do ano de 2015. Os instrumentos de pesquisa utilizados foram narrativas
escritas  (CLANDININ;  CONNELLY,  1990;  MELLO,  2010)  e  entrevistas  semiestruturadas
(LUDKE;  ANDRÉ,  1986).  A análise  do  corpus  vem demonstrar  que  grande  parte  dos  alunos
acredita  na  relevância  de estudar  e  aprender  Inglês  dentro  e  fora  da escola,  porém nem todos
compartilham as  mesmas  crenças  em relação  à  língua  em questão.  Conclui-se  que,  apesar  das
dificuldades  de  entendimento  da  caligrafia  de  alguns  alunos  e  da  pouca  prática  de  falar  de  si
próprios, as narrativas escritas se configuraram como instrumento metodológico adequado para a
investigação das crenças dos aprendizes participantes desta pesquisa.

Palavras-chave: Crenças; Aprendizes de LI; Narrativas.

DISCURSO E IDEOLOGIA: constituição do sujeito mulher

Valdirene de Jesus ALVES
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)

val_gl@yahoo.com.br
Verônica Maria Araújo dos SANTOS

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
val_gl@yahoo.com.br

Nas  diferentes  sociedades  e  contextos,  sempre  existiram ideais  padronizadores  da  beleza  e  da
estética feminina, os quais são referências de vida e, ao mesmo tempo, de inclusão. Tais padrões
são, geralmente, ditados pela classe dominante e imposto mediante disseminação de uma ideologia
veiculada, no contexto atual, pela mídia tanto a escrita como a falada (televisão, revistas, outdoors,
rádio,  entre outros). Esse modelo modifica-se no tempo e no espaço. Se as formas avantajadas
foram ideais de beleza um dia, hoje o padrão de mulher bela é ser magra. O apelo e a pressão da
mídia sobre as mulheres que não atendem a esse padrão são incisivos: além de difundir esse padrão,
apresentam métodos, fórmulas, estratégias de se atingir o corpo ideal. Entre esses meios, estão as
reportagens de dietas, as quais dão dicas infalíveis para conseguir corpo perfeito. Observando que,
entre o público feminino, muitas são mulheres leitoras assíduas dessas revistas (assinantes ou não)
que  aderem às  dietas  lidas  em busca  do  corpo  perfeito,  surge  a  necessidade  de  investigar  os
mecanismos linguísticos utilizados nessas reportagens que corroboram para tal adesão, bem como
para a disseminação do mito da beleza, de estética corporal e de corpo perfeito tal exaltado nesses
exemplares  e  tão  desejado pelas  mulheres.  Frente  a  essa  constatação,  este  trabalho investiga  o
discurso  presente  nas  reportagens  sobre  dieta  publicadas  em  revistas  femininas  escritas  de
circulação nacional, objetivando conhecer as estratégias discursivas de interpelação que corroboram
para a disseminação e manutenção de um estereótipo de beleza entre esse público. Nesse aporte, são
analisadas três reportagens publicadas entre os anos 2011 e 2013, extraídas das revistas Máxima e
Nova,  ambas  da  Editora  Abril.  Esses  corpus  foram  analisadas  tomando  como  referência  os
pressupostos teóricos-metodológicos da Análise do Discurso com destaque para Pêcheux (1975;
2001), Foucault (1973), Orlandi (2008; 2006; 2001; 1996), Althusser (1974; 2008), Citelli (1994),
Miotello (2005). Tais pressupostos regeram a análise das reportagens embasados em metodologia
específica  referendada na  abordagem qualitativa,  em métodos  e  procedimentos  voltados  para  a
análise documental: recorte do corpus, análise da materialidade discursiva, buscando as evidências
linguísticas que mostrem as estratégias interpelativas usadas pelas mídias em estudo. 

Palavras-chave: Discurso; Interpelação ideológica; Sujeito.
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O DISCURSO REVELANDO A CONSTRUÇÃO DA ORGANICIDADE NA LICENCIATURA
EM EDUCAÇÃO DO CAMPO

Ana Cristina de ARAUJO
 Universidade de Brasília (UnB)

criaraujo@hotmail.com
Orientadora: Dra. Rosineide Magalhães de Sousa

rosimaga@uol.com.br 

Este estudo tem por objetivo apresentar discursos que constroem a organicidade na Licenciatura em
Educação do Campo. A discussão de organicidade ampara-se teoricamente em Bogo (2009; 2002) e
Bahniuk e  Camini  (2012)  que  a  compreendem como a  relação entre  as  partes  de  uma mesma
organização. A LEdoC refere-se ao movimento orgânico vivenciado pelos educandos e educadores
no âmbito das estruturas organizativas e das relações construídas na universidade. A partir da nossa
compreensão de que  os discursos produzidos pelos educandos apontam a organicidade como um
importante espaço na sua formação na Licenciatura em Educação do Campo, buscamos respostas às
seguintes perguntas: Qual a importância da organicidade para a formação dos educandos e para a
sua organização nas suas comunidades? Qual a avaliação e as contribuições dos educandos para a
organicidade? Trata-se de uma pesquisa na perspectiva etnográfica, embasada em Erickson (1987,
1988;  1982)  e  pautada  em  pressupostos  da  Análise  de  Discurso  Crítica,  fundamentada  em
Chouliaraki e Fairclough (1999) e Fairclough (2003). Os discursos que trazemos para análise neste
trabalho são produtos de observações e entrevistas realizadas pelas pesquisadoras no ano de 2013. A
opção pela ADC parte da nossa compreensão de que “o discurso é uma prática, não apenas de
representação do mundo, mas de significação do mundo, constituindo e construindo o mundo em
significado”  (FAIRCLOUGH,  1999,  p.  90/91).  Os  resultados  indicam  que  os  educandos
compreendem a  organicidade  como  uma  dimensão  formativa  importante  para  a  sua  formação
acadêmica e humana, que contribui não apenas para a sua vivência na universidade, mas também
para  a  organização  das  relações  dentro  das  suas  comunidades.  Apontam  que  a  organicidade
vivenciada no curso ajuda a construir laços de coletividade e solidariedade importantes nas relações
sociais cotidianas. 

Palavras-chave: Organicidade; Análise de Discurso Crítica; Licenciatura em educação do campo.

EDUCAÇÃO EM TEMPOS DIGITAIS? ANÁLISE DE UM CURSO DE INGLÊS ONLINE

Christiane Elany Britto de ARAÚJO
Universidade de São Paulo (USP)

christianearaujo@hotmail.com
Orientadora: Profª Drª Anna Maria G. Carmagnani

Esta comunicação tem como finalidade a apresentação dos resultados de uma tese de doutorado
defendida no campo dos Estudos Discursivos. O trabalho teve como objeto de estudo um curso de
inglês online proposto por uma instituição de ensino de inglês como língua estrangeira (LE). Tendo
como suporte a hipótese de que o curso de inglês estudado indica uma tentativa de adaptação do
ensino de LE às lógicas das novas mídias, posicionando professores e alunos num espaço onde o
moderno e o pós-moderno coexistem, realizamos uma análise das páginas do curso, bem como da
interação  tutor-aluno.  Para  esta  investigação,  apoiamos  nossas  observações  nos  pressupostos
pertinentes  aos  estudos  discursivos  (AUTHIER-REVUZ,  1998;  CORACINI,  2010;  DERRIDA,
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1997; HALL, 2000), dentre eles os da modernidade e da pós-modernidade (USHER; EDWARDS,
1994);  o  paradigma  dos  multiletramentos  (COPE;  KALANTZIZ,  2000;  GEE,  1996;
LANKSHEAR; KNOBEL, 2003; MUSPRATT; LUKE; FREEBODY, 1997; KRESS, 2003); e a AD
de linha francesa (PÊCHEUX, 1983). Discutimos como são usadas as novas mídias e quais os seus
reflexos na construção de sentidos no curso. Dessa forma, situamos o instituto de línguas como uma
escola  que  trabalha  com  a  inovação  dos  cursos  a  distância  como  forma  de  se  adequar  às
necessidades de mercado. Além disso, examinamos algumas atividades propostas visando encontrar
traços de abordagens relacionadas ao ensino de línguas e problematizar o seu uso em vista das
possibilidades  de  interação  e  interatividade  que  elas  agregam  aos  cursos.  Apesar  da  nova
configuração  de  leitura  na  tela  propiciada  pelo  meio  digital  e  uma  maior  presença  da
multimodalidade, constatamos que o curso nos remete a uma postura tradicional de leitura em que o
aprendiz não é instigado a discutir ou agir com criticidade. Estudamos, também, os dizeres dos
alunos  do  curso  de  inglês  online  sobre  suas  expectativas  a  respeito  dos  cursos  a  distância,  e
discutimos como a interação tutor-aluno é construída. A interação dos participantes revela como a
LE é vista por eles, e como isso influi na construção da subjetividade de cada um. É através dessa
interação  que  as  diferentes  posições  de  sujeito  são  externadas,  mostrando  a  heterogeneidade
constitutiva dos envolvidos.

Palavras-chave: EAD; Estudos discursivos; Multiletramentos.

ANÁLISE DE OFICINAS DO PROJETO O DIÁLOGO COMO INSTRUMENTO DE
INTERVENÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA RELAÇÃO COM PACIENTES:

comparações, reflexões e possíveis soluções

Júlia Salvador ARGENTA 
Universidade Federal do Ceará (UFC) 

julia.argenta@gmail.com
Izabel MAGALHÃES 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 mizabel@uol.com.br

O projeto intitulado “O Diálogo como Instrumento de Intervenção de Profissionais da Saúde na
Relação  com Pacientes”,  coordenado  pela  professora  doutora  Maria  Izabel  Santos  Magalhães,
financiado por PPSUS – REDE/MS/FUNCAP, foi executado em Unidades Básicas de Saúde do
Programa de Saúde da Família em cinco municípios do estado do Ceará, com profissionais da saúde
e  pacientes.  A  equipe  médica  é  composta  por  médicos(as),  enfermeiros(as),  técnicos(as)  de
enfermagem, dentistas e Agentes Comunitários(as) de Saúde. A metodologia adotada no projeto foi
a  etnográfico-discursiva  fundamentada  pela  Análise  de  Discurso  Crítica/ADC,  composta  dos
seguintes  instrumentos:  entrevistas,  grupos  focais,  coleta  de  artefatos,  relatos  de  obervação
participante (ANGROSINO, 2009) e oficinas. O objetivo deste trabalho é analisar as quatro oficinas
promovidas em duas cidades, Crato e Salitre, que tiveram como propósitos promover, por parte dos
participantes, reflexões e soluções para alguns problemas encontrados no Programa de Saúde da
Família/PSF,  durante  as  pesquisas  de  campo  nos  cinco  municípios  estudados;  e  suscitar
comparações entre os municípios. As oficinas foram realizadas com profissionais de saúde e com
pacientes,  separadamente.  A  metodologia  deste  trabalho  compara  os  problemas,  descrenças,
angústias  e,  principalmente,  soluções  apontados  tanto  por  profissionais  como  por  pacientes
participantes  das  oficinas  nas  cidades  de  Crato  e  Salitre.  A  Análise  de  Discurso  Crítica,
principalmente os trabalhos de Fairclough (2001; 2003; 2010) e Magalhães (2000; 2004; 2005), foi
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o embasamento teórico deste trabalho. Como resultado, observou-se que as quatro oficinas, por
serem  atividades  em  grupo,  propiciaram  um  ambiente  em  que  os  participantes  se  sentiram
confortáveis  para  falar  abertamente  sobre  as  necessidades  de  mudanças  no  PSF,  apresentando
sugestões a respeito de como realizá-las. Uma dessas sugestões diz respeito à escrita das receitas,
considerada  por  profissionais  e  pacientes  como  hermética  e  indecifrável.  Dois  grupos  de
profissionais sugeriram que a informatização do sistema resolveria esse problema.

Palavras-chave: Análise do Discurso Crítica; oficinas; Programa de Saúde da Família.

SESSÃO 6 - 20/10, 16h

CONSCIÊNCIA CRÍTICA DA LINGUAGEM E FORMAÇÃO CONTINUADA DE
EDUCADORES DE JOVENS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO SOCIAL DE RISCO 

Jordana LENHARDT 
 Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)

jordana.l.rocha@gmail.com
Janice Raquel de LIMA

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)
markeslima.adv@hotmail.com 

Orientadora: Profa. Dra. Solange M. de Barros
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)

Este trabalho objetiva analisar práticas discursivas de professores de línguas (materna e estrangeira)
do Centro Socioeducativo de Rondonópolis – MT acerca da consciência crítica da linguagem no
processo de ensino aprendizagem de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
À luz de autores como Paulo Freire (1997), que coloca a relação entre consciência de mundo e de si
mesmo em razão direta,  comprometidas  uma com a  outra,  e  Papa  (2005)  que  defende que  as
práticas pedagógicas emancipatórias devem estar conectadas em todas as esferas do contexto social,
pretende-se, com este trabalho, analisar os enunciados dos professores para verificar se os  mesmos
têm consciência crítica acerca da linguagem e do mundo que os cercam. O estudo baseia-se também
na Análise Crítica do Discurso de Fairclough (2003a) e nas representações de atores sociais de Van
Leeuwen (1997; 2008). Entendemos que o texto está ligado, irremediavelmente, a um contexto, e
ainda, que as escolhas linguísticas feitas pelos falantes constroem representações sociais podendo
gerar inclusão ou exclusão dos atores sociais envolvidos. A pesquisa está em fase preliminar. O
estudo prevê ainda um curso de formação continuada no âmbito do letramento crítico,  visando
analisar  a  percepção  dos  professores  sobre  a  relevância  da  consciência  crítica  da  linguagem.
Fairclough (2001) esclarece que,  através da conscientização (na)  pela linguagem, os aprendizes
podem tornar-se mais conscientes das coerções sobre sua própria prática e das possibilidades dos
riscos e dos custos do desafio individual ou coletivo,  para se engajarem em uma prática linguística
emancipatória.  A consciência crítica da linguagem contribui,  segundo  Fairclough (2001),  para
tornar  os  alunos  mais  conscientes  da  prática  em  que  estão  envolvidos  como  produtores  e
consumidores de textos, das forças sociais, relações de poder e das ideologias; de seus efeitos sobre
as identidades e relações sociais, bem como o papel do discurso nos processos de mudança social e
cultural.

Palavras-Chave: Discurso;  Consciência  crítica;  Escola  pública;  Formação  continuada;
Emancipação; Transformação social. 
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LINGUAGEM E PRÁTICAS DOCENTES NO DIÁRIO DE REFLEXÃO DO ESTAGIÁRIO DE
LÍNGUA PORTUGUESA

Eulália LEURQUIN
Universidade Federal do Ceará (UFC)

eulaliaufc@gmail.com

Neste  trabalho,  apresentamos  o  relato  de  uma  pesquisa  em  desenvolvimento  na  Universidade
Federal do Ceará, sobre a formação inicial de professores de língua portuguesa. O objetivo geral
dessa pesquisa é construir um espaço de formação de professores para atuar em sala de aula de
português  para estrangeiros.  Para esta  comunicação,  elegemos  uma situação que compreende o
estágio de regência realizado por quatro estudantes em sala de aula de português para estrangeiros.
Focalizamos práticas  docentes  linguageiras  verbalizadas  no Diário de reflexão do estagiário  do
Curso  de  Letras,  com  os  seguintes  objetivos:  fazer  o  levantamento  dos  principais  conteúdos
temáticos mobilizados no Diário de reflexão do estagiário de regência e interpretá-los, considerando
os saberes sobre a língua e os saberes necessários para ensiná-la. Essa investigação se justifica por
muitas  razões,  entre  elas  porque  ao  considerar  o  autocomentário  sobre  a  formação  inicial  do
estudante, temos acesso a informações não observáveis, o que nos possibilita avançar na política de
formação inicial, ainda tão pouco estudada. Ademais, quando o estudante participa do processo de
reflexão  sobre  seu  agir  e  sobre  a  sua  formação  inicial  ele  se  distancia  de  sua  prática  e
possibilitando-o desenvolver uma tomada de consciência necessária à um posicionamento crítico
sobre a docência. Ancoramo-nos nos estudos de Bronckart (1999; 2008) para questões relacionadas
ao conteúdo temático  semiotizado e  ao  contexto  de  produção,  em Vanhulle  (2010) e  Leurquin
(2013)  para  questões  relacionadas  aos  saberes  mobilizados  no  estágio  docente  e  em Vygotsky
(1985) para tratar das questões sobre linguagem, ensino e pensamento. Trata-se de uma pesquisa
interventiva, com etapas bem definidas. Na etapa inicial, temos as reuniões de orientação sobre o
estágio no Curso de português para estrangeiros e de preparação do material didático, na segunda,
temos a  ação na sala  de aula  e na terceira,  os encontros  que dão origem aos  autocomentários,
proveniente  do Diário de reflexão,  do grupo focal  e  da autoconfrontação,  sobre o processo da
formação inicial. Os textos produzidos são analisados de acordo com nossos objetivos da pesquisa.
Neste momento, estamos na etapa inicial do projeto. Realizamos a primeira reunião e uma sessão de
grupo focal. 

Palavras-chave: Linguagem; Práticas docentes; Estágio.

SERIA PRECONCEITUOSO DE MINHA PARTE? AH QUE SE DANE: uma análise bakhtiniana de
enunciados registrados em diários de leitura

Rhena Raíze Peixoto de LIMA
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

rhenaraize@yahoo.com.br 
Orientadora: Drª Maria da Penha Casado Alves

A comunicação individual a ser apresentada trata-se de um recorte de uma dissertação de mestrado
apresentada ao Programa de Pós Graduação em Estudos da Linguagem da UFRN, no ano de 2013.
O objetivo principal da pesquisa foi analisar as vozes sociais presentes em enunciados produzidos
por alunos do IFRN, registrados em diários de leitura. Neste recorte, apresentamos dois enunciados
em que os produtores se posicionam abertamente, e de forma desrespeitosa, diante de textos por
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eles analisados em seus diários. O fato de os alunos se posicionarem dessa forma deve-se, entre
outros motivos, às características do gênero de que fazem uso. Para Machado (1998), o diário de
leitura se constitui como um gênero que transita na esfera escolar, porém advindo da esfera privada,
preservando traços desta, quando permite que o aluno escreva, em primeiro lugar, para si mesmo,
em tom de confidência. Porém, como um dos destinatários da atividade, o professor acaba tendo
contato  com  esses  discursos  que  contrariam  valores  e  orientações  presentes  em  documentos
nacionais que regem o ensino nas instituições públicas do país (PCN, por exemplo). Assim, a partir
da  análise  desses  enunciados,  discutimos  também  a  relação  entre  o  professor  e  esses
posicionamentos que se colocam em uma atividade escolar como o diário de leitura. Ao fim da
dissertação,  as  conclusões  da pesquisa  apontaram para  a  compreesão dos  papéis  desenvolvidos
pelos participantes a partir do lugar que ocupam, dos objetivos que visavam com a atividade e do
contexto social do qual faziam parte. Mais do que isso, confirmamos que esses elementos também
são  o  próprio  enunciado.  Após  constante  diálogo  com  os  dez  enunciados  escolhidos  e,
consequentemente, com as vozes que deles emergiam, podemos afirmar, juntamente com Bakhtin
(2010a), que é por meio de enunciados concretos que a língua representa a própria vida. A partir
disso,  pretendemos,  com  o  presente  trabalho,  dar  continuidade  a  pesquisa  iniciada  durante  o
mestrado com a compreensão de que ouvir o outro, no sentido bakhtiniano, não é concordar com
ele. Ouvir o outro é saber que existe um sentido e uma historicidade em seu discurso.

Palavras-chave: Diários de leitura; Vozes sociais; Gênero discursivo.

A REVISTA VEJA AGORA É ‘MEME’ – UMA ANÁLISE DO DIZER COMO FAZER

Maria de Fátima de Sousa LOPES 

fatimalopess@yahoo.com.br 
Larisse Carvalho de OLIVEIRA

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

Face ao grande fluxo de material  disposto na Internet no último período eleitoral,  e ainda pela
repercussão de memes, charges e caricaturas que utilizaram como tema as eleições presidenciais do
ano de 2014,  objetivamos  mostrar  a  intencionalidade  de  internautas  em campo digital  frente  à
publicação da revista Veja, edição nº 2397. Procuramos analisar, no presente trabalho, (i) que ações
são ditas nos trechos de memes feitos com base na edição da revista citada; (ii) quais as possíveis
razões  para  tal  promoção  e  (iii)  que  tipo  de  contexto  é  exposto  ao  leitor.  Baseamos  nossas
discussões na teoria dos atos de fala, exposta por Austin (1990), e nos trabalhos de Oliveira (2006) e
Levinson (2010)  ligados  a  essa  teoria.  Os  memes utilizados  em nossa  análise  foram coletados
diretamente da rede, selecionados por assunto e analisados um a um. Atentamo-nos para o material
escrito, e também para o fotográfico.  Com isso, empreendemos análise qualitativa de 10 capas
criadas por internautas, atentando para os verbos usados nessas. Dessa forma, constatamos (i) que
há uma recorrência de atos ilocucionários expositivos; (ii)  que isso ocorre por essas expressões
articularem um posicionamento a favor ou contra certo conteúdo (LEVINSON, 2010) e (iii) que o
contexto dos memes é variável e o seu conhecimento por parte dos leitores é imprescindível para a
construção de sentido, pois além de ser necessário o interlocutor ter a noção das figuras políticas em
destaque no referido período, também é preciso que conheçam as outras figuras que os internautas
relacionam para construir a sátira pretendida; sem esse conhecimento, a intenção do internauta fica
comprometida.  Assim,  acreditamos  que  o  conhecimento  de  mundo do leitor  acerca  dos  memes
tratados nas capas é indispensável para a compreensão dos atos expressos, entendendo, dessa forma,
a importância que o contexto tem na construção do sentido, fazendo-se essencial e necessário para
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melhor compreender-se os enunciados. O próximo passo do trabalho se dará no uso desses memes
em aulas de Língua Portuguesa,  nas quais serão focalizadas a importância do conhecimento de
mundo do leitor.

Palavras-Chave: Atos de Fala; Discurso; Conhecimento de mundo. 

PROJETO SUPERHAÇÃO: um estudo com base nas representações de atores sociais  

Betsemens Barbosa de Souza MARCELINO
Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT)

betty_bsdreamer@hotmail.com
Orientadora: Drª. Solange Maria de Barros (UFMT)

SUPERHAÇÃO é um projeto  que trabalha a  prevenção do uso de drogas  através  de trabalhos
envolvendo toda a comunidade escolar e familiar, por meio de ações educativas como palestras,
conversas em sala de aula, atuação dos próprios alunos e também de cada professor da sua área de
atuação. O projeto tem como alvo o aluno. Há também grupos de voluntários que trabalham dentro
da escola auxiliando na disseminação das ideias do projeto. Parece haver um descompasso entre os
objetivos  do projeto e  a  sua efetiva  atuação.  Os professores  e  a  própria  gestão escolar  não se
manifestam de forma ativa para tratarem do assunto em suas próprias disciplinas, na maioria das
vezes por falta de conhecimento e interesse. O estudo está alicerçado nas teorias de representações
de atores sociais de Van Leewuen (1997), na Análise Crítica do Discurso (ACD) de Fairclough
(2001; 2003a) e na Gramática Sistêmico-Funcional de Halliday (1978; 1994). Proponho analisar as
representações  de  professores  e  alunos  envolvidos  no  âmbito  do  projeto.  Foram  aplicados
questionários a 174 alunos e mais entrevistas semi-estruturadas com a coordenadora do projeto,
uma professora de língua inglesa, dois alunos voluntários do projeto e cinco alunos usuários de
drogas. Os resultados preliminares apontam a necessidade de se incluir nas discussões acadêmicas,
principalmente nos cursos de licenciaturas, temas que debatam a necessidade de direcionamento e
acompanhamento  de  ações  engajadas  e  comprometidas  com a  transformação  social  no  espaço
escolar. O professor precisa saber lidar com problemáticas sociais nas quais seus alunos possam
estar inseridos, já que, como afirma Paulo Freire (1970), o docente precisa posicionar-se enquanto
agente  de  transformação,  e  isto  se  faz  mediante  a  implantação  de  ações  emancipatórias.
Considerando que a ACD pensa a linguagem num viés dialético, o discurso como constituído e
constituinte das estruturas sociais, ao final, indica-se elementos e estratégias que podem servir a
uma ação comprometida com as mudanças e transformação social no espaço escolar.

Palavras-Chave: Representação de atores sociais; Análise crítica do discurso; Transformação social. 
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SESSÃO 7 - 20/10, 16h

DISCURSIVIDADES SOBRE DOCUMENTOS OFICIAIS DOS INSTITUTOS FEDERAIS DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (IFs): a (in)existência de espaço para enfrentamento,

movência e contra-discurso

Edilson Pimenta FERREIRA 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) / Universidade

Federal de Goiás (UFG) / Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG)
edilsonferreira@iftm.edu.br 

Orientadora: Dra. Rosane Rocha Pessoa

Intentamos, com este trabalho, apresentar reflexões e resultados iniciais de uma pesquisa que visa a
analisar como ocorre a constituição dos discursos institucional-pedagógicos dos Institutos Federais
de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), mais precisamente aqueles voltados ao ensino de Língua
Inglesa, doravante LI. Hipotetizamos que ao analisarmos esses documentos, os professores de LI
ver-se-ão como implementadores de abordagens a-históricas e descontextualizadas da linguagem,
ou  seja,  eles  têm  suas  práticas  norteadas  por  documentos  que  tratam  a  aprendizagem  de  LI
isoladamente de seu contexto social, cultural e educacional. Assim, como aplicadores, percebem a
indefinição ou a inexistência do espaço para a construção do contra-discurso e da resistência ao
poder instituído pela língua. Esse estudo é realizado no entremeio da Linguística Aplicada Crítica
(Pennycook),  da  Análise  do  Discurso  Francesa  (Michel  Pêcheux)  e  da  Análise  Dialógica  do
Discurso  (Círculo  de  Bakhtin).  Ao  desenvolvê-lo,  problematizamos  a  formação  crítica  de
professores/as de línguas estrangeiras/adicionais que, como profissionais críticos que são, formam-
se com o objetivo de realizar práticas pedagógicas críticas e fazer reflexões mais sistemáticas sobre
tais práticas como meio de enfrentamento a documentos silenciadores. Como base metodológica
desta análise,  lançamos mão de encaminhamentos de regularidades em categorias de análise de
registro em Análise de Discurso, o que nos permite estudar o funcionamento discursivo presente no
contexto de produção dos documentos (SANTOS et al, 2004). Estudos dessa natureza culminam no
cumprimento  de  um dos  objetivos  da  Linguística  Aplicada  Crítica,  como esclarece  Pennycook
(2001), a saber, primar pelo engajamento em questões de poder e desigualdade, pela compreensão
histórica das relações sociais e refletir sobre aquilo que é visto como dado, normal e natural.

Palavras-chave: Discurso; Linguística Aplicada; Documentos.

PARTO, LINGUAGEM E SOFRIMENTO

Nádia GADELHA
Universidade Federal do Ceará (UFC)

nadiagadelha@gmail.com
Orientadora: Dra. Isabel Magalhães

 
Este trabalho busca situar uma reflexão crítica sobre linguagem e sofrimento no evento discursivo
parto.  O objetivo  foi  estudar  o  discurso médico-paciente  no  parto  destacando representações  e
identificações em práticas relacionais de médicas, médicos e mulheres atendidas em Instituição do
Sistema Único de Saúde. Caracteriza-se por um estudo etnográfico realizado em uma maternidade
de baixo risco para parto no nordeste do Brasil. As principais questões teóricas abordadas estão
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situadas no campo epistemológico da Análise de Discurso Crítica (Fairclough, 1999, 2003),  na
Teoria Crítica do Discurso e Texto (Magalhães, 2004), relacionando-a à Teoria Social Crítica. A
teoria crítica do discurso (TCD) oferece uma contribuição na identificação dos processos sociais
relacionados  às  transformações  econômicas  e  culturais  contemporâneas  (GIDDENS,  1991;
HARVEY, 2000). Destacamos ainda conceitos centrais na Teoria Crítica do Discurso tais como os
de prática social, evento social, gênero discursivo, texto e Discurso Médico-Paciente (Magalhães,
2000). Procedeu-se uma análise do discurso tanto do ponto de vista explanatório como linguístico
sobre o debate do gênero discursivo parto. Os resultados de nossa incursão etnográfica no contexto
de estudo apontam que  a questão relacionada ao parto de mulheres de baixa renda atendidas numa
instituição pública pode-se configurar como um atendimento subalterno, com práticas assistenciais
marcadas  pelas  precarizações  das  mais  variadas  circunstâncias.  O serviço  público  de  saúde no
Brasil, embora seja constitucionalmente garantido em sua ampla universalidade e integralidade, não
é dissociada dessas assimetrias. O significado do sofrimento  alberga facetas de processos sociais e
culturais ideologizados  de forma mais amplos quando alcançam a questão de gênero no discurso
médico-paciente. As práticas cognitivas que circulam e dominam instituições, discursos e práticas
sociais produzem conhecimentos assentados nesses valores capazes de proporcionar uma reflexão
crítica que contribua para esclarecer sobre a necessidade de mudanças na realidade social em muitos
casos, opressiva, perversa e mantenedora das injustiças sociais.

Palavras-chave: Análise de Discurso Crítica; Linguagem; Sofrimento.

GÊNERO ANÚNCIO PUBLICITÁRIO IMPRESSO: um estudo bakhtiniano

Gianka Salustiano Bezerril de Bastos GOMES
giankabezerril@yahoo.com.br

Maria da Penha Casado ALVES
penhalves@msn.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Orientador(a): Drª Maria da Penha Casado Alves

Inúmeras  pesquisas  sobre  análise  de  gênero  do  discurso  sob  a  perspectiva  bakhtiniana  têm se
desenvolvido no campo da Linguística, da Linguística Aplicada (LA) e da Análise Dialógica do
Discurso (BONINI, 2005; BRAIT, 2010; RODRIGUES, 2001; ROJO, 2005; SIGNORINI, 2006).
Esse estudo objetiva apresentar uma breve análise da dimensão verbo-visual do gênero  anúncio
publicitário impresso direcionado ao público masculino sob a ordem metodológica dos estudos de
Bakhtin e o Círculo (BAKHTIN, 1995; 2010), além de autores da esfera publicitária (SAMPAIO,
2003;  MARTINS,  2010;  PIETROFORTE,  2009;  SANDMANN, 2010).  Para  escolha  do  corpus
levamos em consideração a representatividade jornalística, posto que as revistas sejam de circulação
mensal e reconhecidas por fazer parte de dois grandes grupos empresariais: o primeiro grupo, a
Editora Abril e o segundo grupo, as Edições Globo  Condé Nast.  Outro fator que norteou nossa
escolha  foi  a  diversidade  temática,  mesmo tendo  três,  das  quatro  revistas,  pertencentes  a  uma
mesma editora, cada uma possui direcionamentos distintos e linhas editoriais heterogêneas. Para
tanto,  tomamos para fins de análise,  10 anúncios publicitários veiculados nas revistas  Playboy,
Men’sHealth,  Placar  e  GQ,  do ano de 2012,  os  quais  constituem um corpus significativo para
desenvolver uma pesquisa em Análise Dialógica do Discurso, haja vista que os discursos desses
anúncios  refletem processos  sócio-historicamente  situados  e  nos  permitem analisar  as  relações
dialógicas e os processos ideológicos e valorativos imbricados nesse gênero discursivo. Seguimos a
revisão de estudos prévios na área de análise de gêneros da mídia impressa (RODRIGUES, 2001;
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ROHLING DA SILVA, 2009), além das postulações bakhtinianas sobre o método sociológico de
análise da língua. O anúncio publicitário é um gênero da esfera da publicidade e como o gênero está
intimamente ligado às esferas sócio-comunicativas, ele se constitui como modelo para a construção
e interpretação dos discursos de sua esfera. Os resultados dessa pesquisa de doutorado apontam para
algumas  regularidades  enunciativo-discursivas  do  gênero  anúncio  publicitário  impresso.
Compreendemos que  o presente estudo é relevante,  à  medida  que não apenas  contribui  para  o
advento de pesquisas em análise de gêneros na LA, como colabora para a consolidação de percursos
científicos com base nos trabalhos de Bakhtin. Metodologicamente, situamos a pesquisa na vertente
qualitativa de base sócio-histórica.

Palavras-chave: Gêneros do discurso; Anúncio publicitário; Mídia impressa. 

HUMOR E ESTEREÓTIPOS NO ANÚNCIO SLOW DOVE MEN CARE: uma abordagem de
gênero pelo viés da Semiótica Social 

Roziane Keila GRANDO
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

kekegrando@yahoo.com.br 
Orientador: Dr. Petrilson Alan Pinheiro da Silva

Por meio dos modos visual e sonoro as propagandas, de forma humorada, remontam a estereótipos
sociais do que é coisa de homem e o que é coisa de mulher. Por isso a importância da formação de
um leitor, por meio do letramento crítico, em que se observem tais estereótipos. Assim, o presente
trabalho teve por objetivo compreender como se constrói multimodalmente a noção e a relação de
gênero no anúncio audiovisual que circulou na rede e que foi amplamente divulgado em 2013,
intitulado  Slow:  Dove Men + Care.  Para  tanto,  utilizou-se como abordagem teórico-analítica  a
Semiótica  Social  (KRESS;  VAN  LEEUWEN,  2006).  A análise  multimodal  focalizou  as  três
metafunções da Gramática do Design visual (Reading Images):  representacional, orientacional e
organizacional. Para tanto, discutiu-se correlativamente a noção de gênero, com base em autores
como Butler (2003), Benhabib (1986; 1999), Cameron (2010) e Moita Lopes (2001; 2006).  Parte
da discussão também se pautou em Arens, Shaefer e Weigold (2013), ao se tratar da escolha dos
elementos  visuais  como  fase  fundamental  do  processo  de  criação  de  um anúncio.  A partir  da
discussão proposta,  compreendeu-se que a modalidade imagem em movimento carrega recursos
disponíveis  e  ferramentas  que  projetam e  redesenham identidades  numa construção  discursiva,
levando a sociedade a adotar ideologias ou filosofias de vida. Além disso, a análise multimodal
contribuiu  para  se  observar,  por  meio  das  metafunções  representacional,  orientacional  e
organizacional  que  o  trabalho  com  as  imagens  significa  modos  de  pensar  da  sociedade  e  de
determinadas culturas. Por isso, à proporção que esses estereótipos são criados e representados na
mídia, também são evidenciados nesses discursos comportamentos, valores e atitudes acerca de um
ou outro gênero, formulando posturas de masculinidade ou feminilidade e relações de poder entre
eles. Assim sendo, entre o humor e estereótipos, as práticas sociodiscursivas das quais participamos
na  vida  cotidiana  estão  inerentes  a  convenções  do  que  é  da  masculinidade  e  da  feminilidade,
realizando-se sempre por meio da linguagem.

Palavras-chave: Multimodalidade; Gênero; Anúncio.
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CONFLITO DE VOZES NO MEIO CORPORATIVO: o discurso de um material digital de ensino
de Business English

Maria Inês de Oliveira HERNANDEZ
Universidade de São Paulo (USP)

mihernandez@fatec.sp.gov.br

O objetivo deste trabalho é investigar o caráter heterogêneo do discurso corporativo, constituído a
partir  da  articulação  de  diferentes  discursividades,  enfocando  suas  contradições,  os  efeitos
engendrados e a maneira como os sujeitos são instados a se constituírem, tomando como ponto de
partida  nosso  momento  contemporâneo,  profundamente  afetado  pelo  neoliberalismo  e  pela
globalização. Pretendemos, sobretudo, desmistificar a representação do material pedagógico como
um repositório de verdades  científicas,  livre  de posicionamentos ideológicos,  incentivando uma
atitude  mais  indagadora  de  professores  e  alunos  frente  aos  materiais  didáticos,  em  qualquer
modalidade, impressa ou digital. Nosso objeto de estudo consiste em quatro minivídeos presentes
em um material digital de ensino de Business English. Apesar de o discurso desse material ser
atravessado por vozes contraditórias, originárias de tendências administrativas concorrentes, produz
um robusto processo de subjetivação que indica ao aprendiz/futuro ou atual trabalhador do meio
corporativo como deve ser e agir no meio laboral a fim de ser bem-sucedido, produzindo palavras
de ordem em sintonia com discursos hegemônicos, enquanto reafirma preconceitos em relação a
povos e culturas, mesmo que travestidos em forma de lições de etiqueta. Fundamentamos nossa
análise nos conceitos da visão discursiva do sujeito (clivado e descentrado), formado no e pelo
discurso  (heterogêneo,  polifônico,  ideológico),  perpassado  por  relações  de  poder  (em  que  a
resistência  e  a  liberdade  são  constitutivas),  aliando,  portanto,  nossa  perspectiva  discursiva  às
reflexões de Michel Foucault acerca das relações de poder e saber, além da contribuição de Gilles
Deleuze  sobre  a  sociedade de  controle,  na  qual  o  poder  é  exercido  de  modo mais  insidioso e
penetrante, porém menos visível, gerando uma modulação permanente do sujeito. 

Palavras-chave: Sujeito; Discurso; Neoliberalismo.

SESSÃO 8 - 21/10, 13h30

O TRABALHO COM IMAGEM NA SALA DE AULA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

Natália Costa LEITE
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFETMG)
nataliacostaleite@uol.com.br 

As imagens extrapolaram o lugar de coadjuvantes e hoje constituem-se como objetos de pesquisa
em diversas áreas do saber. O presente trabalho propõe refletir sobre o papel da imagem e seus
efeitos na contemporaneidade para assim problematizar a forma como tal  primazia pode incidir
sobre  a  atuação docente  do professor  de  língua estrangeira.  A Línguística  Aplicada  Crítica,  ao
ofertar espaço para que questões de lingua(gem) sejam pensadas em sua articulação com o social,
tem potencial de transformação das práticas sociais. Com intuito de ilustrar a proposta em questão,
será  apresentada  uma  leitura  analítica  do  filme  “Deus  da  Carnificina”  (2011)  a  partir  das
contribuições do Letramento Visual e da Psicanálise. Se pensados para além do entretenimento os
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filmes mobilizam desejos, recriam memórias e estórias, (con)formam discursos e assim engendram
subjetividades. Por serem considerados por muitos representações da realidade, os filmes encerram
uma considerável significância política e tem o potencial de se configurarem como textos que se
abrem para  a  interpretação  e  a  interven(a)ção.  O  trabalho  pedagógico  com a  imagem e  mais
especificamente com filmes, pode instaurar um lócus de discussão na sala de aula sobre os efeitos
da imagem e suas representações na vida pública, cultural,  histórica e singular dos sujeitos. Ao
superarem  os  limites  de  suas  narrativas  para  entremear  e  produzir  imaginários,  os  filmes  se
constituem como materialidades significantes abertas para a interpretaçao e negociação de sentido,
e é justamente por essa via que o professor pode operar. A análise do filme acima mencionado
permitiu tanto a observação de características inerentes a esse tipo de texto (como por exemplo a
fluidez dos diálogos e o uso das cores e dos elementos cênicos), quanto possibilitou um olhar mais
minucioso  sobre  as  imagens  do  mundo  contemporâneo.  O  relato  de  pesquisa  proposto  pode
contruibuir para o fazer pedagógico dos professores e oportunizar uma dimensão de discussão que
se debruce sobre o lugar da representação na condição do humano, em sua acepção social, histórica
e subjetiva. 

Palavras-chaves: Imagem; docência; representação.

O CRONOTOPO DA SALA DE AULA E AS VOZES REVELADORAS DAS EXPERIÊNCIAS
DE LEITURA E ESCRITA NA INFÂNCIA 

Marliane Azevedo Lira de Medeiros COSTA
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

marlianecosta@hotmail.com 
Orientadora: Profa. Dra. Maria da Penha Casado Alves 

penhalves@msn.com 

Este trabalho tem como objetivo identificar as vozes  que constituem os discursos presentes em
memoriais produzidos por alunos do Ensino Médio Modalidade Normal – Magistério.  O estudo
tem como  corpus  os  capítulos  iniciais  de  dez  memoriais  apresentando  a  infância  como  tema.
Entendemos,  assim,  que  ouvir  a  voz  do  professor  em  formação  inicial  é  fator  decisivo  para
compreender  que relações dialógicas permearam a constituição desse sujeito  que ora escolhe o
magistério como profissão e que em um momento bem peculiar de sua vida – a infância – nos fala
de  suas  primeiras  experiências  de  leitura  e  escrita.   Para  o  desenvolvimento  da  pesquisa,
respaldamo-nos em alguns pressupostos teóricos, dentre os quais destacamos os publicados pelo
Círculo de Bakhtin (2009; 2010) sobre a concepção dialógica da linguagem, vozes e cronotopo. De
acordo com os pressupostos bakhtinianos, todo enunciado emerge sempre e necessariamente num
contexto cultural  saturado de significados e valores e é sempre um ato  responsivo, isto é,  uma
tomada de posição neste contexto. Assim a pesquisa que dá suporte a este trabalho é qualitativa de
orientação  sócio-  histórica  e  se  insere  no  campo da  Linguística  Aplicada  (LA).  A área  da  LA
entendida como “um modo de criar inteligibilidade sobre problemas sociais em que a linguagem
tem um papel central” (MOITA LOPES, 2006). Esse trabalho é resultante das primeiras análises
acerca de capítulos iniciais de memoriais produzidos no período de 2013 a 2014,  por alunas do
curso de Magistério da Escola Estadual Berilo Wanderley, localizada em Natal/RN.

Palavras-chave: Cronotopo; Vozes; Leitura e escrita. 
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MODOS DE APROPRIAÇÃO DA PERSPECTIVA CONSTRUTIVISTA DE EMÍLIA FERREIRO
SOBRE AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE REPRESENTAÇÃO ESCRITA EM PESQUISAS

ACADÊMICAS

Dayse CRUZ
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP)

dayse.cruz@usp.br 
Orientador: Prof. Dr. Émerson de Pietri

Em nossa  pesquisa,  desenvolvida  no  âmbito  do  programa de  Pós-Graduação  em Linguagem e
Educação  da  FEUSP,  investiga-se  como  a  concepção  sobre  a  aquisição  do  Sistema  de
Representação Alfabética, desenvolvida por Emília Ferreiro, impactou a produção acadêmica sobre
alfabetização entre os anos 1985 e 1989, no estado de São Paulo.  Parte-se do pressuposto de que, a
partir  da popularização dessa perspectiva teórica,  houve a apropriação dessa teoria nos âmbitos
acadêmico  (em  investigações  científicas)  e  pedagógico  (em  propostas  de  ensino  e  de
aprendizagem), o que produziu novas proposições sobre a aquisição da língua escrita. Considerando
que um âmbito encontra-se relacionado interdiscursivamente ao outro, pretende-se evidenciar como
a  concepção  de  Ferreiro  foi  apropriada  nos  momentos  iniciais  da  circulação  dessa  teoria  em
contexto brasileiro, partindo-se da hipótese  de que as regras semânticas do discurso pedagógico
teriam  orientado  os  modos  de  constituição  do  discurso  acadêmico  sobre  “alfabetização
construtivista” no Brasil. A análise se fundamenta no instrumental teórico da Análise de Discurso de
linha francesa: como todo discurso se constitui como  interdiscurso, de acordo com Maingueneau
(2005), acredita-se que o discurso acadêmico sobre aquisição da escrita, fundamentado na teoria
psicogenética, constitui como seu Outro o discurso pedagógico, e tem seus limites estabelecidos em
função  das  especificidades  do  diálogo  que  estabelece  com  esse  discurso. Além  disso,  o
desenvolvimento do trabalho de pesquisa,quando da análise parcial dos dados, tem apontado para
uma considerável heterogeneidade enunciativa, que se evidencia através das diferentes perspectivas
teóricas que se encontram em relação de concorrência discursiva.  Compõem nosso corpus artigos
acadêmicos publicados em revistas especializadas da área de Educação, Linguística e Psicologia,
entre  os  anos  de  1985 e 1989,  período  da  popularização do construtivismo no Brasil.  Dada a
extensão  de  nosso  material  de  análise,  selecionamos  um  artigo  acadêmico  cuja  análise,
vislumbrando os objetivos norteadores de nosso trabalho, evidenciará a “aliança analítica” passível
de  ser  estabelecida  entre  a  Análise  de  Discurso  e  a  Linguística  Textual,  abordada  a  partir  de
considerações de Koch (2011), bem como a composição dos resultados parciais da pesquisa aqui
referida.

Palavras-chave: Interdiscurso; Alfabetização; Construtivismo.

A RETÓRICA DESMASCARA O DISCURSO: Conhecimento de técnicas argumentativas e
recursos retóricos no processo de leitura de textos argumentativos

Hélia Coelho Mello CUNHA
Universidade Estadual do Norte-Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)

heliacoelho14@gmail.com 
Orientador: Dr. Gerson Tavares do Carmo

Para  se  compreender  um  texto  argumentativo,  o  leitor  deve  refletir  sobre  a  importância  da
construção  da  escrita  e  da  forma  como  o  autor  apresenta  os  argumentos  na  defesa  de  suas
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convicções. A simples decifração de palavras está muito distante da compreensão. Dessa forma, ler
é  antes  de  tudo  compreender  o  discurso.   É  nessa  perspectiva  que  consideramos  importante  o
conhecimento  de  estratégias  argumentativas  e  recursos  retóricos  como  um  meio  eficaz  de  se
promover a leitura. Nesta prática, o estudo da Retórica pode ser um meio eficiente de tornar os
sujeitos  bem preparados  para  a  compreensão  de  um texto  argumentativo,  já  que  possibilita  o
conhecimento de técnicas argumentativas e recursos retóricos que tornam possível a adaptação do
discurso aos objetivos visados por seu enunciador. Como estratégia utilizada para persuadir o leitor
deste artigo sobre a importância dessa abordagem de leitura,  serão apresentadas análises desses
recursos em textos argumentativos da atualidade. O embasamento teórico de todos os conceitos
apresentados nessas análises foi buscado na Retórica de Aristóteles, enriquecido pela Nova Retórica
de Chaïm Perelman. Consideramos a Retórica a “mãe” dos estudos do discurso e, com tantos anos
de  vida,  com certeza,  gerou  e  continuará  gerando  “filhas”.  Por  isso,  sempre  que  necessário  e
conveniente, buscaremos conhecimentos em algumas dessas “filhas”, fontes teóricas que julgamos
afins  com  o  nosso  propósito  como:  Análise  do  Discurso,  Linguística  Textual,  Análise  da
Conversação, Semântica Argumentativa,  Estilística,  procurando fazer uma ligação dos conceitos
apresentados por estas aos apresentados pela Retórica e que nortearam nossas análises: auditório,
tipos de argumentos e recursos retóricos utilizados na arte de persuasão. Conhecendo as estratégias,
com certeza, o leitor entenderá melhor os objetivos do discurso; conseguirá sair do plano superficial
de leitura e chegar a um entendimento mais profundo do texto. Compreenderá o discurso que nem
sempre se mostra, mascarado pelas estratégias e recursos utilizados no texto.

Palavras-chave: Retórica; Leitura; Texto argumentativo.

A NARRATIVIDADE DO JORNAL THE NEW YORK TIMES NA COBERTURA DA GUERRA
DA SÍRIA: UM ESTUDO SOBRE O DISCURSO POLÍTICO

Maurício DEMICHELLI
Universidade de São Paulo – USP/ Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM

demichelli@icloud.com
Orientadora: Prof. Dra. Anna Maria Grammatico Carmagnani (USP)

Este  trabalho  tem por  objetivo  analisar  a  atual  guerra  da  Síria  retratada  sob a  ótica  do  jornal
estadunidense  The New York Times em uma perspectiva da narratividade, na esteira dos estudos
propostos por Todorov (1970).   Neste quadro epistemológico,  demonstraremos que a ordem da
narrativa,  sobretudo  o  conceito  da  intriga  mínima,  está  presente  na  maneira  como  a  imprensa
descreve  o  conflito,  construindo  um  saber  e  afetando  nossa  percepção  e  a  maneira  com  que
compreendemos e relatamos a  realidade e a  experiência.  Todorov (1970) propõe uma teoria da
estrutura e do funcionamento do discurso literário, entretanto seu objetivo não é a particularização
em uma determinada obra mas a criação de um quadro que explique os possíveis literários, no qual
a obra em si é vista apenas como um caso particular realizado. Ao entender a guerra retratada pela
mídia como uma narrativa, gostaríamos de compreender, em primeiro lugar, como, estruturalmente,
essa narrativa se forma. Uma narrativa pode ser entendida como uma enunciação, que parte de um
estado inicial para disforia, movida por um conflito, e um retorno para a euforia. Analogamente, a
guerra parte exatamente do mesmo princípio. A paz se transforma em conflito e volta a ser paz
novamente. Há algo da estrutura da narrativa na compreensão e organização da experiência humana
e justamente por  isso ela  aparece estruturalmente refletida tanto na literatura quanto no ato da
organização da fala. Ao associar essa ideia ao discurso político, diríamos que a narrativa, de certa
maneira previsível, poderia organizar o funcionamento e os interesses do discurso político. A forma
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epistemológica da narrativa seguiria então uma lógica de pensamento capaz de fazer com que o
discurso político pudesse de certa forma alterar, criar e rechaçar valores e verdades, usando a mídia
como suporte de seus interesses.

Palavras-chave: Narratividade; Mídia; Discurso político.

SESSÃO 9 - 21/10, 13h30

FORMAÇÃO DISCURSIVA EM PIADAS SOBRE MULHERES

Eline Araújo dos Santos BARBOSA
Universidade Federal de Rondônia (UNIR)

elineas  b@gmail.com 
Orientadora:  Dra. Lusinilda Carla Pinto Martins

As piadas,  embora  pareçam indiferentes,  veiculam ideologias.  Para  a  Análise  do  Discurso, são
interessantes  principalmente  pelo  fato  de  propagarem,  além do  sentido  mais  perceptível,  uma
ideologia encoberta, pois são quase sempre portadoras de discursos socialmente controversos e que
não são explanados em qualquer local. Esses enunciados repetem discursos que fazem parte de uma
memória  coletiva  e  social,  colocando  em  circulação  temas  tabus  fazendo  uso  de  recursos
linguísticos para gerar efeitos de sentido humorístico. Os efeitos de sentido variam dependendo da
marca  ideológica,  pois  o  lugar  histórico-social  determinará  os  interdiscursos  presentes  nesses
enunciados. As piadas  estão frequentemente relacionadas a  outros  discursos,  consequentemente,
produzindo diferentes  sentidos.   O riso decorrente da piada significa que se compartilha,  entre
falante e interlocutor, esses outros discursos, uma memória discursiva sobre o assunto, ainda que se
admita  ou  não esses  enunciados.  Logo,  o  sentido,  enquanto  efeito,  nunca  é  o  sentido  de  uma
palavra/enunciado,  mas  um conjunto  de  já-ditos,  o  interdiscurso,  que  pode  ser  definido  como
discursos reproduzidos a partir de outros discursos já existentes, realizados anteriormente em outro
tempo e espaço. As piadas sobre mulheres revelam como determinada sociedade vê as pessoas do
sexo feminino, servindo de pretexto para disseminar as formas de se pensar, as visões de mundo que
se têm da mulher e da condição feminina, por um determinado grupo machista ou antifeminista,
entendendo esses enunciados como interdiscursos de uma determinada formação discursiva. A partir
dessas  definições,  buscou-se  explicitar,  com base  na  Análise  do  Discurso,  efeitos  de  sentido  e
ideologias  preconceituosas  e  discriminatórias  contidas  nas  piadas  sobre  mulheres  e  que  são de
domínio público, reproduzidas em redes sociais virtuais, como Facebook e Whatsapp, ao construir
um estereotipo de comportamento das mulheres, visto que a  Análise  do Discurso transpassa os
fatores  linguísticos  para  explicar  o  humor  das  piadas,  ao  inserir  no  contexto  mais  amplo  da
enunciação, as condições socioculturais que auxiliam na compreensão do discurso humorístico.

Palavras-Chave: Formação discursiva; Efeitos de sentido; Piadas sobre mulheres.
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PREPARAR-SE PARA INCLUIR: desafios da educação inclusiva sob a perspectiva do professor

Denise Tamaê Borges SATO
Governo do Estado de Goiás (GE-GO)

denisetamae@gmail.com
José Ribamar Lopes Batista JÚNIOR

Universidade Federal do Piauí (UFPI/LPT)
ribasninja@gmail.com

A proposta da educação inclusiva prevê a ação docente como principal recurso para que a criança e
o jovem com deficiência sejam incluídos na rede regular. O próprio termo inclusão remete à ideia
da transformação da escola como ambiente suficiente para que o alunado com deficiência possa
dele também participar, mas na condição de novo, de diferente. Nesse sentido, por apresentar-se
como proposta altamente centrada na atuação docente, a inclusão tem sido sentida diferentemente
por professores/as, que ora a temem, ora se encantam. Essas mudanças se deram em consonância
com as orientações estabelecidas na Conferência Educação para Todos (1990) e na Declaração de
Salamanca (1994), que preconizavam, principalmente, a ampliação da Educação Especial nos países
em  desenvolvimento.  Contudo,  tais  processos  repercutiram  no  modelo  educacional  da  escola
regular, desarticularam a rede de atendimento ofertado até então por associações e instituições não-
governamentais,  e  desencadearam  processos  identitários  em  professores/as,  dentro  do  modelo
inclusivo.  Nesse  sentido,  objetivamos  investigar  os  discursos  e  as  práticas  de  letramento  no
contexto  da  Educação  Especial,  face  às  essas  mudanças  na  política  educacional  brasileira.  A
investigação foi ancorada na Análise de Discurso Crítica e nos Novos Estudos do Letramento. A
pesquisa foi realizada em cinco cidades brasileiras, no período de 2007 a 2014. O corpus é formado
por  entrevistas  e  observações  realizadas  com  25  profissionais.  Os  resultados  demonstram  a
fragilidade  da  proposta  de  inclusão  brasileira,  celebrada  por  meio  de  discursos  que  evocam
igualdade, justiça, cidadania, direito e autonomia, não concretizados da forma como são veiculados.
Os  resultados  também  apontam  para  uma  prática  educacional  que  consolida  um  ambiente  de
desvalorização da docência, por meio da privação de meios, recursos, acanhamento das políticas
intersetoriais  de apoio às famílias,  em parte  decorrente da política de formação docente para a
educação  inclusiva  que  vem  influindo  para  uma  prática  escolarizada  pouco  eficiente  e
emancipatória, visto que as concepções ainda estão dicotomizadas em relação ao aluno regular e ao
aluno com deficiência. Por outro lado, novos discursos emergem no contexto escolar que favorecem
o convívio entre discentes da Educação Especial e Educação Regular, bem como a integração social
de pessoas com deficiência em diferentes ambientes.

Palavras-chave: Discurso; Letramento; Educação Inclusiva.

DISCURSO E SITUAÇÃO DE RUA EM ALAGOAS: linguagem, sustentação e transformação

Décio BESSA
Universidade do Estado da Bahia (UNEB/Campus X)

 deciobessa@yahoo.com.br 
Danilo Ribeiro PATEZ

 Instituto Francisco de Assis (IFA)
patezribeiro@gmail.com 

O propósito deste trabalho é desenvolver uma análise de discurso crítica da problemática social da
Situação de Rua no estado de Alagoas a partir de estudo da linguagem utilizada pela mídia. Com
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esse intuito, textos de dois dos principais jornais alagoanos são analisados (Extra Alagoas e Gazeta
de Alagoas). O gênero ‘notícia’ é um dos mais influentes gêneros na sociedade, em especial quando
publicado  em  meios  de  comunicação  de  massa,  destacando-se  as  ‘notícias  jornalísticas’.
Considerando  essa  relevância,  utilizaremos  para  análise  notícias  jornalísticas  que  abordem  o
problema social da Situação de Rua. Assim, a pesquisa justifica-se pela preocupação com questões
sociais  ligadas  a  grupos enfraquecidos  em termos de poder  e  desprivilegiados socialmente – a
existência  do  fato  de  utilização  da  rua  como  espaço  de  abrigo  contradiz  a  expectativa  de
aplicabilidade de uma Constituição Federal “cidadã”. Assim, a pesquisa contribui para reflexões
sobre  esse  problema  da  sociedade  brasileira  e  para  o  desenvolvimento  de  estudos  discursivo-
críticos.  A perspectiva  teórica  e  metodológica  vincula-se  à  abordagem da  Análise  de  Discurso
Crítica de Fairclough (trad. 2001; 2003) que defende a ideia de que é fundamental elaborar questões
morais e políticas sobre as sociedades contemporâneas para compreender consequências e efeitos de
textos. O trabalho também desenvolve discussões sobre ideologia com base em Thompson (1995).
Analisamos nas notícias: gênero discursivo, intertextualidade, escolhas lexicais, representação de
agentes sociais e interdiscursividade. A pesquisa foi concluída e possibilitou observar que mesmo
no gênero notícia, que demanda oportunizar espaço para diferentes vozes, ocorre o silenciamento de
cidadãos e de cidadãs em situação de rua. Em outros momentos, a voz é oportunizada, mas os
excertos podem em alguns casos fortalecer preconceitos.  Além destes,  mais resultados apontam
maneiras como a imprensa alagoana vem representando o tema da Situação de Rua com usos da
linguagem que colaboram com a sustentação dessa problemática e também com outros usos da
linguagem  que  expressam  mudanças  linguístico-sociais  e,  por  isso,  podem  contribuir  para
transformações.

Palavras-chave: Discurso; Situação de rua; Alagoas.

ANÁLISE DISCURSIVA DE UM LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA: 
da abordagem da pontuação como recurso expressivo na produção escrita

 
Danielle Bezerra de PAULA

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
dbpaula@gmail.com 

Orientadora: Profª Drª Maria da Penha Casado Alves

Recorte  de  um  projeto  de  doutorado  (em  andamento  no  PPgEL/UFRN)  inserido  na  área  de
conhecimento da Linguística Aplicada, o presente estudo objetiva analisar a abordagem dos usos da
pontuação como recurso de expressividade e de autoria para o ensino da produção escrita em um
livro didático de Língua Portuguesa voltado para a etapa final da Educação Básica. Para a seleção e
a análise do referido material,  considerou-se, além da perspectiva assumidamente discursiva por
parte das autoras, a sua inclusão e sua positiva avaliação no catálogo disponível no Guia Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) para o ano letivo de 2015. Metodologicamente, trata-se de uma
pesquisa,  de  natureza  documental,  com  perfil  qualitativo-interpretativista  (CHIZZOTTI,  1998;
FREITAS, 2002; 2007). Teoricamente, consiste em uma pesquisa que se ancora na concepção social
e  dialógica  da  linguagem  e  de  gêneros  discursivos  (BAKHTIN,  2003;  2008;  2013;
VOLOCHINOV/BAKHTIN,  2006),  bem  como  nas  investigações  recentes  de  Da  Silva  (2009;
2011), Puzzo (2012; 2013) e Casado Alves (2014) sobre a relação estilo e questões gramaticais em
perspectiva discursiva. Ainda que inicialmente, pode-se afirmar que, embora o material mantenha
uma clara coerência de lidar com os gêneros discursivos como organizadores das práticas sociais de
leitura e de escrita, não existe uma orientação explicitamente consistente para o uso dos sinais de
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pontuação dentro dos encaminhamentos dados para a produção de textos escritos. Pelo contrário,
identificou-se um espaço ainda muito restrito à exploração desse aspecto, enquadrando-o, inclusive,
em uma delimitação específica e reservada dentro de um dos 3 volumes e circunscrito ao eixo
Gramática, uma divisão do livro didático analisado. Tal constatação sinaliza a urgência em reavaliar
o ensino da pontuação como um dos muitos recursos estilísticos e, resultante desse entendimento,
como elemento arquitetônico do gênero discursivo, que propicia efeitos de sentido diversos e que
demarca, inclusive, múltiplas relações dialógicas, entoação valorativa e autoria. 

Palavras-chave: Livro didático; Pontuação; Escrita.

UMA ANÁLISE  DE COMPREENSÃO E AVALIAÇÃO RESPONSIVA ATIVA NOS EXAMES
DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA EM UMA UNIVERSIDADE

Maria Edileuda do Rego SARMENTO
edileudarego@yahoo.com.br

Orientadora: Profa. Dra. Maria da Penha Casado Alves

Este projeto se propõe a analisar os Exames de Proficiência em Língua Inglesa, na Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no que concerne à elaboração  das questões. Para tanto,
nos  ancoramos  na perspectiva  bakhtiniana,  tendo como base as  concepções  sobre  o enunciado
concreto, as relações dialógicas e a compreensão responsiva ativa. Inserida no campo da Linguística
Aplicada, a pesquisa em andamento, embora contemple outras áreas, restringiu-se, neste recorte, à
área de Ciências Agrárias (CA). Os  exames visam avaliar a capacidade de compreensão e tradução
de fragmentos textuais.  Para tanto, busca-se identificar o entendimento das questões desse exame,
aplicadas a textos, quanto às respostas dos examinandos; investigar a contribuição dessas questões
para o diálogo numa perspectiva responsiva ativa; detectar o posicionamento do examinando ante
as questões propostas, quanto à sua reflexão, atitude crítica e posicionamento desse leitor como
interlocutor  capaz  de  interagir,  compreender  e  dialogar  com  o  texto.   Metodologicamente,  a
pesquisa em foco é de cunho qualitativo, interpretativista, de caráter sócio-histórico, haja vista a a
geração dos dados e a sistematização da análise. Adotam-se como aporte teórico para as discussões
e análises, os estudos de Bakhtin/Volochinov (2006); Faraco (2009); Bakhtin (2011; 2013) entre
outros. Destacam-se por seu caráter qualitativo, instrumentos e procedimentos (análise dos Exames
e entrevista com examinadores), conforme Martins (2004), Denzin e Lincoln 2006), Flick (2009)
Romão  (2011);  na  abordagem  histórico-cultural,  Rojo  (2006),  Freitas  (2010);  na  visão
interpretativista, Moita-Lopes (1994). Desta pesquisa, conclui-se que houve respostas pertinentes à
análise, haja vista que ao posicionar-se perante um questionamento, o examinando, mesmo sem o
conhecimento exato das teorias,  está nelas incurso. Espera-se que este  trabalho  possa oferecer
subsídios para uma reavaliação  da proposta em vigor do referido exame, de forma a contribuir para
sua  possível   reformulação,  tendo  em vista  a  construção  de  uma  responsividade  por  parte  do
examinando.

Palavras-chave: Exame de proficiência; Língua Inglesa; Compreensão responsiva ativa; Perspectiva
Bakhtiniana.
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SESSÃO 10 - 21/10, 16h

GÊNEROS TEXTUAIS EMERGENTES DAS TECNOLOGIAS: um discurso apresentado nos
Livros Didáticos

Josiane Brunetti CANI
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

josicani@gmail.com
Carla Viana COSCARELLI

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
cvcosc@gmail.com

Este  projeto,  no campo da Linguística Aplicada,  discute  o espaço e  a  aplicação dedicados aos
gêneros  textuais  emergentes  das  tecnologias  digitais  nos  Livros  Didáticos  (LD),  Ensino
Fundamental II, selecionados pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD). Nos últimos anos, a
popularização desses gêneros, decorrente da expansão do acesso às tecnologias, potencializa seu
reconhecimento e especial atenção no que se refere ao ensino e à aprendizagem em sala de aula.
Destarte, tem-se postulado à educação investimentos em gêneros textuais digitais; no entanto, essas
apropriações,  intencionado práticas  pedagógicas,  nem sempre são utilizadas  adequadamente aos
propósitos  de  suas  funções,  ou  seja,  estruturas  comunicacionais,  como  anúncios  publicitários
digitais,  são  usadas  nos  materiais  didáticos  muitas  vezes  como  pretextos  apenas  para  análises
gramaticais. O desenvolvimento da análise estará pautado nos estudos dos multiletramentos (NEW
LONDON GROUP, 2000; KALANTZIS; COPE, 2010; 2012; KRESS; VAN LEEUWEN, 2001);
dos gêneros (BAKTHIN, 1995; BAZERMAN, 2005), dos gêneros como ação social  (MILLER,
2012), nas reflexões sobre ambientes digitais  (BRAGA, 2013; BUZATO, 2007; COSCARELLI,
2009) e nos gêneros textuais emergentes das tecnologias digitais (MARCUSCHI, 2010; ARAUJO,
2007; DIAS, 2012). Assim, o estudo propõe uma análise sobre o uso desses gêneros em atividades
educacionais em duas coleções de livros didáticos de Língua Portuguesa aprovadas no PNLD de
2014. Serão levantados os materiais retirados de ambientes digitais e analisado o trabalho feito com
eles,  considerando  aspectos  relacionados  à  concepção  de  ensino-aprendizagem  envolvida  na
atividade, a concepção de língua e de texto subjacente a ela, assim como os elementos multimodais
presentes nesses textos e o trabalho feito com eles. A pesquisa, ainda em fase de construção, suscita
observações acerca do tratamento incipiente e superficial  dado aos gêneros textuais digitais nos
Livros Didáticos que, em sua maior parte, servem como suporte para outras análises. Ao mesmo
tempo,  espera-se  que  pesquisas  como  esta  possam servir  como  reflexão  para  a  elaboração  de
práticas  pedagógicas  de  gêneros  textuais  digitais  no  âmbito  de  sua  comunicação  significativa
recorrente da sociedade atual. 

Palavras-chave: Gêneros textuais digitais; Discurso; Livros Didáticos.
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ASPECTOS DISCURSIVOS DE AUTOAVALIAÇÃO DO AGIR DOCENTE A PARTIR DE
TEXTOS ORAIS

Fábio Delano Vidal CARNEIRO 
Faculdade 7 de Setembro (FA7) /  Universidade Federal do Ceará (UFC – GEPLA/PPGL)

fabiodelano@7setembro.com.br  

Nosso trabalho aborda a problemática da influência das escolhas discursivas dos professores em
relação  à  interpretação  do  seu  agir  e  os  "efeitos"  dessa  interpretação  sobre  a  construção  de
diferentes  aspectos  do  trabalho  educacional  (identidade,  saberes  específicos,  interpretação  do
prescrito, etc.) além da sua possível exploração para fins formativos. Os trabalhos realizados no
quadro do interacionismo sociodiscursivo (BRONCKART, 1997; BRONCKART; GROUPE LAF,
2004) têm mostrado que as escolhas discursivas,  operadas pelos agentes no quadro de diversos
gêneros  orais  –  notadamente,  de  entrevistas  –  a  propósito  do  seu  trabalho  se  organizam  em
configurações interpretativas específicas ou "figuras de ação" (BULEA, 2010). Afirmam, também,
que essas configurações possuem uma dimensão potencialmente promotora do desenvolvimento, na
medida em que elas são a manifestação de um debate relativo ao agir (BULEA, 2009) explorável do
ponto de vista formativo. Nosso trabalho analisa dados empíricos orais, emanados de entrevistas
gravadas imediatamente antes e depois de aulas de língua portuguesa para alunos dos 2º, 5º, 6º e 9º
anos do ensino fundamental. A partir do corpus coletado, analisamos o discurso dos professores,
utilizando uma metodologia de análise descendente, partindo dos tipos de discurso e chegando às
estratégias  enunciativas.  Como  resultado,  percebermos  a  bifurcação  da  rede  de  interpretações
gerada pelos professores, ora referindo-se ao seu próprio agir, ora referindo-se ao agir dos alunos. O
agir profissional do professor é, portanto, um agir sobre a ação do outro. O professor avalia seu agir
a  partir  da  eficácia  ou não da sua  ação sobre o agir  dos  alunos.  Para dar  conta  desse critério
externamente ancorado, o professor necessita de ferramentas formativas que o ajudem a demarcar
os graus de participação entre os agentes do agir-referente educativo e a refletir sobre a progressão
das capacidades linguístico-discursivas dos alunos.

Palavras-chave: Entrevista; Agir docente; Escolhas discursivas.

DIVERSIDADE SEXUAL NA AGENDA ESCOLAR: os “(a)normais” em discursos de
professores/as

Clodoaldo Ferreira FERNANDES 
Universidade Estadual de Goiás (UEG) 

 aldoff@uol.com.br 
Ariovaldo Lopes PEREIRA

 Universidade Estadual de Goiás (UEG) 

 arylopes_br@yahoo.com 

A discussão sobre a temática da diversidade sexual na escola é um terreno escorregadio que gera
insegurança,  de  certa  forma,  em  docentes,  na  medida  em  que  não  se  insere  uma  política  da
heterogeneidade que seja capaz de problematizar os diferentes lugares identitários das sexualidades.
A escola  como  um  espaço  que  agencia  lugares  e  medeia  o  conhecimento,  veicula  a  tradição
(PEREIRA, 2007) e a (hetero)centralidade, impondo um jeito de ser em relação a condição sexual.
Esta  instituição sexual é o lugar relevante para promover  questionamentos do que é  tido como
natural e pensar o que é o “normal” é problematizar também quem legitima a norma. A linguagem,
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como atributo  social,  constrói  sentidos  sobre  o  que  somos  e  o  que  poderíamos  ser  no  mundo
(MOITA LOPES,  2003;  2006).  Assim,  esta  comunicação  se  insere  no  campo  da  Linguística
Aplicada (LA) em diálogo com a educação e outros estudos que atravessam as fronteiras proibidas
(PENNYCOOK,  1990;  2001;  2006).  O  objetivo  central  que  moveu  a  pesquisa  de  mestrado
concluída (FERNANDES, 2014) foi compreender como se dão os mecanismos de exclusão do que
é tido fora do centro da (hetero)normatividade.  Para alcançá-lo,  adotamos uma investigação de
cunho qualitativo, conduzida em escola da rede pública estadual na cidade de Anápolis-Goiás, cujos
dados coletados foram a partir de instrumentos como grupo focal, observação de aulas e diários de
campo. A fundamentação teórica assumida se fundamentou nos princípios da Análise de Discurso
Crítica. Nessa perspectiva, a partir das lentes teóricas de autores como Fairclough (1992; 1995;
2001; 2003), Foucault (2001; 2010), entende-se que os discursos moldam ações que posicionam o
sujeito em realidades sociais em diferentes materialidades discursivas que localizam as sexualidades
em tempos e espaços distintos. Os resultados assinalam que há uma abertura, por parte de alguns
participantes para discutir temáticas relacionadas à diversidade sexual na escola e que, ao mesmo
tempo em que a escola é o recinto do diverso, é também o lugar do negado, do normatizado e do
centralizado, ainda que sinaliza abertura para temas sobre diversidade.

 Palavras-chave: Discurso; Diversidade sexual; Educação.

AS AÇÕES DE FORMAÇÃO PROMOVIDAS PELAS SEEDF: Reflexões sobre gênero e
diversidade sexual à luz da Análise de Discurso Crítica

Carolina GONZALEZ
Universidade de Brasília (UnB)

carolgonzalezmestrado@gmail.com
Orientadora: Drª Viviane Vieira

O presente  trabalho  dialoga  e  faz  parte  das  análises  que  compõem meu  projeto  de  doutorado
intitulado “Identidade de gênero no espaço escolar: Possibilidades discursivas para a superação da
heteronormatividade”, no qual estabeleço como objetivo geral verificar como são representadas as
identidades  de  gênero  social,  para  além  das  identidades  heteronormativas,  no  espaço  escolar.
Constituem-se como objetivos  específicos  verificar  se  ocorre  o apagamento de identidades  que
fogem à heteronormatividade discursivamente, perceber a escola como ambiente de reprodução de
habitus  incorporados  pela  sociedade,  mas  buscar  caminhos  para  a  superação  destes  habitus,
compreender  a  natureza  da  dominação  de  gênero  social  de  forma  ampla.  Para  tanto,  faz-se
necessária a proposição de uma pesquisa qualitativa e de cunho etnográfico (DENZIN; LINCOLN,
2006) e utilização de ferramentas da etnografia crítica de (DENZIN; LINCOLN, 1994; 2006), com
a minha inserção no espaço escolar a fim de verificar quais as representações discursivas estão em
curso. Como campo de trabalho escolhi a Secretaria de Educação do Distrito Federal que, com a
publicação de seu Currículo em Movimento (2013) estabelece como prioridade o trabalho com
temáticas relativas a gênero e sexualidade. A fim de verificar como ocorrem as ações materiais de
consolidação dos compromissos que estão firmados no documento que oficializam a atuação da
Secretaria,  sugeri  uma  triangulação  metodológica  proposta  para  essa  pesquisa,  na  qual  sejam
desenvolvidas observações de campo e entrevistas para verificar de fato quais ações estão sendo
desenvolvidas  na  prática  e  no  cotidiano  da  SEEDF,  uma  vez  que  é  firmado  no  documento  o
compromisso com ações que não fiquem apenas no campo do documento, mas que transformem, de
fato,  o cotidiano escolar.  Apresentarei  no congresso conclusões  preliminares de observações  de
campo que venho desenvolvendo em especial em dois eventos de formação que a Secretaria de
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Educação oferece: Os cursos estruturantes, em especial na fase de apresentação das temáticas de
gênero  e  diversidade  sexual  e  o  Curso  Cinediversidade.  Como  referencial  teórico  utilizo  as
contribuições  da  Análise  de  Discurso  Crítica  (FAIRCLOUGH,  2001;  2003;  RESENDE;
RAMALHO  (2006;  2011)  e  o  arcabouço  teórico  da  ADC  (CHOULIARAKI;  FAIRCLOUGH,
1999). 

Palavras-chave: Identidade de gênero; Formação de professores; Análise de discurso crítica. 

A DESCONSTRUÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ATORES SOCIAIS PELOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO DE MASSA

Luiza Hiroko Yamada KUWAE
Universidade de Brasília (UnB) / Centro Universitário de Brasília (UniCEUB)

 luyakuwae@gmail.com
Orientadora: Dra. Josenia Antunes Vieira

No âmbito  da  Análise  de  Discurso  Crítica,  as  pesquisas  Cem anos  de  imigração  japonesa:  a
construção midiática da identidade do imigrante japonês e  a  Construção social  do Escândalo
político pelos meios de comunicação de massa tiveram como objetivos analisar como atores sociais
são construídos pelos discursos dos meios de comunicação em massa em diferentes momentos e
contextos brasileiros.  A primeira teve como foco o ator social imigrante japonês e a imigração
japonesa; e a segunda, o ator social político brasileiro.  A fim de se alcançarem os objetivos, são
analisados  textos  midiáticos  e  documentos  legais,  com  a  metodologia  qualitativa  de  cunho
interpretativo, sob à luz da Análise de Discurso Crítica. As categorias analíticas utilizadas foram as
de Fairclough (1995; 2006; 2012), de van Leeuwen (1996; 1997; 2008) e de Thompson (1995). Na
primeira  pesquisa,  os  resultados  demonstraram  que  a  identidade  dos  atores  sociais  imigrante
japonês foi construída pelo discurso midiático de forma preconceituosa, com ocorrência de racismo;
na segunda pesquisa conclui-se que os meios midiáticos divulgam valores por meio de avaliações
de  juízo  de  valor  mediadas  por  escolhas  lexicais  que  expressam conceitos  avaliativos,  em um
processo de controle ideológico exercido por meio das representações sociais.

Palavras-chave: Análise de Discurso Crítica; Identidade; Ator social.

SESSÃO 11 - 21/10, 16h

DISCURSIVIZAÇÕES DOCENTES: uma análise dialógica das inteligibilidades de licenciandos
em Letras acerca do ensino e do professor de Língua Portuguesa

Fernanda Dias de Los Rios MENDONÇA
Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

fernandadelosrios@yahoo.com.br

O presente trabalho resulta de pesquisa de doutorado realizada e defendida em 2014, no âmbito da
Linguística Aplicada, orientada sob a perspectiva dialógica da linguagem ancorada nos pressupostos
teórico-metodológicos do Círculo de Bakhtin. A justificativa que motivou a realização da pesquisa
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foi a necessidade de um olhar “exotópico” da formação inicial a que vem sendo submetidos os
alunos  no  âmbito  do  Curso  de  Letras  do  IEAA/UFAM,  em  que  a  pesquisadora  atua  como
formadora. Os dados centrais da pesquisa compõem-se de enunciados materializados em trinta e
três  relatórios de estágio supervisionado de observação, gênero discursivo da esfera acadêmica,
produzidos por alunos do Curso de Licenciatura em Letras da Universidade Federal do Amazonas
durante a disciplina Estágio Supervisionado como requisito parcial de aprovação. O objetivo que
orientou  esse  estudo  foi  o  de  apreender  como  o  ensino  de  língua  portuguesa  vem  sendo
discursivizado por professores de Língua Portuguesa em processo de formação inicial. Na análise
realizada, os discursos materializados nos relatórios destacaram-se por apresentar uma estruturação
discursiva marcada pela dicotomia Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa versus
“Ensino  Tradicional”,  bem  como  por  movimentos  dialógicos  de  aproximação,  em  relação  ao
primeiro, e de distanciamento, em relação ao segundo, acentuando valorativamente as orientações
provenientes  dessas  duas  perspectivas  de  ensino.  No  que  concerne  à  estrutura  discursiva  dos
enunciados,  pode-se  apreender  a  emergência  do  discurso  da  criatividade  e  da  mudança,  ora
marcando a sustentação dicotômica desses discursos, ora figurando como apagamento de questões
pertinentes ao ensino operacional e reflexivo da língua. No que tange às discursivizações sobre o
professor de Língua Portuguesa, os enunciados focalizaram a valoração da formação superior, a
interação e a mediação docente no processo de ensino e aprendizagem da língua, bem como o perfil
vislumbrado para esse profissional.  De modo geral,  essas discursivizações apontaram para uma
questão  de  fundamental  importância:  a  perspectiva  de  ensino  reflexiva,  interacional  e  sócio
discursiva  veiculada  pelas  diretrizes  curriculares  está  em  processo  de  assimilação  apenas
parcialmente pelos licenciandos, indicando a necessidade de reflexões que se orientem no sentido
de  promover  uma  formação  docente  mais  consistente  e  afinada  às  necessidades  atualmente
propostas para o ensino básico.

Palavras-chave: Ensino de Língua Portuguesa; Relatório de Estágio Supervisionado; Dialogismo.

TRADIÇÃO E DISPOSITIVO DE ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: uma discussão em
torno do livro didático de PLE

Isabel Cristina Michelan de AZEVEDO
Universidade Federal de Sergipe (UFS)

icmazevedo@hotmail.com
Eduardo Lopes PIRIS

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)
elpiris@uesc.br

Este  trabalho,  circunscrito  ao  campo do ensino-aprendizagem de  língua  estrangeira,  tem como
objetivo contribuir para a discussão do que podemos chamar de tradição de ensinar e de aprender
língua  estrangeira.  Concebemos  o  conceito  de  dispositivo  de  ensino  de  língua  estrangeira,
referenciado  em  Foucault  (1979),  para  investigar  um  mecanismo  de  dominação  estabelecido,
historicamente, por toda uma rede formada pela relação entre o discurso didático-pedagógico, as
instituições de ensino, o discurso midiático, as políticas de língua, as leis, a produção científica, os
cursos de formação docente e as editoras que publicam livros didáticos. Trata-se de um estudo de
caráter bibliográfico e propositivo, que recorre ao conceito de  tradição formulado por Bornheim
(1987) para apontar que a ruptura é elemento constitutivo da tradição, o que nos faz indagar de que
maneira,  apesar  das  transformações  sócio-históricas  e  dos  “avanços”  tecnológicos,  a  tradição  de
ensinar  e  de  aprender  língua  estrangeira  vem  se  perpetuando  por  séculos.  Em  fase  inicial,
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consideramos que seja possível delinear os elementos discursivos e não discursivos que compõem o
dispositivo de ELE, por isso recortamos para este momento a observação de como o livro didático
de PLE (LD/PLE),  como documento,  compõe estrategicamente esse dispositivo,  analisando-o a
partir  dos  princípios  de  inversão,  descontinuidade,  especificidade e  exterioridade  (FOUCAULT,
2003 [1971]). Os resultados preliminares revelam que a legitimação do discurso do LD/PLE está
associada à força contraditória da tradição/ruptura de ensinar e de aprender língua estrangeira, cujos
saberes  e  poderes  perpetuam  o  mecanismo  de  dominação  instituído  pelo  dispositivo  de  ELE.
Movidos pela suspeição crítica preconizada por Foucault (2000 [1997]) e defendida por Pennycook
(2006)  e  Peters  (2008  [2007]),  parece-nos  imprescindível  produzir  conhecimento  sobre  outros
elementos constitutivos desse dispositivo, pois a articulação dos discursos e das práticas de todos
elementos possibilita o eficaz funcionamento e a perpetuação do dispositivo, ainda que não se tenha
clareza acerca das fontes, da origem, das rupturas pelas quais o dispositivo passa no decorrer do
tempo.

Palavras-chave: Ensino de língua estrangeira; Dispositivo; Tradição.

A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DO PROFESSOR E DO ESTUDANTE NO LIVRO DIDÁTICO
DE PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS

Eduardo Lopes PIRIS
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)

elpiris@uesc.br 
Isabel Cristina Michelan de AZEVEDO
Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

icmazevedo@hotmail.com 

Nosso trabalho situa-se no campo do ensino-aprendizagem de  línguas  estrangeiras  e  focaliza a
problemática em torno do livro didático de português para estrangeiros (LD/PLE). Objetivamos
discutir as imagens de professor e de estudante construídas no LD/PLE, por meio da análise das
obras didáticas  Novo Avenida Brasil (2008),  Bem-Vindo! (2009) e  Fala Brasil (2011).  Esforços
acadêmicos para aprimorar a qualidade do ensino têm contemplado, entre outras, a temática da
relação  pedagógica  (ESTRELA,  1994),  contribuindo  para  a  compreensão  da  relação  que  se
estabelece entre os sujeitos envolvidos numa situação de ensino. Nessa direção, justificam-se os
trabalhos voltados à análise de discursos sobre/de professores, estudantes, gestores, dentre outros.
Concernente  ao  ensino  de PLE,  a  relação pedagógica  professor/estudante  e  estudante/estudante
encontra sua especificidade na constituição de sujeitos atravessados por traços linguístico-culturais
em conflito (CORACINI, 2007), condição apagada por discursos de professores e livros didáticos
que reproduzem imagens estereotipadas do estudante de PLE. Tomando o livro didático como um
discurso de verdade (GRIGOLETTO, 1999), importa perguntar quem é o sujeito do discurso do
LD/PLE. Assim, baseados no arcabouço teórico-metodológico da Análise do Discurso, recorremos a
Pêcheux (1997 [1975]), Orlandi (1988) e Indursky (2008), para conceber o sujeito como efeito de
sentido  construído  no/pelo  discurso.  Examinamos  recortes  discursivos  (ORLANDI,  1984)  da
proposta pedagógica e de exercícios dos LD/PLE, analisando os mecanismos linguístico-discursivos
de construção do leitor, que se desdobra nas posições-sujeito professor e estudante. Em andamento,
a  pesquisa  sugere  que:  os  discursos  dos  LD/PLE  homogeneízam  as  imagens  de  professor  e
estudante,  construindo-as  também como objetos  de  discurso;  produz-se um efeito  de evidência
ideológica sobre o que é ser professor e o que é ser estudante de PLE (e não de outra língua) que
circula como um discurso de verdade nas práticas pedagógicas, impondo coerções sobre os modos
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ser.  Concluímos  com uma reflexão  acerca  da  polêmica  presença  do  LD/PLE na  aula  de  PLE,
apontando, sobretudo, para a necessidade de discutir como a heterogeneidade identitária presente na
relação pedagógica professor/estudante e estudante/estudante pode ser afetada e/ou apagada por
meio dos efeitos de homogeneização dos sujeitos projetados pelo discurso do LD/PLE.

Palavras-chave:  Ensino-aprendizagem  de  língua  estrangeira;  Processos  identitários;  Material
didático.

GUERREIRAS DO FEMEN: UMA ANÁLISE DOS EFEITOS DE SENTIDO PRODUZIDOS
PELAS IMAGENS

Fernanda PEREIRA
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)

fpereir@gmail.com
Orientador Prof. Dr. João Carlos Catelan

Vivemos em uma sociedade bastante fragmentada, fruto de um mundo multi-identitário onde estão
presentes diferentes ideologias. A sociedade capitalista preserva a ideia de um sujeito autônomo,
livre, que acredita ser a fonte originária de seu discurso, reflexo de seu pensamento e da realidade
em que vive. No entanto, o confronto deste sujeito “livre” com as diversas formações discursivas
existentes, produz impactos violentos e aparentemente inexplicáveis em nosso contexto atual. Em
uma sociedade já habituada à luta histórica dos movimentos feministas por igualdade de direitos, e
onde  o  corpo  (tanto  masculino  quanto  feminino)  é  explorado  comercialmente  pela  mídia,
diariamente, parece estranho que a exposição do corpo feminino em manifestações de protesto, seja
vista de forma tão ofensiva e negativa. O movimento internacional feminino FEMEN, seguindo o
lema “meu  corpo,  minha  arma”,  luta  contra  a  sociedade  patriarcal  em suas  três  manifestações
(exploração sexual da mulher, ditaduras e principais religiões) expondo seus corpos seminus. Esta
estratégia rendeu ao grupo não só uma grande exposição midiática, mas também despertou o ódio e
a reprovação em outros setores da sociedade. Mas, a polêmica em torno do grupo não fica somente
restrita à forma de protestarem. Muitos grupos feministas reprovam o discurso do FEMEN, pois os
temas nos quais interferem são heterogêneos, e não se limitam aos direitos das mulheres. Sob tais
condições de produção, as imagens que compõem o corpus analisado provocam deslizamentos de
sentido. O grupo que pretende utilizar seus corpos como armas de protesto, também é visto como
um  grupo  que  se  projeta  como  pop,  comercial,  utilizando  a  nudez  para  a  autopromoção,
reproduzindo o controle midiático ao qual se opõe. Dentro deste contexto, propõem-se um estudo
utilizando-se os pressupostos teóricos da análise do discurso de linha francesa de Michel Pêcheux,
objetivando compreender os efeitos de sentido produzidos pelas imagens que compõem o corpus
deste trabalho, ainda em fase inicial.

Palavras-chave:  FEMEN; Análise do Discurso de orientação francesa; Feminismo.
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O PAPEL DO QUADRO COMUM EUROPEU DE REFERÊNCIA PARA APRENDIZAGEM,
ENSINO E AVALIAÇÃO DE IDIOMAS NA INTERNACIONALIZAÇÃO DAS IES: uma análise

sob a perspectiva do Letramento Crítico e dos Multiletramentos

Maria Elizabete Villela SANTIAGO
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

elizabetesantiago@unifei.edu.br
Orientador(a): Drª Reinildes Dias

Josiane Brunetti CANI 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

josicani@gmail.com 
Orientador(a): Drª Carla Viana Coscarelli

O processo de internacionalização das Instituições de Ensino Superior (IES) tem ocorrido como
uma resposta natural às necessidades de uma era globalizada. Assim, além de intercâmbios em nível
de graduação, pós-graduação e pesquisa, fomentados por órgãos oficiais do governo, programas de
ensino de idiomas, dentro das universidades, têm sido implementados, não somente para capacitar
os futuros intercambistas, mas, também, preparar as instituições para receber discentes, docentes e
pesquisadores internacionais. Os resultados obtidos nos programas são mensurados por meio de
exames de proficiência no idioma alvo que,  por sua vez,  seguem diretrizes do Quadro Comum
Europeu de Referência para Aprendizagem, Ensino e Avaliação de Idiomas (CEFR), publicado em
1991.  Além disso, o CEFR também influencia os livros didáticos produzidos para ensino de Língua
Estrangeira (LE), que desenvolvem as habilidades descritas e classificadas em seis níveis entre os
polos iniciante e proficiente. Esta proposta discute as diretrizes do CEFR para ensino e avaliação de
LE  no  ensino  superior  sob  a  perspectiva  das  teorias  dos  Multiletramentos  (NEW  LONDON
GROUP, 2000; KALANTZIS; COPE, 2000; 2010; 2012; KRESS; VAN LEEUWEN, 2001) e do
Letramento Crítico (FREIRE, 2011; STREET, 1984; 2003; PENNYCOOK, 2001; LUKE, 2004;
MONTE MÓR, 2012; 2013; MATTOS, 2011; 2012; 2014; MORGAN; RAMANATHAN, 2005;
NORTON, 2007; SHOR, 1999). Nessa discussão, pretende-se abordar as lacunas existentes quanto
ao  letramento  multimodal,  cada  vez  mais  necessário  nas  interações  deste  século,  bem como à
análise crítica dos discursos, identidades, ideologias, interesses e relações de poder. A partir dos
hiatos  identificados,  propõem-se  reflexões  complementares  que  contemplem  as  habilidades
comunicativas em ambientes multimodais e digitais que favoreçam a inserção de um viés crítico nas
atividades de ensino/aprendizagem e avaliação. A proposta apresentada justifica-se pela importância
de  (multi)letrar  os  cidadãos para  agirem como protagonistas  em uma sociedade permeada pelo
surgimento  de  novos  recursos  semióticos  devido  às  inovações  tecnológicas  e  ao  resultante
rompimento das barreiras geográficas e temporais.

Palavras-chave: Quadro Comum Europeu; Letramento Crítico; Multiletramentos.
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SESSÃO 1 - 19/10, 13h30

MAPEAMENTO DOS ESTUDOS SOBRE IDEOLOGIA LINGUÍSTICA NO BRASIL

Michel Soares do CARMO
Mestrando em Linguística/PPGLL/UFG

micheldocarmoletras@gmail.com
Orientadora: Dra. Joana Plaza Pinto

Doutora em Linguística, professora da Faculdade de Letras/UFG e Bolsista PQ-2/CNPq
joplazapinto@gmail.com

A Linguística no Brasil tem se desenvolvido bastante desde a década de 60. Dentro desta macro-
área, o conceito de ideologia tem sido sempre influente nas análises em diversas subáreas. E por
isso, as relações construídas entre língua(gem) e ideologia têm sido variadas. Porém, há uma área
específica de pesquisa de  Ideologias da linguagem ou  Ideologias Linguísticas.  Tal área já possui
produção teórica desde a década de 1970 fora do Brasil e tem como conceito chave o de ideologia
linguística. Há já muitos textos publicados em inglês sobre o assunto, tanto que já se foram feitas
resenhas/antologias sobre o desenvolvimento da área, como se verifica em Woolard e Schieffelin
(1994) e Kroskrity (2004). Mas, e quanto ao Brasil? Esta área de pesquisa dentro da linguística tem
se desenvolvido aqui? São estas questões que este artigo busca responder por meio de uma pesquisa
bibliográfica nos portais de periódicos da Capes e Scielo. Para isso, fez-se a busca dos artigos a
partir de critérios pré-estabelecidos e discutiu-se os resultados. Ao finalizar o levantamento, teve-se
72 artigos,  mas  apenas  3 apresentam o termo ideologia  linguística  e  apenas  2 o  discutem.  Os
resultados  mostraram que há apenas  dois  trabalhos  que discutem explicitamente essa área,  que
ambos são recentes (século XXI) e que tendem a se concentrar em apenas um tópico possível dos
estudos de ideologias linguísticas. Apesar da área de estudos sobre ideologias linguísticas ter mais
de 30 anos de produção acadêmica em língua inglesa, com projeção internacional, muito pouco tem
se produzido no Brasil a partir desta perspectiva.

Palavras-chave: Ideologia linguística; Brasil; Artigos; Levantamento.

A ESCOLA E A PÓS-MODERNIDADE: crítica, desafios e possíveis caminhos

Luciana FERRARI 
 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) / Universidade de São Paulo (USP) – Capes

lfoliveira@hotmail.com
Orientadora Dra Walkyria Monte-Mór

Este  trabalho  tem  como  objetivo  problematizar  a  instituição  Escola  diante  das  mudanças
epistemológicas e ontológicas da pós-modernidade. A partir de narrativas apresentadas por Alves
(2000),  convido  alguns  teóricos  (Foucault,  2012;  Rancière,  2005;  Giroux,  2006;  Biesta,  2012;
Monte-Mór, 2011; Menezes de Souza, 2011; Bauman, 2005; Pennycook, 2012, entre outros) para
alimentar a discussão crítica de temas tais como hierarquias e relações de poder, saberes locais e
globais,  o  protagonismo  (ou  a  ausência  dele)  do  alunado,  subjetificação,  homogeneização,
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hiperespecialização, entre outros. Tal discussão nos leva a repensar o fazer pedagógico e nos faz
pensar em novos caminhos para tal fazer, entendendo que a escola precisa evoluir como instituição
educadora numa sociedade em transição para a pós-modernidade. Diante da nova ordem mundial,
do fácil acesso à informação, da interação com diversas culturas e da gama de textos presentes no
ciberespaço, pedagogias baseadas nas Teorias dos Multiletramentos e do Letramento Crítico (Cope;
Kalantzis, 2000; Kalantzis; Cope, 2012; Lankshear; Knobel, 2004) surgem para dar conta das novas
habilidades  (criticidade,  criatividade,  flexibilidade  e  agência,  etc.)  que  os  aprendizes  precisam
desenvolver.  Acredita-se aqui que a transdisciplinaridade,  por sua natureza coletiva e integrada,
pode  contribuir  para  que  estas  novas  habilidades  aflorem  através  da  exposição  a  múltiplos
discursos,  aqui  entendidos  como  práticas  sociais  (Fairclough,  1992).  Dados  preliminares  serão
apresentados relacionados à existência ou não de projetos transdisciplinares nas escolas públicas do
ES assim como à opinião dos professores acerca da (im)possibilidade de implementação de um
ensino transdisciplinar no ensino médio nas escolas públicas do ES. 

Palavras-chave: Escola; Pós-modernidade; Transdisciplinaridade.

FERRAMENTA DE ENSINO: Construção de objeto de aprendizagem multidisciplinar

Me. Clarice GHISI
Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (SEDUC)

Ghisiclarice@gmail.com 

Tomando como ponto de partida a experiência de trabalhar com alunos e professores em escolas
públicas estaduais no município de Porto Velho - Rondônia e estando consciente de que o processo
de ensino-aprendizagem requer muitas habilidades e criatividade no que diz respeito ao ensino dos
conteúdos  propostos  e  à  capacidade  de  resolver  problemas,  surgiu  o  interesse  em  produzir
alternativas para motivar a aprendizagem, a concentração, a atenção e o raciocínio lógico-dedutivo
dos  alunos,  a  fim  de  desenvolver  a  socialização  e  estimular  o  processo  de  interações  desses
indivíduos com outras pessoas de forma multidisciplinar. Assim, o principal objetivo deste trabalho
é a construção de Objetos de Aprendizagem Multidisciplinar como ferramentas para o ensino, que
viabilizem  o  uso  das  tecnologias  da  informação  e  comunicação  para  serem  utilizados  por
professores do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental, fundamentados na Análise do Discurso,
na  Teoria  Cibernético-sistêmica,  nas  Inteligências  Múltiplas  e  na  Aprendizagem  Colaborativa.
Todas elas embasadas em Foucault, Pêcheux, Bakhtin, Gardner, Levy entre outros. O aporte teórico
se justifica na medida em que o educando é, sobretudo, um ser inserido em uma sociedade usuária
de ferramentas criadas por ela ao longo dos tempos, para agir sobre o mundo. Princípios teóricos
que fundamentam a construção dos objetos de aprendizagem como ferramentas para o ensino estão
relacionadas ao ensino e à aprendizagem. O presente trabalhos será de caráter qualitativo, ou seja, a
de construir com eficiência um objeto de aprendizagem que será respondidos no desenvolvimento
da  investigação  das  teorias  fundamentadas  nas  publicações  em  livros,  periódicos  impressos  e
digitais. Os objetos de aprendizagem desenvolvidos estabeleceram a união entre os domínios da
pedagogia e  da usabilidade,  o  passo a  passo da construção de cada um deles,  bem como suas
finalidades, características, critérios, tudo detalhado no desenvolvimento da Pesquisa. A construção
do  objeto  de  aprendizagem  deverá  seguir  os  passos  de  uma  construção  metodológica  para  o
desenvolvimento  de  um  produto  informatizado  cujo  procedimento  busca  alcançar  o  objetivo
proposto, que passará pelo levantamento do corpus, seguido de um planejamento sistematizado bem
como a elaboração e a construção do Objeto de aprendizagem. 

Palavras-chave: Multidisciplinaridade; Objeto de aprendizagem; Teorias de aprendizagem.
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LIVRO DIDÁTICO E A PEDAGOGIA DO MESTRE IGNORANTE

Carlos Renato LOPES
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

carelo@uol.com.br

Pesquisas em Linguística Aplicada têm lançado múltiplos olhares sobre o funcionamento e o papel
dos materiais didáticos no ensino de língua materna ou estrangeira. No Brasil, trabalhos recentes
incluem contribuições que vão da análise do discurso aos estudos críticos, passando pelas teorias de
multi-/novos letramentos e de gêneros textuais/discursivos. No presente trabalho oferecemos um
aporte ainda pouco explorado nessa frente de investigação: as reflexões pedagógicas propostas pelo
filósofo francês  contemporâneo Jacques Rancière em  O Mestre Ignorante  (1987/2002).  No que
concerne ao campo de estudos da linguagem mais diretamente, as ideias de Rancière ainda pouco se
distinguem; no entanto, existe aí a oportunidade de um diálogo relevante e desejável, não no sentido
de  se  “aplicar”  o  pensamento  do  autor  às  pesquisas,  mas  antes  no  sentido  de  traçar  uma
aproximação crítica e interdisciplinar entre esse pensamento e as teorias de ensino-aprendizagem
em  sua  relação  com  a  formação  de  professores  de  língua.  Nesse  sentido,  apresentamos
primeiramente uma breve descrição das linhas gerais da obra citada, para em seguida dar partida à
discussão sobre como as condições de produção e circulação de materiais didáticos (particularmente
as séries de livros didáticos) no ensino básico brasileiro podem ser problematizadas com base nas
reflexões de Rancière em torno da pedagogia do mestre ignorante, considerando as implicações que
isso pode trazer no trabalho cotidiano em sala de aula. Como apoio para nossa discussão, tomamos
trechos de editais do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) lançados pelo governo federal
brasileiro para a elaboração de séries de livros didáticos – no caso aqui,  especificamente os de
língua estrangeira moderna – nos quais algumas das questões levantadas por Rancière encontram,
por um lado, ressonância e, por outro, pontos de atrito. Concluímos com uma mínima proposta
rumo a  uma atitude  mais  crítica  e  problematizadora,  dentro  do  que  chamaremos  de  lógica  de
reapropriação,  quanto  ao  uso  de  livros  didáticos  como  mediadores  das  práticas  de  ensino-
aprendizagem empreendidas no cotidiano da sala de aula do ensino básico. 

Palavras-chave: Livro didático; Lógica da explicação; Jacques Rancière.

APELOS DO SUL: A Linguística Aplicada transdisciplinar e suas ações recentes

João Paulo MACHADO
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

lajptinoco@gmail.com
Orientadora: Drª Vânia Lescano Guerra

Este  trabalho,  de caráter qualitativo,  é  fruto da experiência  obtida na disciplina de “Estágio de
Docência  I”  do  programa de  Pós-graduação  em Letras,  Estudos  Linguísticos,  pela  UFMS/Três
Lagoas. O Estágio de docência é parte integrante da formação dos mestrandos e doutorandos que
são bolsistas, com o objetivo de prepará-los para docência e qualificação do ensino de graduação.
Sob a orientação da professora doutora Celina Aparecida G. de Souza Nascimento, o tema proposto
para ser abordado, na disciplina de Linguística Aplicada (LA), foi de discutir com os alunos do
Curso de Letras as pesquisas que evidenciam os sujeitos-históricos que estão à margem. Sob a
pluma das epistemologias críticas, a LA tem voltado seu olhar para questões sociais e políticas na
preocupação  de  problematizar  temas  contemporâneos  que  objetivam  tornar  audíveis  as  vozes
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silenciadas e abafadas. Por sua natureza híbrida, a LA consegue permear outras ciências e áreas de
conhecimento ao tratar de problemas que envolvem a linguagem. Assim, tivemos como base teórica
autores como Coracini (2003), Guerra (2010), Kleiman (2013), Sousa Santos (2010), Maria Paula
Meneses (2010), Moita Lopes (2006, 2013) e Stuart Hall (2013) que dispõem a discutir e refletir
acerca de alternativas que podem ser alcançadas em favor dos “Apelos do Sul”: negros, favelados,
indígenas, homens e mulheres homoeróticos. Destarte, nosso objetivo é relatar como apresentamos
e desenvolvemos os estudos que propõem desvelar as injustiças sociais, e como os graduandos da
disciplina LA avaliaram os conceitos abordados que podem ser praticados dentro da sala de aula,
uma  vez  que  as  discussões  foram  voltadas  para  possíveis  ações  efetivas  que  esses  futuros
professores poderão realizar para reinventar a vida social. Diante da tentativa de negociação, nós
pudemos perceber, por meio das discussões mobilizadas pelos graduandos, que assuntos “tabus” são
necessários para criar uma atmosfera de respeito ao descontruir a ilusão de que todos nós somos
iguais. Notamos que o acesso a outros saberes pode proporcionar ao graduando senso crítico para
superar  a  atitude  de  medo  e  a  indiferente  tolerância  frente  ao  outro,  construindo  uma
disponibilidade positiva da pluralidade sociocultural.

Palavras-chaves: Formação; Linguística Aplicada; Apelos do Sul.

SESSÃO 2 - 20/10, 13h30

O LÓCUS DA CRÍTICA EM PROPOSTAS PEDAGÓGICAS CRÍTICAS

Drª Camila LAWSON SCHEIFER
Universidade Católica de Pelotas (UCPEL)

lawson.camila@gmail.com 

Neste trabalho, analiso 3 sequências didáticas que marcam o estágio final de uma disciplina sobre
Pedagogia Crítica no ensino de línguas (materna e estrangeira) em um curso de pós-graduação em
Letras, no intuito de verificar a incorporação, por parte dos alunos, da dimensão crítica focalizada
na  referida  disciplina  às  propostas  pedagógicas  desenhadas  após  um  apanhado  de  leituras  e
discussões teóricas acerca desta temática. Tomando como eixo de articulação do que significa ser
crítico a problematização de movimentos de construção do sentido, parto de Ricoeur (1997), para
quem a  noção de  crítica  implica  a  abertura  de  momentos  de  ruptura  – ou  crise  -  em círculos
interpretativos, a fim de discutir a natureza semiótica das atividades propostas e verificar em que
medida lançam possibilidades de desenvolvimento do que Freire  (1987; 2001; 2003) chama de
“consciência crítica”. A análise discursiva das sequências revela a dificuldade dos alunos em fazer a
transposição didática dos estudos teóricos, de modo a tornar problemático o espaço de construção
do sentido, o que parece ocorrer em função da sua inabilidade em colocarem a significação, para
além das temáticas geradoras, como elemento articulador de suas propostas. 

Palavras-chave: Crítica; Sequências Didáticas; Significação; Consciência Crítica.
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LINGUAGEM E DESENVOLVIMENTO: a formação do indivíduo como ser genuinamente
comunicativo 

Rafael Teixeira de SOUZA
Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde (AESA)

rafaeltdesouza@hotmail.com
Orientadora: Profa. Me. Severina Alves de Almeida

sissiunb@gmail.com 

Esta comunicação apresenta os resultados de uma pesquisa sobre linguagem e desenvolvimento,
considerando  a  comunicação  como  aspecto  indissociável  da  formação  humana.  O  objetivo  é
demonstrar como se efetiva o processo de desenvolvimento da linguagem humana nos primeiros
anos  de  vida,  conforme  nos  esclarece  o  livro  Linguagem  e  Mente (1998),  do  linguista  norte-
americano Noam Chomsky. Buscamos, também, elucidar questões sobre a relação da linguagem
com o mundo externo, notadamente no que diz respeito à dinâmica mente/cérebro e questões acerca
do uso da língua. A pesquisa se justifica, dentre outras inferências, porque analisa e esclarece como
tais procedimentos internos e externos acontecem, além de aclarar ainda mais as ideias de Chomsky.
O referencial teórico compreende autores cujas obras também promoveram discussões a respeito da
linguagem, tais como Jacques Lacan, em  A Família  (1981), Wittgenstein, em suas  Investigações
Filosóficas (1996), e Roman Jakobson, em Linguística e Comunicação (2001), dentre outros. Uma
criteriosa  Pesquisa  Bibliográfica  de  teor  qualitativo  foi  realizada  para  lograr  nossos  objetivos,
estendendo-se, também, ao levantamento do Estado da Arte nesse contexto. Os resultados permitem
concluir que a linguagem humana é um fenômeno essencialmente comunicativo. E que no universo
teórico aqui estudado, a Linguística Teórica, há diversas concordâncias dos autores e suas obras
quanto às conjeturas chomskianas,  o que nos leva a crer que Chomsky tenha-se servido dessas
mesmas obras para estabelecer algumas premissas que norteiam sua teoria do gerativismo linguista.
Porém, não abordamos questões de influência ou de adequação de conceitos, senão apenas como a
união das ideias desses autores serviu para o avanço dos estudos linguísticos desde os conceitos
saussurianos,  então  teoricamente  ultrapassados.  Ao  final  da  exposição  dos  argumentos  serão
explicadas  as  implicações  do  pensamento  de  Chomsky  no  tocante  à  comunicação  e,
consequentemente, sua contribuição à Linguística Moderna.

Palavras chave: Linguagem; Desenvolvimento; Comunicação; Linguística Teórica.

EPISTEMOLOGIA, INTELIGÊNCIA COLETIVA E EDUCAÇÃO PLURALISTA EM
LITERATURA E ENSINO: uma proposta de multiletramentos e inclusão

Vera Helena Gomes WIELEWICKI
 Universidade Estadual de Maringá (UEM)

vhgwielewicki@gmail.com 

A  tecnologia  contemporânea  tem  sido  responsável  por  modos  de  transmissão  de  narrativas
diferentes do escrito. Histórias são contadas através de livros, mas teatro, rádio, cinema e televisão
compartilham espaço com o ciberespaço e jogos eletrônicos. O meio escrito, entretanto, é ainda
privilegiado  no  ensino  de  narrativas  (literatura)  em escolas.  Se  partirmos  da  premissa  de  que
diferentes meios implicam em diferentes formas de produzir e organizar conhecimento, ou seja, em
diferentes  epistemologias,  podemos  afirmar  que  a  hierarquia  de  meios,  com a  escrita  no  topo,
implica no favorecimento de uma epistemologia específica, marginalizando outras possibilidades, e

87

mailto:vhgwielewicki@gmail.com
mailto:sissiunb@gmail.com
mailto:rafaeltdesouza@hotmail.com


consequentemente, excluindo pessoas do processo educacional por não estarem de acordo com o
sistema  dominante  de  pensamento.  Pierre  Lévy  (2010)  afirma  que  as  formas  sociais  de
conhecimento que percebemos hoje em dia se apresentam como naturais e irrefutáveis, mas são
baseadas em técnicas historicamente datadas. Assim, entender o local fundamental de tecnologias
de comunicação e de inteligência na história da cultura pode contribuir para modos diferentes de
perceber razão, verdade e história na civilização da televisão e do computador. Para Lévy, a prosa
escrita  não  é  somente  um modo de  expressão  da filosofia,  ciência,  história  ou  direito,  mas  os
constitui,  já  que  nenhum  deles  poderia  existir  sem  o  modo  escrito.  Para  Chartier  (2002),  a
originalidade  e  importância  da  revolução  digital  reside  no  fato  de  que  elas  forçam os  leitores
contemporâneos  a  abandonar  a  herança  que  os  moldou,  transformando hábitos  e  percepções,  e
desafiando  as  categorias  que  costumavam dominar  para  descrever  o  mundo  da  cultura  escrita.
Assim,  este  trabalho  se  propõe a  discutir  a  possibilidade  de  empregar  esse  desafio  como uma
ferramenta para olhar para meios narrativos diferentes da escrita como formas válidas de produção
de sentidos no ensino de literatura, através de uma educação pluralista (Kalantzis; Cope, 2000).
Nessa  proposta,  alunos  portadores  das  chamadas  deficiências  de  aprendizado,  como  dislexia,
síndrome  de  Irlen,  déficit  de  atenção,  altismo,  deficiências  de  visão  ou  audição,  entre  outras,
poderiam ser vistos como “o outro” que possui imaginação, conhecimento e habilidades válidos a
serem compartilhado em espaços de conhecimento para um aprendizado recíproco, em um contexto
de inteligência coletiva (Lévy, 1999). 

Palavras-chave: Epistemologia; Inteligência coletiva; Educação pluralista.

APLICAÇÕES INICIAIS DA ETNOTERMINOLOGIA DO SISTEMA DE CURA E CUIDADOS
MUNDURUKÚ (TUPÍ)

Nathalia Martins Peres COSTA
nathalia.mp.costa@gmail.com

Dioney Moreira GOMES
dioney98@unb.br

Universidade de Brasília (UnB)

A Etnoterminologia é,  conforme Costa e Gomes (2011;  2013) e Costa (2013),  a  disciplina que
estuda os etnotermos, partindo de discursos de especialidade daqueles especialistas que expressam
as diferentes manifestações do saber e dos conhecimentos tradicionais, como  populações indígenas,
quilombolas, entre outras. A Etnoterminologia dialoga com a Linguística Funcional Centrada no
Uso,  a  Teoria  Comunicativa  da  Terminologia,  a  Teoria  Sociocognitiva  da  Terminologia  e  a
Ecolinguística.  Como disciplina teórica,  apresenta uma proposta  epistemológica voltada para as
terminologias  encontradas  nos  discursos  de  especialidade  dos  especialistas  tradicionais  das
diferentes  etnias;  apresenta  também  uma  inovadora  proposta  metodológica,  fundamentada  nos
princípios do trabalho qualitativo e da etnografia. Nossa pesquisa diz respeito à etnoterminologia
encontrada nos discursos dos pajés, parteiras e puxadores de ossos/desmentiduras do povo indígena
Mundurukú (Tupí,  Pará).  Feito  o levantamento dos termos,  optamos por apresentar a aplicação
deste  estudo  à  população  mundurukú  sob  a  forma  de  dois  produtos:  um  Glossário
Etnoterminológico  Bilingue  dos  saberes  e  práticas:  wamõat  (pajé),  bekitkitmukapukap’at
(parteiras),  puxik’ukat (puxadores), que  consiste  em  um  levantamento  dos  etnotermos
especializados recorrentes nos discursos destes especialistas, podendo ser usado na interação entre
os  diferentes  sistemas  médicos  hoje  presentes  nas  aldeias  mundurukú,  o  sistema  indígena  e  o
sistema das comunidades ocidentais modernas; também pode ser usado na escola, como material
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complementar,  especialmente  no  curso  de  ensino  médio  integrado  ao  profissionalizante  em
enfermagem, (Projeto Ibaorebu). O outro produto aplicado desta pesquisa é a construção de um
material de natureza linguístico-enciclopédica, que denominamos Enciclopédia Etnoterminológica
do Sistema de Cura e Cuidados em Saúde Mundurukú; esse material apresentará de forma acessível
ao nosso consulente – em geral não familiarizado com dicionários e enciclopédias – um material de
fácil acesso e compreensão que dê um panorama de como se configuram alguns dos tratamentos fito
e zooterapéuticos empregados pelo povo Mundurukú. Além desse material ser de fácil acesso a toda
a população que leia em Mundurukú ou em Português, pretendemos também criar um recurso de
mídia, que lhes permita assistir aos vídeos em que os especialistas explicam como preparar e como
usar  esses  recursos  terapêuticos.  Essas  formas  aplicadas  da  nossa  Etnoterminologia  tem  o
compromisso de resguardar e preservar essa propriedade intelectual do povo Mundurukú.

Palavras-chave: Língua Mundurukú; Terminologia aplicada; Etnoterminologia.

NOVAS EPISTEMOLOGIAS E A AUTOETNOGRAFIA: CONTRIBUIÇÕES PARA A
FORMAÇÃO DO FORMADOR

Fabrício ONO
Universidade Federal de Roraima (UFRR)

fabricio.ono@ufrr.br 
 Orientadora Drª Walkyria Monte Mór 

Universidade de São Paulo (USP)

Apresento nesta comunicação uma perspectiva metodológica de investigação sobre formação de
professores  cunhada  na  autoetnografia,  por  meio  de  resultados  parciais  de  minha  pesquisa  de
doutorado  (em  andamento)  cujo  foco  principal  não  se  pauta  apenas  pelo  que  foi  dito  pelos
“pesquisados”, mas uma proposta que envolve a tentativa de conviver com os conflitos (ELLIS,
2004)  inerentes ao ensino, na qual a prática pedagógica do pesquisador será o foco da investigação
e de respectiva análise. Os elementos presentes em minha prática como formador de professores de
língua inglesa, assim como opiniões e atitudes, compõem este trabalho autoetnográfico, ou seja, a
pesquisa representa uma possibilidade de autoinvestigação, uma reflexão sobre minhas práticas e
reflexões.  Este  viés  metodológico  permite  que  diversos  elementos  contextualizados  (narrativas,
conversas,  entrevistas,  ilustrações  etc)  possibilitem reflexões  sobre  a  diversidade  de  eventos  e
“coisas” que nos possibilitam interpretar o mundo, de uma forma que a construção de sentido não
fique limitada a convenções universais, contribuindo para estudos que se preocupem em investigar
novas epistemologias e novas ontologias (ADAMS; ELLIS; JONES, 2015). Uma busca incessante
por pistas, muitas vezes implícitas, que possam contribuir e serem exploradas tanto na pesquisa
quanto na reflexão para o desenvolvimento do formador. O processo de formação de professores e o
contínuo  de  se  tornar  formador  são  carregados  de  surpresas,  inconstâncias,  inseguranças  e
vulnerabilidades, quase uma obra de arte, uma vez que, conforme Maffesoli (2010, p.24) “todas as
situações e práticas minúsculas constituem o terreno sobre o qual se elevam cultura e civilização”.
Neste  sentido,  baseado  em  Maffesoli  (2010),  entendo  que  a  cada  dia  novos  fatos  vão  sendo
revelados pelos professores em formação, muitas vezes surpreendentes e são esses fatos que vão
reverberando na formação do formador, caso ele esteja atento e sensível a isso.

Palavras-chave: Autoetnografia; Formação de professores; Epistemologias.
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SESSÃO 1 - 19/10, 13h30

DO CONTO À CARTA: no tear das palavras

Sayonara Fernandes da SILVA
Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Norte (SEEC)

sayonara.sayonara@yahoo.com.br

Este estudo é resultado de um projeto de trabalho interdisciplinar desenvolvido nas aulas de Língua
Portuguesa e Literatura Infantil em uma turma de 2º ano do Ensino Médio na Modalidade Normal,
no turno noturno, da Escola Estadual Berilo Wanderley em Natal- RN, com base no conto A Moça
Tecelã de Marina Colasanti. São os objetivos deste trabalho refletir sobre o uso da língua no gênero
carta  pessoal;  diagnosticar  o  nível  de escrita  das  professoras  em formação;  praticar  a  escrita  e
analisar a reescrita dos textos produzidos de forma individual e coletivamente no contexto do curso
de Ensino Médio, Modalidade Normal. Justificamos a escolha do gênero carta pessoal pelo fato de
o mesmo estar presente na grande maioria das práticas sociais, fazer parte do cotidiano, ainda que
atualmente possa ser substituído por mensagens  de correios eletrônicos. Como metodologia de
trabalho, elaborou-se uma sequência didática que compreendeu o levantamento dos conhecimentos
prévios  dos  estudantes,  a  apresentação  dos  gêneros  carta  e  conto  em  suas  variadas  intenções
comunicativas,  as  sequências  discursivas,  a  escrita  do  gênero,  reescrita  individual  e  coletiva,
correção e elaboração do texto final para  compor um portfólio individual do estudante. Portfólio é
um gênero que registra a história do aluno em seu momento específico de aprendizagem. Esse tipo é
o mais utilizado porque têm anotações, rascunhos e esboços de projetos em andamento, amostras de
trabalho e é o diário da disciplina. Tomamos como referencial teórico-metodológico os estudos de
Bakthin (2010), Fischer (2009), Silva (2009), Koch (2006), Moreira; Caleffe (2008), entre outros.
Este  trabalho se insere no campo da Linguística Aplicada como resultados de uma experiência
vivenciada  na  disciplina  de  Língua  Portuguesa  com  interdisciplinaridade  com  a  disciplina  de
Literatura  Infantil.  Quanto  aos  resultados,  foi  possível  perceber  o  crescimento  do  processo  de
autonomia na leitura e escrita das professoras em formação, a interação entre os sujeitos da sala, o
partilhar dos sentimentos e emoções através da literatura em um processo catártico entre o texto e o
leitor.

Palavras-chave: Conto; Carta; Portifólio; Gênero discursivo. 
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O POSICIONAMENTO HETEROGLÓSSICO DE CONTRAÇÃO E EXPANSÃO DIALÓGICA
NO DISCURSO DA CIÊNCIA: voz autoral e voz alternativa no gênero artigo científico

Sônia Margarida Ribeiro GUEDES
               Universidade de Brasília (UnB)

                  Son.ninha@hotmail.com
               Orientador: Prof. Dr. Kleber Aparecido da Silva

Este estudo filia-se à linha de pesquisa Discurso, Representação Social e Texto, a qual integra o
campo  de  concentração  Linguagem  e  Sociedade  e  tem  por  objetivo  apresentar  os  resultados
preliminares  de  um estudo  piloto  a  respeito  do  posicionamento  heteroglóssico  de  contração  e
expansão dialógica no discurso científico via Teoria da Avaliatividade (TA), especificamente analisa
as  vozes textuais   que emergem  em  artigos científicos de  quatro áreas  disciplinares:  Física,
Engenharia Civil, Antropologia e Linguística.  Visto que a TA entende a avaliação como sendo o
modo pelo qual a pessoas se posicionam em relação aos outros, construindo, assim, suas identidades
frente  a  esses  outros  (MARTIN;  WHITE,  2005),  esta  pesquisa  foca  exatamente   como  as
identidades de escritores são construídas em  textos via TA, portanto, o estudo  justifica-se  porque
contribui  tanto para o campo da TA quanto   para as pesquisas voltadas para  os  gêneros textuais
relacionadas  às  identidades-autoria.    Quanto  à  metodologia,  esta  pesquisa  se  inscreve  como
exploratória descritiva e quali-quantitativa (LAKATOS, 1999) e segue os princípios da Linguística
de Corpus (SARDINHA, 2004).  O corpus foi coletado na base de dados Capes-ScIELO, publicado
no decorrer de 2005.   A identificação das formas linguísticas avaliativas de Engajamento nos textos
foi  realizada  com  o  auxílio  do  software UAM  CorpusTool  3.1.14  (O’DONNELL,  2008).   O
embasamento  teórico  se  fundamenta  na  Teoria  da  Avaliatividade  (MARTIN,  2004;  MARTIN;
WHITE,  2005;  MARTIN;  ROSE,  2007)  no  âmbito  da  LSF  (HALLIDAY,  1994;  HALLIDAY;
MATTHIESSEN,  2014).  Os  resultados  preliminares  mostram que  tanto  as  vozes  (identidades)
autorais quanto as alternativas estão presentes nos artigos das quatro áreas disciplinares, ou seja, os
recursos de contração e de expansão dialógica permeiam os textos de Física,  Engenharia Civil,
Antropologia e Linguística,  portanto,  é      plausível concluir  que tais  recursos avaliativos são
elementos constitutivos do artigo científico a despeito da sua área disciplinar, autoria e temática.
Resta saber em qual proporção essas formas linguísticas ocorrem nos artigos no âmbito das quatro
áreas  disciplinares;   ou  melhor,   importa  investigar   qual  a   voz   (autoral  x  alternativa)  de
maior/menor ocorrência no  discurso científico e que significado produz.

Palavras-chave: Discurso científico; Teoria da Avaliatividade; Identidade.

TRANSITANDO ENTRE SEMIÓTICA E LINGUÍSTICA: o filme como gênero multissemiótico

Dra. Solange de Carvalho LUSTOSA
Universidade de Brasília (UnB)

solangelustosa@hotmail.com 

Atualmente percebe-se a necessidade de expandir, na agenda de trabalhos da Linguística, a análise
de recursos multimodais e/ou imagéticos, por eles fazerem parte dos textos produzidos, atendendo a
demandas de inovações no campo da informação. Soma-se a isso o fato de alguns gêneros textuais,
que não possuíam essas dimensões tão evidentes, estarem passando por modificações significativas,
a fim de se adequarem a novas imposições tecnológicas. Assim, este trabalho pretende: 1) mostrar a
relevância de incrementar o diálogo entre os estudos da linguagem e outros campos do saber que
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possam contribuir para o estudo do gênero textual filme; 2) mostrar as especificidades desse gênero;
e 3) refletir sobre o modo como a configuração do gênero filme interpela o seu espectador ou o
convoca a identificar-se com posições já subjetivadas construídas no filme. Com esses objetivos,
este trabalho pretende partir das várias concepções de gênero existentes: as da Linguística (textual
ou discursiva) e as da Cinematografia (drama, comédia, ficção, ação, musical, etc.), para promover
a  reflexão  sobre  definição  desse  gênero  (XAVIER;  MOTTA-ROTH;  ROJO;  MARCUSCHI;
TURNER), questões de autoria (FOUCAULT; XAVIER), fases de sua construção como a criação
de  storyboard entre  os  pontos.  Para  implementação  desta  pesquisa,  foram  analisados  filmes
considerados relevantes para ilustrar as reflexões levantadas à luz da Análise de Discurso Crítica
usada como teoria e método de pesquisa. O trabalho ressalta as especificidades desse gênero, como
o poder de persuasão ímpar e a sua apresentação como simulacro do real, o que acaba por fazer com
que  muitos  o  tenham como  referência  do  real  e  do  ficcional  ao  mesmo tempo.  Dessa  forma,
acontecimentos que evidenciam a interferência de elementos ficcionais na vida de pessoas mostram
que mais estudos sobre a leitura entre o real e a ficção devem ser feitos, além de incluir questões
que envolvem arbitrariedades discursivas trazidas nessas obras.

Palavras-chave: Discurso; Filme; Gênero.

O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA COMUNICATIVA NO ENSINO DE LÍNGUA
PORTUGUESA: um estudo em uma escola pública 

Juscelino Francisco do NASCIMENTO
Universidade de Brasília / Universidade Federal do Piauí (UnB/UFPI)

juscelinosampa@hotmail.com 
Maria dos Remédios GONÇALVES

Universidade Federal do Piauí (UFPI)
remediosufpi@gmail.com 

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa realizada em uma escola pública piauiense e
trata  acerca  do  desenvolvimento  da  Competência  Comunicativa  em relação  à  produção textual
escrita dos alunos de uma turma de 9º Ano. Neste estudo, objetivamos analisar quais aspectos que,
relacionados  ao  ensino  de  Língua  Portuguesa,  contribuem  para  desenvolver  a  Competência
Comunicativa, levando em conta os critérios da textualidade. No tocante ao problema, este se refere
a  quais  aspectos  do  ensino  de  LP colaboram para  desenvolver  a  Competência  supracitada.  A
justificativa para a escolha do tema se deu porque compreendemos que o ensino de Português não
está dando conta de levar o aluno a sentir-se inserido em situações concretas de uso da língua,
especificamente, na escrita, pois o discente se vê frustrado ao ter que redigir textos, já que sente
falta dos conhecimentos textuais favoráveis à compreensão e à produção de textos. Nosso estudo
classifica-se como uma pesquisa de campo, de natureza qualitativa, no qual foram empregados, para
a coleta de dados, a observação das aulas, conversas informais e aplicação de questionários. Para a
fundamentação  teórica,  valemo-nos  dos  pressupostos  de  Antunes  (2003),  Barros  (1997),  Costa
(2010), Costa (2011), Faraco (2008), Geraldi (2002), Kock (2002; 2004), Luft (1994), Marcuschi
(2008), Oliveira (2010), Perini (2005), Reis (1998), Santos (2009) e Travaglia (2009). Por meio das
análises, percebemos que, na escola, os alunos não foram levados a produzir nenhum texto, pois o
ensino de Língua Portuguesa priorizava a abordagem de regras gramaticais e, além disso, o livro
didático  se  constituía  como  a  única  fonte  de  informação  a  que  os  alunos  tinham  acesso,
prevalecendo atividades de cópia do livro para o caderno, tendo, em seguida, as correções, que eram
feitas  pela  professora  no  quadro  de  acrílico,  contribuindo,  dessa  forma,  para  não  termos  a

92

mailto:remediosufpi@gmail.com
mailto:juscelinosampa@hotmail.com


oportunidade de tratar da descrição e da análise da competência comunicativa na produção escrita
desses alunos como gostaríamos, uma vez que eles não eram solicitados a fazer tal atividade em
sala de aula ou fora dela.
 
Palavras-chave: Ensino de língua portuguesa; Competência comunicativa; Produção textual escrita.

RELAÇÕES DE REGÊNCIA, TRANSITIVIDADE E VALÊNCIA VERBAIS EM NARRATIVAS
DE UM PROCESSO DO TRIBUNAL DO JÚRI: reflexões a partir da linguística cognitivo-

funcional

Tiago de Aguiar RODRIGUES 
Uniceub/UnB

tiagoar@unb.br 
Dioney Moreira GOMES 

Universidade de Brasília (UnB)

O presente trabalho analisou narrativas de um processo do tribunal do júri a partir das relações de
regência,  valência  e  transitividade  verbais  (FURTADO  DA  CUNHA,  2010;  DIXON;
AIKHENVALD, 2010).  Partindo do pressuposto de que cada operador  do direito  envolvido no
processo (delegado, promotor, advogado de defesa e juiz) constrói uma versão própria para narrar
os fatos  ocorridos  no crime,  pode-se considerar  que tanto a presença/ausência de determinados
argumentos em torno do núcleo verbal, como as escolhas lexicais e regenciais revelam/constroem
importantes  estratégias  argumentativas.  Tais  estratégias,  por  sua  vez,  constituem  pistas
significativas para compreendermos como a justiça brasileira legitima a punição de indivíduos que
supostamente estão à margem das normas sociais. Para essa complexa investigação, selecionamos
como arcabouço teórico a linguística cognitivo-funcional (LCF), também chamada de Linguística
Funcional  Centrada  no  Uso  (BYBEE,  2010;  FURTADO DA CUNHA et  ali,  2013),  a  qual  se
preocupa, ao mesmo tempo, com o universo dos processos mentais e o universo das interações
sociais.  Assim,  este  trabalho buscou evidenciar:  1)  por  quais espaços mentais  (FAUCONNIER,
1994) os operadores  do direito  transitam quando escolhem determinados argumentos/  regências
verbais na narração dos fatos; e 2) como essas escolhas contribuem para a construção de uma rede
de  metáforas  (LAKOFF;  JOHNSON,  1980)  e  processos  de  blending/integração  conceptual
(TURNER, 2014) que podem, paradoxalmente, manter as formalidades democráticas e reforçar os
valores defendidos pela elite brasileira (PASTANA, 2009). Os resultados da pesquisa indicam que a
aceitação, por parte do leitor, desses espaços, blendings e metáforas se deve ao contexto social em
que os participantes  estão inseridos,  bem como comprovam, uma vez mais,  que a  língua(gem)
constrói diferentes perspectivas acerca do entorno físico e sociocultural (DUQUE; COSTA, 2012) e
que a gramática, flagrada em seu funcionamento, evidencia ser ela própria a língua em uso.  
         
Palavras-chave: Linguística cognitivo-funcional; Valência verbal; Regência verbal; Transitividade
verbal; Tribunal do júri. 
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SESSÃO 2 - 20/10, 16h

UMA INVESTIGAÇÃO NA SALA DE AULA: O PAPEL DA GRAMÁTICA NO ENSINO DE
LÍNGUA INGLESA

Letícia SATELES
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG)

leticiarock1@hotmail.com   

Este trabalho investiga, com base na analise das aulas de ingles de uma professora em uma escola
de idiomas do Brasil, o lugar da gramatica no ensino de linguas e, a partir disso, deseja situa-la em
uma  das  duas  grandes  abordagens  de  ensino:  a  Abordagem  Gramatical  e  a  Abordagem
Comunicativa.  Isto  significa  averiguar  qual  tem sido  a  funçao  da  instruçao  gramatical  para  a
aquisiçao/aprendizagem  da  lingua  e  de  que  forma  tem  acontecido  tal  instruçao.  Para  o
desenvolvimento desta pesquisa, temos como orientaçao as seguintes perguntas: 1) Qual concepçao
de lingua e gramatica subjaz a pratica da professora pesquisada? e 2) Qual é o lugar do ensino de
gramatica nas aulas da professora pesquisada? Para responder a essas perguntas decidimo-nos por
uma pesquisa qualitativa de base etnografico-interpretativista, a qual aconteceu em uma escola de
linguas do estado de Goias e teve como participante uma professora. Os instrumentos de coleta dos
registros  utilizados  foram:  um  questionario;  uma  entrevista  semiestruturada;  a  observaçao  e
gravaçao em audio de 10 aulas; e notas de campo. O procedimento de analise dos dados usado foi a
triangulaçao.  Os  resultados  da  investigaçao  revelam  que  a  professora  pesquisada  segue  uma
Abordagem Gramatical de ensino, mais diretamente identificada pelo Método Audiolingual, pois ha
com frequencia nas aulas exercicios de repetiçao, drills gramaticais e instruçoes explicitas isoladas,
que  parecem produzir  unicamente  o  conhecimento  formal  de  regras  e  nao  possibilitam o  uso
autentico da lingua. Concluimos que a professora compreende lingua como um sistema de regras
separadas, para serem praticadas por meio de exercicios gramaticais, e gramatica como uma coleçao
de formas e estruturas rigidas e inflexiveis, as quais os alunos podem recorrer quando preciso, mas
sem altera-las, ja que nesta concepçao a lingua nao é dinamica.

Palavras-chave: Lingua estrangeira; Ensino de gramatica; Aprendizagem.

VARIAÇÃO DIAMÉSICA: estratégias de escrita e reescrita no ensino de Língua Portuguesa

Rosineide Magalhães de SOUSA
Universidade de Brasília (UnB)

rosimaga@uol.com.br 

Utilizar textos com marcas de oralidade, produzidos por estudantes do Ensino Fundamental, de 5º
ao 9º ano, de escolas do campo, da região de norte de Goiás, para desenvolver a escrita e a reescrita
é  o  objetivo  da  prática   de  linguagem  que  vem  sendo  realizada  na  formação  docente  dos
licenciandos ,da área de Linguagem: Linguística, da Licenciatura em Educação do Campo (LEdoC),
da  Universidade  de  Brasília,  Campus Planaltina.  Nessa  atividade,  são  identificadas  marcas  de
oralidade  de  níveis  fonético-fonológico,  morfológico,  sintático,  semântico  e  lexical,  que  são
subsídios para análises linguísticas da variedade do Português Brasileiro e também para desenvolver
a produção de textos escritos  e  a reescrita,  conforme as configurações de gêneros  textuais  que
exigem  linguagem  menos  monitorada  ou  mais  monitorada,  dependendo  de  seu  contexto  de
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produção e de sua circulação.  Essa prática de linguagem tem como base teórica a Sociolinguística:
Bortoni-Ricardo (2014),  Bagno (2011),  Sousa e  Velasco (2007),  Antunes  (2010);  o  Letramento
como prática social: Brian Street (2013) e  Rojo (2009), e os gêneros textuais:  Karwoski  et al.
(orgs.) (2011), Marcuschi (2007) e Sousa (2006). Essa experiência está em desenvolvimento desde
2013, nesse curso de Licenciatura, em componentes de morfossintaxe e de Leitura e Produção de
Textos. E também nas oficinas de Letramento, em comunidades campesinas, quando da realização
das ações do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência para Diversidade (PIBID
Diversidade), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que tem
bolsista na LEdoC.  Busca-se nesse tipo de prática de linguagem desenvolver o letramento escolar
que parta  da realidade sociolinguística dos  educandos do Ensino Fundamental,  como  contexto
inicial para explorar as diversas faces da linguagem: oral e escrita, na compreensão que atinja a
competência  comunicativa  desses  educandos,  além  de  mostrar  um  caminho  metodológico
alternativo  para  o  ensino  de  Língua  Portuguesa  e  para  a  produção  de  material  didático
contextualizado.

Palavras-chave: Variação diamésica; Prática de linguagem; Ensino de língua portuguesa.

CICLO DE APRENDIZAGEM E A LSF MEDIANDO O ENSINO DA PRODUÇÃO ESCRITA
ACADÊMICA DE RELATOS REFLEXIVOS

Miliane Moreira Cardoso VIEIRA
Universidade Federal do Tocantins (UFT)

milianevieira@hotmail.com
Orientador: Dr. Wagner Rodrigues Silva

Neste artigo, focaremos no ensino da escrita reflexiva em língua inglesa no contexto de escrita
universitária/acadêmica, como resultado final das aulas de Estágio Supervisionado I e II no curso de
Letras da Universidade Federal do Tocantins (Língua Inglesa). Ao entendermos que, habilidades
reflexivas são amplamente utilizadas como meio de melhorar o aprendizado de alunos e a prática
profissional  na  vida  acadêmica  (ROGERS,  2001),  temos  como  meta  desenvolver  esta  prática
principalmente nas disciplinas de estágio supervisionado obrigatório integrando o aprendizado e  a
profissionalização. Mesmo que práticas reflexivas sejam bem aceitas em contextos educacionais e
tenham uma longa tradição e origem filosófica, particularmente nos trabalhos de Dewey (1933)
sobre  pensamento  reflexivo  para  crescimento  pessoal  e  intelectual,  as  escritas  reflexivas  vêm
sofrendo críticas, pois são complexas, exigem demandas retóricas e necessitam de ensino explícito e
sistemático. Portanto, o objetivo deste trabalho consiste através da  Linguística Sistêmico-Funcional
(LSF) e do uso do círculo curricular para ensino de gêneros ou também conhecido como ciclo de
aprendizagem, desenvolver nos acadêmicos de Letras (Língua Inglesa), nomeados neste trabalho de
alunos-mestre, a consciência sobre os fins sociais, a estrutura e o uso de recursos de linguagem
utilizadas  na  escrita  do  gênero  relato  reflexivo  acadêmico.  Para  tanto,  as  atividades  didáticas
propostas serão realizadas seguindo as três fases que compõem o círculo curricular ou ciclo de
aprendizagem: modelagem, negociação conjunta e construção independente. Esta pesquisa almeja
propor uma alternativa educativa associada ao ensino/aprendizagem de língua inglesa baseada no
ensino do gênero relato reflexivo e contribuir para as investigações realizadas no grupo de pesquisa
Práticas de Linguagens em Estágios Supervisionados – PLES (CNPq/UFT). 

Palavras-chave: Círculo curricular; Ensino de Língua Inglesa, Escrita reflexiva acadêmica. 
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INGLÊS NA ESCOLA PÚBLICA: Uma proposta pedagógica baseada na metodologia CLIL

Dimas LUZ
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB)

dimasluzluz@hotmail.com
Orientador: Dr. Diógenes Cândido de Lima

O presente trabalho objetiva apresentar os resultados parciais de uma pesquisa em andamento cujo
foco principal  é testar  a viabilidade e  exequibilidade de uma proposta alternativa de ensino de
língua estrangeira (LE) no contexto da escola pública. Apresentaremos assim, um modelo de aula
que toma por base o ensino de conteúdos não-linguísticos. Nosso principal objetivo, ao término
desse trabalho, é traçar um perfil comparativo entre duas metodologias: o modelo tradicional de
ensino,  e  a  metodologia  CLIL  (Content  and  Language  Integrated  Learning);  procuraremos
observar,  principalmente,  se  a  metodologia  de  ensino  CLIL possui  o  potencial  de  aumentar  o
potencial motivacional dos aprendizes para a aprendizagem de LE. Para este trabalho foi escolhido
uma turma de 1° ano de uma escola pública estadual no município de Vitória da Conquista-Ba.
Partimos  do  pressuposto  de  que  as  aulas  de  inglês,  na  escola  pública,  têm  sido  fortemente
influenciadas pelo modelo de ensino tradicional, fundamentado, em grande medida, no ensino de
gramática e tradução (PAIVA, 2005). Como forma de nos distanciarmos desse modelo e buscarmos
alternativas  viáveis,  apresentamos  a  metodologia  CLIL  para  o  ensino  de  inglês.  Para  tal,
utilizaremos atividades pré-elaboradas e de diferentes disciplinas (História, Geografia, Artes, etc.).
Entendemos  que  as  aulas  de  LE  podem  se  tornar  um  campo  de  ensino  e  aprendizagem
interdisciplinar capaz de oferecer aos aprendizes uma aprendizagem significativa ao final do curso.
Como aporte teórico para esse trabalho, ancoramos nosso trabalho em dois conceitos básicos: o
conceito de aprendizagem significativa (AUSUBEL, 1982) e a teoria transgressiva em Linguística
Aplicada  (PENNYCOOK,  2006;  MOITA  LOPES,  2008).  Como  metodologia  de  pesquisa,
utilizamos a abordagem de cunho qualitativo/pesquisa-ação educacional (TRIPP, 2005; FRANCO,
2005).  Os primeiros  resultados  apontam para um certo descrédito por  parte  dos aprendizes  em
relação ao modelo tradicional de ensino/aprendizagem de inglês como língua estrangeira. 

Palavras-chave: CLIL; Metodologia de ensino; Interdisciplinaridade.
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SESSÃO 1 - 19/10, 16h

DESENVOLVIMENTO DA ÉTICA PROFISSIONAL NOS ESTUDANTES DE TRADUÇÃO

Alicia SILVESTRE MIRALLES
Universidade de Brasília (UnB)

alicia.silvestre@gmail.com

Como desenvolver um sentido de ética profissional nos estudantes de tradução e tradutores? O
objetivo principal deste artigo é cobrir o vácuo que responde a esta pergunta apresentando uma
síntese de algumas das propostas didáticas existentes para o desenvolvimento da ética profissional
entre os estudantes universitários de tradução e interpretação, assim como convidar os docentes e
discentes  dessas  áreas  para  a  reflexão  sobre  o  assunto.  Para  tanto,  o  artigo  começa  com uma
introdução à questão, tomando como referencia o marco pedagógico atual no Brasil; posteriormente
divide os  conteúdos em aqueles  que tangem o aluno/tradutor  em cerne e  o professor  em aula.
Segue-se a proposta de atividades e conclusões finais que decorrem da reflexão. Em um primeiro
momento traçam-se as principais tendências dos teóricos, percorrendo os estádios iniciais que a
ética  tradutora  tem desde  a  filosofia  até  o  estado  atual  da  questão  nos  ambitos  acadêmicos  e
considerando  a  necessidade  premente  de  incorporar  este  viés  dentro  do  ensino  de  tradução.
Seguindo a linha teórica de Mona Baker, entre outros, se define ‘ética profissional’ e se indaga no
sentido  social  e  de  justiça  do  tradutor.  Visa  à  construção,  desde  as  instancias  da  educação
universitária,  de  uma  identidade  profissional  coerente,  com  sentido  crítico,  conforme  com  a
legalidade e apta para o mercado internacional. A proposta geral não é normativa, mas dinâmica, e
persegue  que  cada  futuro  tradutor  elabore  sua  própria  ética  profissional  mediante  reflexão,
autoavaliação  e  revisão.  Estes  métodos  se  conjugam  para  tratar  algumas  variáveis  tais  como
qualidade da tradução, tipo de texto, requerimentos do cliente, status profissional, valores éticos,
diversidade de mercado e prazos. As atividades recavadas abrangem questionários e exercícios em
aula,  estudo  de  casos,  foros  de  boas  práticas  para  tradutores,  leituras  críticas  de  códigos
deontológicos, debates, experiências e pesquisa. As conclusões deixam campo aberto para novas
propostas e permitem ter uma visão mais profunda e abrangente do problema. 

Palavras‐chave: Ética profissional; Linguagem; Didática.

LINGUÍSTICA CONTRASTIVA E ÉTICA EM PESQUISA

Otávio Goes de ANDRADE
Universidade Estadual de Londrina (UEL)

goes@uel.br

A migração da Linguística Contrastiva tradicional de pressupostos teóricos comportamentalistas, de
tendência filosófica empirista, para pressupostos mentalistas, de tendência filosófica racionalista,
permitiu aos adeptos da área a incorporação de conceitos de outros campos do saber que vieram a
validar novas práticas de pesquisa, as quais englobaram as contribuições e avanços da área e de suas
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interfaces  em  mais  de  cinco  décadas  de  sua  existência,  culminando  no  reposicionamento  da
Linguística Contrastiva como uma ciência contemporânea, em cujo fazer científico não se dissocia a
linguagem  como  objeto  de  pesquisa  de  sua  materialidade  eminentemente  social.  Nessa  nova
realidade,  a  adoção  de  uma  perspectiva  crítica  se  faz  necessária  uma  vez  que  o  saber-fazer
contrastivo  tem na  formação  de  professores  um de  seus  mais  importantes  focos.  Adotar  uma
perspectiva  crítica  no  desenvolvimento  de  uma  investigação  contrastiva  implica  recepcionar  a
dimensão ética que envolve os participantes da pesquisa. Destarte, na formação do professor de
línguas estrangeiras / adicionais, o manuseio de preceitos éticos é de suma importância, posto que
tais preceitos presentificam-se não apenas nas atividades relacionadas à pesquisa do professor em
formação inicial  ou continuada,  mas também deverão ser levados em consideração nas práticas
relacionadas à vida profissional. Com amparo nesse horizonte, esta comunicação tem por objetivo
estudar a recepção da “Declaração Universal Sobre Bioética e Direitos Humanos” (UNESCO) e da
Resolução CNS nº 466/2012 no campo da Linguística Contrastiva à luz de uma perspectiva crítica.
A reflexão  a  ser  realizada  ampara-se  em  uma  pesquisa  bibliográfica,  de  recorte  qualitativo,
vinculada  ao  projeto  de  pesquisa  “Linguística  Contrastiva  e  formação  do  professor  de  línguas
estrangeiras / adicionais: soldando os elos da corrente rompida”, o qual vem sendo desenvolvido
junto  ao  Programa de  Pós-Graduação em Estudos  da  Linguagem da  Universidade  Estadual  de
Londrina. Agregaremos, ademais, a discussão sobre a experiência acerca da temática no âmbito da
disciplina de “Metodologia de Pesquisa em Estudos da Linguagem”, que vem sendo ministrada no
referido programa de pós-graduação. 

Palavras-chave:  Linguística  Contrastiva;  Formação do professor;  Ética em pesquisa envolvendo
seres humanos.

QUESTÕES ÉTICAS EM PESQUISAS COM SERES HUMANOS NA LINGUÍSTICA
APLICADA: preocupações contemporâneas

Aline DEOSTI
Universidade Federal do Paraná (UFPR)

deosti@gmail.com
Anderson Nalevaiko MARQUES

Instituto Federal do Paraná (IFPR)
anderson.marques@ifpr.edu.br

Pesquisas envolvendo seres humanos são, desde a medicina de Hipócrates, permeadas por questões
éticas. Nos estudos em Letras no Brasil, os princípios éticos começaram a ganhar a preocupação
mais tardiamente. Em 1996, a resolução do Conselho Nacional de Saúde, CNS 196/1996, declarou
que toda pesquisa envolvendo seres humanos deve ser submetida à apreciação de Comitê de Ética
em Pesquisa. Direção semelhante indica a Resolução CNS 466/2012. Ao mesmo tempo, linhas de
pesquisa  relacionadas  com estudos  sobre  linguagem,  especialmente  aquelas  que  incluem dados
gerados em uma perspectiva das ciências humanas e sociais, demonstram certa evasão em relação a
questões éticas por conta do excesso de formalização burocrática e protocolização das pesquisas,
além do entendimento de que essas pesquisas têm especificidades investigativas que diferem do que
propõe o CNS. Acreditamos  que  hoje,  porém,  linguistas  aplicados -  em particular  aqueles  que
tratam  de  fenômenos  de  linguagem  pautados  em  língua  em  uso  e  em  questões  de  ensino-
aprendizagem -  não  podem manter-se  indiferentes  às  implicações  éticas  de  seus  trabalhos.  No
entanto, nem todas as preocupações éticas que norteiam pesquisas na área da saúde ressoam com a
mesma intensidade nas pesquisas sobre linguagem, em especial na Linguística Aplicada (LA). Tal
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interpretação é possível, por exemplo, a partir da discussão sobre as particularidades das pesquisas
sociais  e  humanas presentes na proposta  de minuta complementar  à  Resolução CNS 466/2012,
aberta  a  consulta  pública  recentemente.  Dessa  forma,  é  possível  discutir  a  necessidade  de
(re)interpretarmos o fazer científico em LA à luz de princípios éticos. Neste trabalho, objetivamos
apresentar e discutir algumas inquietações de pesquisadores da área de LA a respeito das questões
éticas  presentes  em  suas  pesquisas.  Nossa  proposta  consiste  em  mostrar  preocupações  éticas
contemporâneas em pesquisas na área e busca responder, de forma contingencial, a i) quais questões
éticas estão relacionadas à pesquisa da área da LA? ii) quais são as implicações dessas questões
éticas para a própria pesquisa? e iii) quais princípios éticos o pesquisador em LA precisa considerar
em seus trabalhos? Para tanto, apresentamos uma revisão bibliográfica de trabalhos teóricos sobre o
assunto - e de dissertações em LA - que apontam preocupações éticas.

Palavras-chave: Ética em pesquisa; Pesquisa em linguística aplicada; Conselho nacional de saúde.

CONTRIBUIÇÕES DE PESQUISAS DIALÓGICAS 

Alex A. EGIDO
Universidade Estadual de Londrina (UEL)

alex.egido.uel@outlook.com
Orientadora: Drª. Simone Reis

Universidade Estadual de Londrina (UEL)
simonereiss@gmail.com

Este  estudo,  inserido  no  campo  das  pesquisas  qualitativas  em  Linguística  Aplicada  (Crítica),
examina trabalhos (artigos, capítulos de livros, Monografias, Dissertações e Teses) desenvolvidos
por membros dos Grupos de Pesquisa:  Letramento crítico: cognição e discurso  e  Linguagem &
Poder (CNPQ). O foco de nossa análise são as considerações éticas nesses trabalhos. Portanto, são
nossos  objetivos  identificar  (i)  procedimentos  éticos  adotados  pelos  pesquisadores;  (ii)  fase  da
pesquisa em que tais procedimentos éticos foram tomados e (iii) semelhanças e/diferenças entre os
procedimentos adotados portais estudos. Teoricamente, respaldamo-nos nos referenciais de Fine et
al (2006),  Christians  (2006)  e  Telles  (2002),  autores  que  discorrem sobre  os  posicionamentos
(éticos) dos pesquisadores no decorrer de seus estudos, bem como pontuam a necessidade de um
olhar  de cuidado com o outro.  Desse modo,  este  estudo justifica-se pela  necessidade de maior
número  de  trabalhos  que  focalizem –  e  defendam –  uma “postura  crítica,  responsiva  e  ética”
(MILLER, 2013, p.103) por parte de professores-pesquisadores que trabalham com a linguagem,
quer em educação inicial ou continuada. Os dados analisados provêm de 18 pesquisas, defendidas e
ou publicadas entre 2008 e 2015. Como critério de seleção, também consideramos os trabalhos que
tiveram coleta(s) de dados com seres humanos. Considerando a fase da análise em que estamos,
ressaltamos que considerável  número de trabalhos  caracteriza-se pela  adoção de procedimentos
éticos imbuídos de propósito emancipatório (CHRISTIANS, 2006), ainda que alguns distingam-se
por  ensejarem  emancipação  secreta.  Dirigimos  possíveis  contribuições  de  nosso  estudo  a
pesquisadores  das  áreas  das  Ciências  Humanas  e  Sociais,  principalmente,  em  que,  segundo
pesquisas  precedentes  (VIDICH; LYMAN, 2006;  REIS;  EGIDO; FRANCESCON, prelo)  não é
recorrente,  na  maioria  dos  trabalhos,  a  adoção  de  ética  alguma.  Em  linhas  gerais,  esperamos
contribuir para a expansão de um número ainda restrito de estudos que objetivam discorrer sobre a
questão  da  ética  em  pesquisas  educacionais  e  fomentar  adoção  de  ética,  principalmente
emancipatória, em suas pesquisas.

Palavras-Chave: Ética emancipatória; Cognição; Discurso.
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ÉTICA EMANCIPATÓRIA EM PESQUISA EDUCACIONAL: experiência em etnografia
dialógica

Paula Kracker FRANCESCON
Universidade Estadual de Londrina (UEL)

francescon.paula@gmail.com
Orientadora: Dra. Simone Reis

Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Este trabalho descreve os procedimentos éticos tomados em pesquisa de mestrado caracterizada
como etnografia dialógica (FRANCESCON, 2014). Essa caracterização metodológica se deve ao
uso de procedimentos dialógicos durante a pesquisa, tanto na metodologia dentro de sala de aula
quanto na metodologia da pesquisa. Devido a esse caráter dialógico, a ética da pesquisa foi retratada
como emancipatória (CAMERON et al., 1992), que se define pelo uso de métodos interativos no
relacionamento entre pesquisadora e participantes. Nesta pesquisa, a ética emancipatória acontece
principalmente com o retorno dos resultados de pesquisa aos participantes e à instituição na qual a
investigação foi desenvolvida. A partir desse retorno, as vozes dos participantes e da instituição
foram incluídas no relato final da pesquisa, proporcionando empoderamento dos participantes, ao
terem acesso aos conhecimentos produzidos pela pesquisa e poderem ter suas reações sobre tais
resultados como forma de validação (ou não) da pesquisa. Na área educacional, tende-se a buscar as
instituições escolares como contexto de coleta de dados, porém, dificilmente, compartilham-se seus
achados, o que contribui para distanciamento entre pesquisadores e instituições (TELLES, 2002;
CELANI, 2005; PAIVA, 2005). O presente trabalho, ao relatar seus procedimentos éticos, advoga
por ética emancipatória em pesquisas educacionais, indo portanto além da ética burocrática exigida
em pesquisas envolvendo seres humanos e prezando por rigor na consideração do outro e de sua voz
(REIS, 2015). A falta desses cuidados éticos em pesquisa colabora para construção e perpetuação de
imagens e ou discursos fragilizantes sobre atores sociais educacionais envolvidos em pesquisas,
uma vez que a ciência produz conhecimentos sobre o outro, que pode, muitas vezes, criar e ou
manter grupos marginalizados e ou estigmatizados. Omissões e silenciamentos também são formas
de agir e discriminar.

Palavras-chave: Ética emancipatória; Etnografia dialógica; Pesquisa educacional.

LETRAMENTO CRÍTICO E ÉTICA EM UMA EXPERIÊNCIA DE ENSINO DE LÍNGUA
INGLESA A DISTÂNCIA 

William Mineo TAGATA
Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia (ILEEL/UFU)

 wtagata@gmail.com
 

Este trabalho tem como objetivo tecer considerações a respeito de uma experiência de ensino a
distância no contexto de um curso de Letras em uma universidade pública brasileira. Trata-se do
PARFOR – Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, em andamento nessa
universidade desde 2011. A partir de minha experiência como professor responsável pela disciplina
“Estágio supervisionado em língua inglesa III”, começo com uma reflexão sobre os processos de
elaboração  e  implementação  das  atividades  da  disciplina,  realizados  segundo  uma  proposta  de
letramento crítico (FREIRE, 1996; CERVETTI; PARDALES; DAMICO, 2001; BRYDON, 2010;
ANDREOTTI, 2014; STREET, 1995), e centrados em uma discussão das relações étnico-raciais e
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da diversidade cultural no país, em conformidade com a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Em
seguida, relaciono os conceitos de letramento crítico e de ética, com base no argumento de que uma
proposta de ensino de língua inglesa em uma perspectiva de letramento crítico não pode se furtar a
considerar a questão da ética (DELEUZE; GUATTARI, 1987; 1996;  FOUCAULT, 2004;  2006)
enquanto  subsídio  para  uma reflexão  profunda  sobre  os  papéis  de  professores  e  de  alunos  no
processo de ensino e aprendizagem de línguas, e suas implicações sociais, políticas e históricas.
Entre  as  questões  que  pontuam essa  reflexão,  incluo:  de  que  formas  a  ética  pode  informar  e
enriquecer  práticas  de  letramento  crítico  no  ensino  de  línguas,  tanto  em ambientes  presenciais
quanto no ensino a distância? Como o sujeito ético concebido por Foucault e Deleuze se mostra
particularmente apto a desenvolver seu letramento crítico?  Por fim, termino com uma análise dos
resultados preliminares obtidos logo após o término da disciplina, considerando tanto os aspectos
que corresponderam às expectativas do professor e dos alunos no início da disciplina, quanto os
problemas decorrentes da falta de adesão dos participantes à proposta teórico-epistemológica da
disciplina. Tendo em mente os desafios em torno da educação a distância no país, nossa análise
pode contribuir significativamente para o aperfeiçoamento e a consolidação de cursos a distância,
especialmente no que tange à formação de sujeitos éticos e criticamente letrados.

Palavras-chave: Letramento crítico; Ética; Ensino a distância.

SESSÃO 2 - 21/10, 13h30

O CURRÍCULO DE LÍNGUA INGLESA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA PÓS-
MODERNIDADE: reflexões e propostas iniciais

Jane Beatriz Vilarinho dos SANTOS
Instituto Federal de Brasília (IFB)/Universidade Federal de Goiás (UFG)

jbvilarinho@gmail.com
Orientadora: Drª Rosane Rocha Pessoa

Nessa comunicação, discutirei a proposta de meu estudo de doutorado pelo Departamento de Letras
e Linguística da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, iniciado em 2014. Nesse
trabalho, com base nas teorias pós-moderna e pós-colonial de currículo e de conhecimento (SILVA,
1999) me proponho a analisar e discutir o currículo de língua inglesa de cursos técnicos integrados
de nível médio ofertados nos campi do Instituto Federal de Brasília (IFB). Assim, orientado por
uma perspectiva crítica que tem por base a problematização de tudo que é tido como “verdade” ou
estabelecido, esse estudo visa promover reflexões acerca do currículo de inglês desse contexto de
ensino profissional. Os estudos atuais de Linguística Aplicada, tais como os de Pennycook (2006),
Moita  Lopes  (2006)  e  Calvalcanti  (2006)  ressaltam  a  necessidade  e  a  relevância  de
problematizarmos tudo aquilo que é tido como norma ou estabelecido, tendo em vista que todo
conhecimento  é  situado e  permeado por  relações  de  poder.  Tal  entendimento  se  aproxima  dos
princípios da Pesquisa Qualitativa, a qual, segundo Denzin e Lincoln (2008), não tem por objetivo
revelar o outro, mas discutir criticamente assuntos como raça, gênero, classe, liberdade, democracia.
Assim, tendo em vista o caráter problematizador desse estudo ao discutir o currículo, por vezes tido
como norma ou “verdade” que deve apenas ser seguida, esse estudo se insere no âmbito da Pesquisa
Qualitativa.  Os dados aqui  analisados e  discutidos  são coletados por  meio  de levantamento de
documentos oficiais de orientações curriculares do governo e da instituição pesquisada. Participam
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dessa  pesquisa  os  professores  de  inglês  de  cursos  técnicos  integrados  do  Instituto  Federal  de
Brasília, todos os professores-participantes são licenciados em Letras-Inglês.  Esperamos que esse
estudo contribua para um entendimento mais  crítico do currículo de línguas,  já  que esse é  um
instrumento de representação social e cultural, um sistema de significação em que são produzidas
identidades e subjetividades e que é permeado por relações de poder (SILVA, 1999). Acreditamos
que a problematização das relações de poder e das escolhas do conteúdo a ser ensinado e de por que
ensiná-los contribui para uma formação docente mais crítica.

Palavras-chave: Currículo; Pós-modernidade; Perspectiva crítica.

SEM PORTO DE CHEGADA: reflexões a respeito de criticidades no ensino de línguas

 Rodrigo PAIVA
Universidade Federal do Paraná (UFPR)

rcalatrone@gmail.com 
Orientadora: Drª Clarissa Menezes Jordão

O objetivo da comunicação aqui proposta é apresentar e refletir sobre duas maneiras ditas críticas
de entender e proceder em relação à construção de sentidos realizadas a partir de textos (em uma
concepção ampla)  em contexto de  ensino-aprendizagem de línguas,  mas  também abrangendo a
educação em geral. A comunicação tem como público-alvo professores das disciplinas relacionadas
à  área  de  ensino  de  línguas.  A linha  teórica  apresentada  para  a  discussão  pretendida  é  a  do
Letramento Crítico de viés pós-estruturalista, sendo baseado nos trabalhos de Jordão (2007; 2013a;
2013b;  2014)  e  Souza  (2011a;  2011b),  além  de  estudos  sobre  a  pós-modernidade  (USHER;
EDWARDS, 1994). A comunicação é estruturada da seguinte maneira: 1) primeiro uma introdução
discorrendo sobre o tema da comunicação; 2) a seguir é apresentado o que é chamado de Pedagogia
Crítica no que concerne à discussão feita para esta comunicação (FREIRE, 1987; GIROUX, 2011;
MCLAREN, 1999; 2006); 3) depois críticas à visão da Pedagogia Crítica são relatadas (BREUING,
2011;  GARCIA,  2002;  JORDÃO, 2013a;  2014;  SOUZA,  2011a;  2011b;  USHER; EDWARDS,
1994);  4)  então  há  a  apresentação  da  perspectiva  pós-estruturalista  do  Letramento  Crítico
(ANDREOTTI, 2010; JORDÃO, 2007, 2013a, 2013b, 2014; SOUZA 2011a, 2011b); 5) após isso,
os distintos procedimentos de construção de sentidos a partir de textos segundo as duas perspectivas
apresentadas são descritos (KLEIMAN, 1995; SOUZA, 2011a; 2011b); 6) seguidas de críticas à
perspectiva  do  Letramento  Critico  de  viés  pós-estruturalista  (USHER;  EDWARDS,  1994;
JORDÃO, 2013a; SOUZA, 2011b); 7) e a última parte trata das considerações finais do trabalho. A
comunicação que aqui se pretende apresentar não propõe atividades e proposições específicas para a
sala de aula, mas sim duas visões, ambas ditas críticas, apesar de bastante distintas entre si no que
diz  respeito  a  procedimentos  e  expectativas  de resultados,  às  quais  o  professor  pode optar  por
proceder de acordo com alguma delas ou mesmo se ver agindo conforme uma delas após uma
reflexão a respeito do que é tratado neste trabalho.

Palavras-chave: Letramento crítico; Pedagogia crítica; Ensino de línguas.
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A CONCEPÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA NA ESCOLA: desafios aos letramentos e á
docência interdisciplinar

Sérgio GOMES DE MIRANDA
Universidade Federalde Goiás (UFG)

serginhosong@hotmail.com
Orientador(a):Dra. Joana Plaza Pinto

O discurso social,  ecoado pelas mídias de massa e pelo senso comum, que responsabiliza os/as
docentes pelos fracassos da educação precisa ser olhado mais profundamente, para discutirmos uma
rede de ideologias que dita as normas e os resultados nesse setor. Para discutir essa complexidade,
esta pesquisa tem como Campo uma escola pública estadual, situada em Senador Canedo – Goiás.
Seus/suas participantes são oito docentes, de distintas disciplinas, que atuam na escola pesquisada.
O  Foco da  pesquisa  está  centrado  no conceito  de  Linguagem produzido nas  práticas  docentes
interdisciplinares. Seus  Objetivos são: -  Geral: analisar como a Língua Portuguesa é conceituada
pelos/as  professores/as  de  português  e  por  professores/as  de  outras  disciplinas  participantes  da
pesquisa na escola, e como esse conceito é disseminado em suas práticas discursivo-docentes; -
Específicos: analisar de que forma os Letramentos dos/das professores/as participantes operam no
contexto de sua atuação docente para o trabalho com a linguagem/língua na escola pesquisada;
analisar as abordagens dos/das professores/as das disciplinas participantes no processo de mediação
das práticas com a Língua Portuguesa na escola pesquisada; analisar como a interdisciplinaridade
está  estabelecida  no  projeto  da  escola  e  como  ela  é  desenvolvida  nas  práticas  docentes  dos
participantes que acontecem na escola. Como Justificativa, esta pesquisa procura se alinhar a outros
trabalhos preocupados em compor uma agenda anti-hegemônica para os estudos da linguagem, no
sentido  de  contribuir  com  a  mudança  do  quadro  atual  do  ensino  linguístico  brasileiro.  Sua
Metodologia  é  alicerçada  na  abordagem  qualitativa  e  ética,  no  intento  de  realizar  um  estudo
etnográfico.  Os  instrumentos da  pesquisa  são:  Questionário;  Observação  Direta;  Análise
Documental;  Entrevista  Semiestruturada.  O  Referencial  Teórico da  pesquisa  são  estudiosos/as
afinados/as  à  Linguística  Aplicada  Crítica,  de  base  Pós-Moderna,  os/as  quais  defendem  uma
mudança paradigmática nos estudos da linguagem. Atualmente, a pesquisa está na  Fase de coleta
dos dados e início da análise.

Palavras-chave: Linguagem; Estudo etnográfico; Mudança paradigmática.

ABRINDO AS POSSIBILIDADES DE IDENTIDADE DE GÊNERO NO ESPAÇO ESCOLAR:
novas perspectivas no uso da literatura

Souzana MIZAN
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

souzana.mizan@unifesp.br

O  espaço  escolar  pode  ser  concebido  não  só  como  o  lugar  em  que  os  alunos  aprendem
conhecimentos “científicos”,  mas onde se estuda a diversidade e pluralidade de perspectivas da
nossa sociedade. Baseamo-nos nas teorias de Paulo Freire (1996) que compreende a prática docente
como  dimensão  social  da  formação  humana  e  expressa  sua  expectativa  quanto  à  ampliação  e
diversificação das fontes legítimas de saberes. Giroux (2005), seguindo as teorias de Freire, propõe
a criação de uma noção de cidadania global, baseada em um conceito de democracia cultural, que
procura o respeito e a tolerância pelo Outro diferente e desconhecido. No nosso projeto, literatura é
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concebida como um discurso que tem a capacidade de levar os alunos a atravessar não só fronteiras
culturais, mas também fronteiras de gênero. No Brasil, a promoção de ações contínuas de formação
da  comunidade  escolar  sobre  sexualidade,  diversidade  e  relações  de  gênero  é  barrada  pelas
autoridades, pois acredita-se que essas questões não devem ser discutidas na escola. A não inserção
da diversidade de gênero na sala de aula perpetua as práticas de exclusão naturalizadas na escola e
na sociedade. O objetivo desse trabalho é desafiar os conhecimentos dominantes estudados na sala
de aula pela introdução de discussão sobre a diversidade de gênero através do conto “Os porcos não
podem voar”, em que Shyam Selvadurai narra a experiência de conscientização da identidade de
gênero de Arjie. No caso de Arjie, a identidade de gênero desse “Eu” não está harmonizada com a
regularização que a sociedade faz do corpo (FOUCAULT, 1979) e isso leva ao conflito.  Nesse
projeto, pretendemos fazer uso dessas narrativas literárias de gênero que até pouco tempo atrás
eram silenciadas para promover uma reflexão dentro do espaço escolar sobre essas identidades
excluídas e sua maior inclusão social.  

Palavras-chave: Literatura; Identidade; Gênero.

A PRÁTICA EXPLORATÓRIA: uma abordagem de ensino/pesquisa ético-crítica em linguística
aplicada

Aline DEOSTI
Univesidade Federal do Paraná (UFPR)

deosti@gmail.com 

A Prática Exploratória surgiu no Brasil, no início da década de 90, pela presença e iniciativa do
professor britânico Dick Allwright, como uma alternativa de realizar pesquisa em sala de aula de
línguas de modo colaborativo. Cansados das perspectivas tecnicistas de pesquisa, Allwright e outros
pesquisadores procuraram desenvolver orientações éticas sobre a pesquisa a partir da prática de
ensino  de  línguas  e  aquisição  de  segunda  língua  e  a  partir  da  vivência  em  sala  de  aula
(ALLWRIGHT,  2005).  Após  anos  de  reflexão  e  pesquisas  realizadas  nessa  área,  a  Prática
Exploratória, é entendida, hoje, como uma perspectiva híbrida de trabalho investigativo ético e de
prática pós-moderna de ensino; é um modo cuidadoso de olhar a sala de aula e perceber que a
prática  docente  é  uma  atividade  colaborativa  que  envolve  relações  assimétricas,  emoções,
afetividade  e  frustrações.  A partir  desse  olhar,  a  Prática  Exploratória  se  constitui,   tanto  numa
abordagem ética de ensino, como numa perspectiva para conduzir pesquisas em sala de aula com
foco na Linguística Aplicada. O propósito dessa abordagem é entender os aspectos que contribuem
para o desenvolvimento da natureza da qualidade de vida na sala de aula de línguas ao mesmo
tempo que se desenvolve atividade de aprendizado da língua. Com esse trabalho, tenho objetivo de
apresentar  as  questões  pertinentes  à  abordagem  teórica  da  Prática  Exploratória,  a  partir  das
reflexões apresentadas por Allwright (1996; 1997; 2000; 2001; 2002; 2006; 2009), Miller (2010;
2011) e Deosti (2014). Para tal objetivo, discutirei, em especial, o conjunto de princípios da Prática
Exploratória.  Tais  princípios  visam ajudar  professores  e  alunos  a  desenvolver  uma  reflexão  e
conscientização sobre o trabalho desenvolvido em sala de aula;  orientam o desenvolvimento de
uma postura crítica e a busca pela construção de entendimentos em face de atividades pedagógico-
investigativas de ensino; e, ainda, visa compreender micro-contexto da sala de aula. Desse modo, a
Prática Exploratória está aberta a diversas metodologias de geração de dados - como, diário de
campo, gravação de aulas, questionários e reuniões pedagógicas - e se encaixa no tipo de análise
interpretativista de cunho qualitativo. 

Palavras-chave: Linguística Aplicada; Prática Exploratória; Pesquisa e ensino de línguas.
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SESSÃO 1 - 19/10, 13h30

THE CONFLICTING IDENTITY OF A ‘NON-NATIVE’ FOREIGN LANGUAGE TEACHER IN
CHILE: a case study

Malba BARAHONA
 malba.barahonad@gmail.com

Pontificia Universidad Católica de Valparaiso (PUCV)

In foreign language teacher education, the dichotomy between the native and non-native teacher is
extensively contested (Miller, 2009). Studies of non-native teachers of English have shown how
non-native teachers still suffer from discrimination and marginalisation. The identity of a non-native
teacher is conflicted and evolving, as being a non-native speaker of English can shape who the
teacher  is  and  how  he  or  she  is  positioned  by others  (Johnson,  2003).  Moreover,  all  foreign
language teachers necessarily work within particular institutional contexts and within broader social
frameworks of meaning (e.g. specific country, specified national curriculum), further complicating
the uncertainity ‘non-native’ identity.  These factors complicate expectations around how diverse
cultural practices associated wth foreign language teaching (i.e. ways of talking, interacting, reading
and writing) are manifested in pedagogical practice. In this context, both macro-level and micro-
level analysis is needed to understand the implications for non-native (and indeed native) teacher’s
pedagogical practices. In addition, a foreign-language teacher who is teaching in a language other
than her native language faces a different set  of unique profesional challenges,  such as lack of
professional confidence, as the language itself is identified as the expertise rather than language
teaching.  This  paper  reports  on  a  case  study in  a  Chilean  English  language  teacher  education
program framed by a cultural historical activity theory perspective (CHAT) that critically examines
these factors.  The study focused on how a group of 24 late-stage Chilean pre-service teachers of
English who learnt to teach English during their teaching practicum. Data were collected through
observations,  interviews  and  self-reports.   Key  findings  of  the  study  demonstrate  that  the
characteristics  of  a  non-native  foreign-language teacher  identity  are  dynamically formed within
complex (and conflicting) social activity (Barahona, 2015). 

Keywords: Non-native; EFL; Foreign language teacher education; teacher identity.

TRAVERSING FROM NORTH TO SOUTH: A CHILEAN/AUSTRALIAN
AUTOETHNOGRAPHY

Stephen DARWIN
University of Canberra (UC) Australia 

stephen.darwin@canberra.edu.au;
Malba BARAHONA

Pontificia Universidad Católica de Valparaiso (PUCV) Chile
 malba.barahonad@gmail.com

The concept of identity and the link with language as a social and political construction has been
subject to a substantial body of research in the social sciences. Our interest in the link between
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language and social identity is rooted in our lived experiences as a man and a woman, traversing
from/to North-South. In this autoethnographic work - centered on a critical dialogic exchange - we
engage in processes of critical reflection on our lived experiences in order to explore the concepts of
language, identity and the attempts to decolonize our own beliefs. This ongoing illumination reveals
a complex and often conflicting experience of ‘belonging and becoming’ in different spaces and
spheres: within cultures, within families and within academia. In this exploratory paper, we analyse
the key formative influences that have shaped this complex experience of belonging and becoming,
especially  regarding  the  learning  and  use  of  a  foreign  language  (English/Spanish)  and  how it
simultaneously acts as both an empowerment tool to participate in a global society, as well as a
form of cultural and social exclusion. Through this work, we seek to build on an understanding that
the formation of identity is fluid and dynamic, developed through experiences of relentless learning
and unlearning. Such experiences are necessarily embodied in our own language use, made up of
many (and often contradictory) self-understandings which are distributed across the material and
social environment (Holland, 1998).

Keywords: Decoloniality; Autoethnography; North/South.

GLOCALIZING SINGAPORE: A Critical Analysis of Singapore’s National Day Rally Speech 

Peter TEO
Nanyang Technological University (NTU), Singapore

peter.teo@nie.edu.sg 

Glocalization is a term coined to reflect the marriage of local and global considerations especially in
the business world.  Originally used to describe a product or service fashioned to cater to local
consumers while being distributed and marketed globally,  the term has since been applied to a
variety of contexts and domains beyond the business world. In this paper, I propose to examine the
discursive construction of Singapore’s national identity that endeavours to reconcile the need to
adopt a global outlook to remain economically competitive with the need to attend to local loyalties
in order to build a socially cohesive nation. Specifically, the paper analyses a National Day Rally
speech  delivered  by  Singapore’s  Prime  Minister  in  2010  to  critically  unravel  the  discursive
strategies used to glocalize Singapore. Inspired by the theoretical framework of Critical Discourse
Analysis  and using  methods  of  linguistic  analysis  developed by Halliday and van Leeuwen,  it
uncovers interesting patterns related to the type, extent and effects of various agency roles attributed
to the government and people of Singapore. A transitivity analysis reveals agency over everyday
affairs being assigned to the people while power to influence state matters is strategically reserved
for the government. At the macro-discursive level, strategies that exploit specific references to local
personalities, places and institutions to celebrate the success of the Singapore ‘brand’ as well as
real-life anecdotes aimed at reifying and promulgating Singaporean values and attitudes are also
discussed. Through this multilayered analysis of the Prime Minister’s National Day Rally speech,
the study demonstrates how political discourse is used to imagine a distinctive Singapore identity,
manage and negotiate competing economic and socio-political imperatives and, in so doing, fashion
a  glocalized  identity  for  Singapore  and  Singaporeans  to  embrace.  In  this  way,  the  study
demonstrates the power of discourse not only to forge a national identity for Singapore but also to
shape the people’s socio-political consciousness so that they would recognize, accept and buy into
this imagining. 

Keywords: National identity; Critical Discourse Analysis; Glocalization, Singapore.
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CARVING IDENTITY FROM A NAMELESS CODE: the case of a secondary school in Nairobi,
Kenya

Phyllis W. MWANGI
Eunice Wangu MURIRA

Kenyatta University
chairman-english@ku.ac.ke 

Typically, as human beings, we communicate through language and this forms an important part of
our everyday life. Although communication is defined as the conventional use of symbols, language
can sometimes be used to  convey meanings that  are  not  so conventional.  This  is  usually done
through the use of special codes especially when the intention is to create a group identity and to cut
off some people from accessing the intended meaning for one reason or another. This phenomenon
is particularly common among teenagers who are at a stage in their lives when they are trying to
discover who they are. Those excluded by the use of the in-group may include teachers, parents and
even peers. This paper looks at a unique codespoken in secondary school in Nairobi, the capital city
of Kenya. The school was randomly chosen, given that most schools in Nairobi have a code that is
largely unique to them. The study sampled students from Form One to Form Four, ten in each class.
Data was collected using questionnaires and focus group discussions. An interview was also carried
out with the class teachers in order to establish what they think about the code. The data presentedis
in  the  form of  words,  phrases  and sentences  whose  meanings  have  been  extended,  sometimes
acquiring a metaphorical flavor, hence the use of theConceptual Metaphor Theory to explain some
of the data.The paper describes the language phenomenon in terms of its syntactic and semantic
form and structure. Given that the school in question is mainly attended by children of military
officers, it is observed that some of the words are derived from military jargon. The motivation for
using this in-school codeand the teachers’ take on it are also discussed.

Keywords: Group identity; In-school code; Extended meaning.

SESSÃO 2 - 19/10, 13h30

NARRATIVA E ARGUMENTAÇÃO NA CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA POR UM MORADOR
DO CHAPARRAL-DF

Maria Aparecida Silva de ABREU
Instituto Federal de Brasília (IFB) /Universidade de Brasília (UnB)

abreumasa@gmail.com 
Orientadora: Dra. Maria Luíza M. S. Coroa

O campo em que esta pesquisa se insere é o da Análise do Discurso Crítica (ADC), de Norman
Fairclough, que a fundamenta teoricamente e lhe fornece sua metodologia: a análise tridimensional
do discurso. O foco deste estudo é a construção identitária e seu objetivo é mostrar como a tipologia
da narrativa é usada em dois posts, por Renne Lemos, morador do Chaparral-DF, como maneira de
argumentar a favor da construção identitária do “bom morador do Chaparral”. Esta investigação faz
parte da minha tese de doutoramento, iniciado em 2012 e com final previsto para 2016. Ela se
justifica social e academicamente por refletir a respeito de um lugar estigmatizado como perigoso e
com alto índice de criminalidade, o que Renne Lemos procura desconstruir. Também chamada de
Nova QNL, a área foi loteada por volta de 1983, num espaço fronteiriço entre duas grandes regiões
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administrativas do Distrito Federal (DF) – Taguatinga e Ceilândia –, especialmente para alocação de
invasores de áreas públicas. Atualmente há especulação imobiliária nessa área, por ficar próxima da
recém construída sede do Governo do DF. As contribuições de Marcuschi (2004/05) e de Fairclough
(2003)  relativas  a  gêneros  textuais  são  imprescindíveis  aqui.  Busco  conjugar  as  propostas  de
Halliday e Hasan, no que se referem a contexto de situação, e de Marcuschi e Fairclough, em
relação a gênero. Também considero estudos de Koch (2000), no que se refere à ação, interação e
argumentatividade pela linguagem, e Mey (2000; 2001), no que tange às vozes sociais, além de
outros.  Tendo  como  ponto  de  partida  a  proposta  desses  autores,  considero  não  apenas  os
modalizadores explícitos ou as marcas linguísticas  da enunciação/argumentação,  mas também o
contexto da prática social e discursiva em que se inserem os textos de Lemos.

Palavras-chave: ADC; Construção identitária; Chaparral-DF.

 CONSTRUÇÃO EXPERIENCIAL DO CONFRONTO NO CORPUS PARALELO FICCIONAL
GRANDE SERTÃO: VEREDAS || THE DEVIL TO PAY IN THE BACKLANDS

Daniel ALVES
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

daniel@cchla.ufpb.br

O trabalho contribui para as investigações sobre as relações entre Tradução e Conflito, inserindo-se
na interface teórico-metodológica entre Estudos da Tradução, Linguística de Corpus e Linguística
Sistêmico-Funcional. Relativizando a noção de conflito a partir das estruturas de poder identificadas
no  corpus  paralelo  Grande  Sertão:  Veredas (de  Guimarães  Rosa)  e  The  Devil  to  Pay  in  the
Backlands (por James L. Taylor e Harriet de Onís), a investigação se concentra sobre a construção
experiencial  do  processo  de  confrontamento  desenvolvido  no  corpus.  Para  a  investigação,  são
levantadas  as  linhas  de  concordância  que  têm,  como  nódulos,  vocábulos  semanticamente
relacionados à ideia de conflito (como ‘Batalha’, ‘Briga’, ‘Combate’, ‘Duelo’, ‘Guerra’, ‘Battle’,
‘Conflict’, ‘Confront’, ‘Duel’, ‘Fight’ e ‘War’, por exemplo) e as análises tomam como referências
as propostas de Halliday (1998) — de investigação de experiências humanas a partir da linguagem
— e de Pagano e Figueredo (2011) — de análises experienciais a partir de corpora bilíngues. Os
resultados  apontam  para  uma  construção  experiencial  do  confronto  realizada  por  meio  de
Participantes (55,4% do total de casos analisados em português e 51,5% dos casos em inglês) — o
que confere,  ao  fenômeno,  a  caraterística  de permanência  no eixo temporal  e  a  capacidade de
participação em diferentes Processos. Atores e Metas são os Participantes mais frequentes dentre os
casos  analisados,  tanto  em português  quanto  em inglês,  o  que  condiz  com a  característica  do
fenômeno analisado de se desenrolar na natureza externa aos indivíduos. Quando realiza a função
de Ator, o confronto frequentemente realiza Processos que indicam capacidade de se auto-começar,
desenvolver e terminar, o que coloca os membros dos grupos litigantes em posição coadjuvante, ao
mesmo  tempo  em  que  coloca  as  guerras  e  conflitos  como  responsáveis  por  próprios
desenvolvimentos.

Palavras-chave: Tradução e conflito; Linguística Sistêmico-Funcional; Corpus Paralelo Grande 
Sertão: Veredas || The Devil To Pay In The Backlands.
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DISCURSO E AS RELAÇÕES DE PODER NA (RE)CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE
PROFISSIONAL

Selma Maria Abdalla Dias BARBOSA
Universidade Federal do Tocantins (UFT)

selmaabdalla@uft.edu.br
 

Esta comunicação apresenta um recorte de um estudo de caso de dois anos de duração com dois
professores graduandos de Letras\Inglês, atuando como alunos estagiários nas escolas-campo de
Ensino Básico, no extremo norte do Tocantins. Com foco em suas interações discursivas postadas
numa Comunidade de Prática virtual- Moodle, este estudo teve como objetivo analisar as relações
de poder que se fizeram presentes nos discursos (GEE, 1999; ALSUP, 2006) desses dois professores
em formação inicial,  e, consequentemente, como essas relações de poder influenciaram em suas
construções identitárias profissionais. Como instrumentos de coleta de dados, utilizamos registros
das  interações  na  Comunidade  de  Prática  (WENGER,  1998;  2006;  WHITE;  SMITH,  2009;
GIMENEZ, 2010) e uma entrevista realizada individualmente com os dois participantes no final da
pesquisa. Foi um estudo qualitativo, de cunho etnográfico e interpretativista (ERICKSON,1986;
FETTERMAN,  1998;  BURNS,  1999;  ANDRÉ,  2000;  2005).  Os  resultados  explicitam  essas
relações de poder e evidenciam posicionamentos de poder (FOUCAULT, 1979; NORTON, 2000;
FAIRCLOUGH,  2003;  CLARKE,  2008;  TRENT;  LIN,  2010;  LEFFA,  2013),  os  quais
influenciaram significativamente nas negociações e re-construções de suas identidades profissionais
como futuros professores de línguas. 

Palavras-chave: Identidade; Poder; Professor de línguas.

SOU DO CANDYALL GUETHO SQUARE, SOU DO MUNDO E TENHO UMA HISTÓRIA
PARA LHE CONTAR: a contação de narrativas como uma ação social das aulas de inglês como

língua franca no Candeal (Salvador-Bahia)

Kelly Barros SANTOS
 Universidade Federal da Bahia (UFBA)

brunette12@gmail.com 
Orientadora: Drª Denise Scheyerl

Antunes (2009) atesta que a língua é uma atividade social para fins de interação, mas que, além
disso, deve ser encarada como um elemento que favorece a participação crítica e consciente dos
usuários. Subjacente a essa teoria, a autora provém este que parece ser o argumento que justifica
essa  pesquisa  de  doutorado:  “O  que  é  o  saber  se  disso  a  comunidade  não  se  aproveita?  ”
(ANTUNES, 2009, p. 65). Diante disso, afirmamos que o presente trabalho, a partir das premissas
da Linguística Aplicada,  que defende um ensino de língua estrangeira  (doravante LE) crítico e
reflexivo,  justifica-se  por  intencionar  estabelecer  um  compromisso  social  entre  os  alunos  do
Pracatum-Inglês  e  a  comunidade  do  Candeal,  em  Salvador  -  Bahia,  uma  vez  que  através  do
professor,  no seu papel  de mediador  cultural,  os  aprendizes  serão incentivados a  engajar-se na
atividade  intercultural  de  contar  histórias  que  farão  parte  da  construção  identitária  dos
interlocutores.  Em se tratando do caráter intercultural  da atividade e a relação com o  status do
inglês como língua franca/mundializada/internacional, estes parecem favorecer esse indivíduo local
a  negociar  valores  linguísticos  e  culturais  a  partir  de  uma  consciência  política  que  percebe  a
necessidade de um movimento de acessibilidade e de democratização da língua (SIQUEIRA, 2011).
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O presente estudo tem como objetivo geral implicar os alunos favorecidos por uma ação da ONG
Pracatum a  dar  sua  contribuição  e  retorno  social  para  a  própria  comunidade,  através  de  uma
atividade intercultural que os mobiliza a exercer cidadania linguística e cultural.  Sendo assim, a
pesquisa  se  ancorará,  além dos  autores  citados  acima,  em trabalhos  de  Berns  (2009);  Jenkins
(2007);  Seildhofer  (2011);  Siqueira  (2011);  Pennycook  (2006);  Philipson  (2008);  Widdowson
(1994).  Quanto  às  questões  referentes  à  língua  como  uma  ferramenta  que  contribui  com  a
construção da cidadania,  serão abordadas por Gimenez (2009); Jordão (2004); El Kadri (2011);
Leffa  (2009),  Graddol  (20006);  Crystal  (2010),  entre  outros  e,  para  discutir  valores  culturais
associados responsabilidade social serão utilizados os textos de: Kramsch (2008); Scheyerl (2010);
Moita Lopes (2006); Mendes (2008), entre outros. Apesar de se encontrar na sua fase inicial,  a
pesquisa já possui elementos que parecem ser válidos para exposição. 

Palavras-chave: Ferramenta social; Cidadania; Inglês como língua franca (ILF).

PRECONCEITO LINGUÍSTICO COMO PARTE DA CULTURA ESCOLAR:
Aprendizagem/reprodução e desaprendizagem/transformação de variantes menos prestigiadas na

escola

Luciana Kinoshita BARROS
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA) / Universidade de São Paulo (USP)

luciana.kinoshita@unifesspa.edu.br 
Orientador(a): Prof. Dr. Maurício Pietrocola Pinto de Oliveira

O tema de investigação de nossa pesquisa é o preconceito linguístico como parte da cultura escolar
brasileira. Tal preconceito consiste na atitude de alguém ou grupo social em relação a uma maneira
de  falar  diversa  da  sua,  o  que  também constitui  uma  forma  de  preconceito  social  por  acabar
envolvendo não somente a linguagem, mas a pessoa como ser social. Nosso objetivo é refletir, sob
um viés sociolinguístico e sociocultural, sobre o quanto o preconceito linguístico está presente na
cultura escolar para facilitar a conscientização da sua influência na construção de prática escolar
excludente  e  opressora  em relação  às  variações  linguísticas  presentes  nas  falas  de  alguns  dos
sujeitos  participantes  da  cultura  escolar  brasileira.  Para  dar  conta  da  investigação  proposta,
desenvolvemos pesquisa bibliográfica e análise qualitativa de como o preconceito linguístico está
presente na cultura referida, com base na sociolinguística e abordagens socioculturais por meio da
bricolagem. Levamos em conta autores que se dedicam a cada uma das áreas que utilizamos em
nossa  proposta  como,  por  exemplo:  Bagno (2007;  2009;  2010;  2014),  Bortoni-Ricardo  (2004),
Collins (1981; 2004), Grupioni (1995), Itani (1998), Roth (2007), Rodrigues (2007), Spolky (2010),
Sewell (1992), Tobin (2014) e Tobin e Richie (2012). E, ao final do estudo, os resultados indicam
que existe necessidade de mudança no que diz respeito ao preconceito linguístico na cultura escolar,
sendo  que  a  mudança  será  possível  apenas  a  partir  do  momento  em  que  ela  passe  pelo
desenvolvimento da capacidade dos sujeitos envolvidos de exercer algum grau de controle sobre as
relações sociais em que se está envolvido, o que, por sua vez, implica a capacidade de transformar
tais relações em algum grau.

Palavras-chave: Preconceito linguístico; Cultura escolar; Sociolinguística.
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SESSÃO 3 - 19/10, 16h

RURALIDADES E LÍNGUA INGLESA: dilemas identitários?

Célia FERREIRA BISPO
Universidade Federal Da Bahia (UFBA)

 ferreirafreeway@hotmail.com
Orientadora: Drªa. Denise Maria Oliveira Zoghbi

Historicamente, no que tange ao ensino de modo geral e, especificamente, de línguas, no Brasil
sempre houve uma ausência de políticas públicas para o campo. Entendendo que a língua pode
elevar um grupo a um lugar de privilégio e/ou relegar outro a uma condição de subalternidade, a
pesquisa visa a investigar como as representações identitárias de alunos do nono ano de uma escola
pública, situada numa área rural, se relacionam com a aprendizagem de língua inglesa, verificar
suas expectativas em relação à aprendizagem da língua, e mapear suas crenças sobre a validade tal
aprendizagem. Essa investigação justifica-se por contribuir para o desenvolvimento de estratégias
teórico-metodológicas que melhorem as práticas de ensino de língua inglesa na sala de aula do
campo, atendendo ao princípio de direito social da Constituição Federal. A base teórica que orienta
as discussões é sustentada por Moscovici (teoria das representações sociais), Hall (identidade pós-
moderna),  Pennycook,  Rajagopalan,  Moita  Lopes  (Linguística  Aplicada),  Paraquett  (identidade
cultural), entre outros. Considerando que a pesquisa proposta tem um caráter social, ela se enquadra
no  paradigma  qualitativo,  e  terá  a  etnografia  como  método  de  investigação.  Os  instrumentos
utilizados para a coleta de dados serão anotações a partir de observação de aulas, questionários e
entrevistas  semiestruturadas.  O estudo  envolverá  alunos  de  uma turma  de  nono ano  da  escola
Centro educacional do Cajueiro, distrito na zona rural de Rafael jambeiro, município situado a 179
km de salvador. A escola atende a alunos de vários distritos vizinhos. Eles se deslocam até lá, a
maioria em ônibus cedido pela prefeitura, para concluir o último ciclo do ensino fundamental. A
análise  dos  dados  terá  cunho  interpretativista,  e  será  realizada  a  partir  de  triangulação  dos
instrumentos, a fim de verificar se há correspondência entre as identidades reveladas, e as atitudes
em relação à língua inglesa em sala de aula. Neste momento, as primeiras observações informais
estão sendo conduzidas, mas os ajustes no calendário prevêm agosto como início formal, seguindo
as disposições do CEP.

Palavras-chave: Campo; Representações; Língua.

A AVALIATIVIDADE NA SOCIOCONSTRUÇÃO DO SELF: UMA ANÁLISE DE
AUTOCONSTRUÇÕES REFLEXIVAS DA IDENTIDADE HEGEMÔNICA PATRIARCAL

Thais Regina Santos BORGES
Pontifícia Católica Universidade do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

thaisrsborges@gmail.com 

No  cotidiano  online da  vida  contemporânea  em  que  adquirimos,  trocamos  e  construímos
conhecimento em tempo real por meio de experiências mediadas (GIDDENS, 2002), os sites de
serviço de rede social se apresentam como meios pelos quais criamos redes de conexões midiáticas
e sociais (VAN DIJK, 2006), relacionando fatos, eventos, participantes e expectadores, sempre que
(re)produzimos e compartilhamos conteúdo. No que tange a questões de gênero social, essa nova
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forma  de  transmitir  e  distribuir  conhecimento  não  só  incentiva  a  divulgação  das  causas  e  a
conscientização  de  pessoas,  como  ajuda  a  insuflar  importantes  e  necessários  debates.  Neste
contexto,  o  objetivo  deste  estudo  é  investigar  como  a  identidade  masculina  hegemônica
(re)produzida por um humorista brasileiro em um evento discursivo (FAIRCLOUGH, 2001) na
mídia tradicional é (re)construída dentro da perspectiva sócioconstrucionista do  self (DUSZAK,
2002), por meio de práticas discursivas que configuram autoconstruções reflexivas sustentadoras
das  relações  de  poder  da  ideologia  (RESENDE;  RAMALHO,  2006)  patriarcal.  Sob  à  luz  da
epistemologia feminista (BUCHOLTZ, 1999; BUTLER, 1990; GAL 1995; LYKKE 2010), tomo por
base a relação entre discurso e ideologia da Análise de Discurso Crítica (RESENDE; RAMALHO,
2006; 2011, THOMPSON, 1991) e a Linguística Sistêmico-funcional (HALLIDAY, 1994; 2004),
que  concebe  a  linguagem  como  um  sistema  sócio-semiótico  de  geração  de  significados.  Em
alinhamento a estas perspectivas, recorro ao sistema de avaliatividade (MARTIN, 2001; MARTIN;
WHITE, 2005) para analisar a construção do afeto e suas instanciações de julgamento e apreciação
em dois  textos,  um do próprio  humorista  e  o  outro  de um aliado.  Seguindo uma metodologia
qualitativa de pesquisa (DENZIN; LINCOLN, 2006), os textos, extraídos de um site de serviço de
rede social, foram escolhidos por sua relação dialógica com o evento discursivo, uma entrevista
cujas  perguntas  e  colocações  foram  interpretadas  como  misóginas  pelas  entrevistadas,  e  sua
audiência. Resultados parciais sugerem que quando os autores exprimem suas opiniões, é o caráter
atitudinal  de  suas  escolhas  lexico-gramaticais  que  constroem os  significados  interpessoais  que
moldam  e  negociam  as  identidades  em  disputa,  especialmente  no  que  tange  aos  aspectos  de
(re)produção, distribuição e manutenção de ideologias de gêneros sociais através da (co)construção
do self, configurando uma autoconstrução reflexiva.

Palavras-chave: Avaliatividade; Análise de Discurso Crítica (ADC); Questões de gênero social.

DIZERES EM IMAGENS: compreendendo a cultura surda e o ensino de segunda língua 

Eduardo BRASIL
Universidade de Brasília (UnB)

 edu.bra.bra@gmail.com
Orientadora: Profa. Dra. Janaína de Aquino Ferraz

O objetivo deste artigo é analisar os depoimentos de professores surdos de Libras com relação ao
que se define como cultura surda e como ela é importante tanto para o ensino de português escrito
como segunda língua para surdos quanto para o ensino de Libras para ouvintes. Os relatos serão
gravados em vídeo e as transcrições das entrevistas constituirão o corpus da pesquisa. Para fins de
registro em áudio das transcrições, o intermédio de um intérprete de Libras poderá ser necessário
para a tradução dos relatos dos surdos não oralizados. Desde a aprovação da Lei de Libras (Lei
10.436/02, de 24 de abril de 2002), a língua de sinais é reconhecida com seu devido status de língua
natural do surdo, resultado de lutas políticas e,  portanto,  ideológicas rumo à conquista de uma
equidade social pelo exercício da cidadania, no sentido de garantir a eles o direito de ser surdo. De
acordo  com Gladis  Perlin,  em seu  artigo  intitulado  “Identidades  Surdas”  (em SKLIAR,  C.  “A
surdez: um olhar sobre as diferenças”), ser surdo é pertencer a um mundo de experiência visual e
não auditiva. Isso significa ter a Língua de Sinais como língua natural, a qual promove a percepção
visual do mundo e forja as bases do universo cultural do indivíduo. Sob uma perspectiva de ensino
de línguas com base em uma construção visual de sentidos, que é o principal argumento de Perlin
sobre a formação de identidades surdas, terei como base a Teoria da Multimodalidade (Kress e van
Leeween) e as múltiplas identidades surdas definidas por Perlin: híbridas, de transição, incompletas

112

mailto:edu.bra.bra@gmail.com


e flutuantes. A Análise de Discurso Crítica (ADC) assume um papel importante na contribuição de
categorias  de  análise  para  a  amostra,  uma vez  que o  texto,  entidade  viva  da  concretização do
discurso, opera em termos de relações sociais, formação de sistemas de conhecimento, crenças e
formação de identidades sociais. 

Palavras-chave: Multimodalidade; Surdez; Cultura.

CRENÇAS DE PROFESSORES SOBRE O USO DO LIVRO DIDÁTICO E SOBRE O ENSINO-
APRENDIZAGEM DE LI

Débora BUSETTI 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)

deborabusetti@hotmail.com 

Seguindo um aporte teórico sociocultural (LANTOLF, 2000; 2010; VYGOTSKY, 1978), e tendo
em mente o papel das crenças no ensino de língua estrangeria (doravante LE) (BARCELOS, 2004,
2007), o intuito desta pesquisa é buscar relatos de experiências de professores de inglês de um curso
de idiomas, e elaborar uma unidade temática que vá ao encontro dos dados coletados seguindo os
critérios adaptados de Dias (2009) e Ramos (2009). Em um curso de idiomas, geralmente, não é o
profissional que escolhe o LD a ser utilizado. Isto pode limitar o profissional,  ou, gerar alguns
questionamentos. Lidar com este fato pode ser conturbador, e o que o professor pensa a respeito
disso pode estar atrelado a suas experiências prévias, e ao que ele pensa referente à utilização do LD
e sobre o ensino-aprendizagem de língua inglesa (doravante LI).  Para Barcelos (2006) os seres
humanos são seres ativos, isto é, eles agem no mundo, respondem ao mundo, modificam o que está
ao seu redor,  se ajustam e adaptam o tempo todo. Em outras palavras,  os indivíduos são seres
socialmente constituídos que,  ao interagirem com aquilo que os cerca,  passam por experiências
onde criam e recriam hipóteses. Neste jogo de significações e ressignificações que surgem a partir
das  experiências  dos  indivíduos,  as  crenças  representam aquilo  que  faz  com o  que  indivíduo
continue agindo ou pensando da mesma forma, ou, com que o indivíduo modifique sua maneira de
agir  no  mundo  e  pensar  a  respeito  dele.  Compreender  as  crenças  pode  refletir  na  atuação  do
profissional dentro da sala de aula. Para saber o que é possível aprimorar nos LDs, e entender como
os professores se sentem perante o LD, é necessário ouvir o que eles têm a dizer, saber de suas
crenças, entendê-las, e a partir dos relatos, e análise, é possível repensar o que já está consolidado. 

Palavras- chave: Ensino-aprendizagem de LI; Teoria sociocultural; Livro didático.

A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL DOS GRADUANDOS DO CURSO DE
LETRAS – INGLÊS: UM ESTUDO DE CASO 

Aline Cabral Lima FERREIRA
Universidade Federal do Tocantins – Campus Porto Nacional (UFT)

Orientadora: Me: Daniella Corcioli Azevedo Rocha
alinecl93@gmail.com

Dentre as muitas exigências em relação ao papel do professor, consideramos que seja importante
uma reflexão sobre como esta profissão é vista pelos futuros profissionais da área e, também, acerca
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das cobranças por parte da sociedade. Considerando, também, que a formação profissional é um
processo que exige do professor um olhar crítico sobre a educação, bem como, sobre a instituição
de ensino e as problemáticas sociais que se manifestam na escola, este estudo tem como principais
objetivos refletir sobre a formação da identidade profissional dos acadêmicos do Curso de Letras e
identificar  suas  principais  concepções  sobre  educação  e  identidade  docente.  Sendo  assim,  este
trabalho apoia-se em estudos acerca da constituição identitária, das representações sobre a docência
e  das  múltiplas  questões  envolvidas  na  prática  docente.  Partimos  do  pressuposto  de  que  os
formadores  de  professores  esperam  que,  após  o  término  de  um  programa  de  formação,  os
conhecimentos  ou  experiências  adquiridas  durante  o  curso  sejam incorporados  às  práticas  dos
professores. No entanto, estes podem estar desconsiderando que há outros aspectos relacionados à
profissão docente que irão, também, influenciar ou mesmo determinar as ações desses profissionais.
Utilizamos, como referenciais, autores como Borg (2003), Bourdieu (1998), Bertoldo (2003; 2004;
2009),  Coracini  (2003;  2009),  Cuche  (2002),  Fabrício  (2014),  Hall  (1998;  2006),  Leezemberg
(2014)  e  Rajagopalan  (2003;  2006;  2014),  dentre  outros.  Segundo  Hall  (1998-2006)  a  nossa
identidade é formada e transformada continuamente,  dependendo das formas pelas quais somos
representados ou interpelados nos sistemas culturais a nossa volta. Para Cuche (2002), a construção
da identidade se faz no interior de contextos sociais e estes contextos determinam a nossa posição
enquanto agentes e, por isso mesmo, orientam nossas representações e escolhas. Em relação aos
métodos utilizados, trata-se de um estudo de caso qualitativo-interpretativo, realizado com quatro
alunas  do  Curso  de  Letras  –  Língua  Inglesa  e  Respectivas  Literaturas  –  da  UFT.  Para  a
sistematização  e  organização  da  pesquisa,  fizemos,  primeiramente,  uma  revisão  da  literatura,
seguida  da  pesquisa  de  campo,  realizando  entrevistas  e  questionários  e  análise  documental.  A
pesquisa encontra-se na sua fase de delimitação, organização e análise do corpus, o material esta
sendo analisado segundo a teoria.

SESSÃO 4 - 19/10, 16h

A LÍNGUA ESTRANGEIRA E O DISCURSO DA INCLUSÃO: Desnaturalizando Sentidos

Anna Maria Grammatico CARMAGNANI
Universidade de São Paulo (USP)

amcarmag@usp.br 

Este trabalho tem por objetivo refletir sobre o discurso da “inclusão” à luz da questão do ensino da
língua inglesa no Brasil como necessidade imprescindível para estar incluído no mundo globalizado
e, nos últimos anos, como ferramenta essencial para obtenção de trabalho nas diversas áreas de
prestação de serviços, sobretudo para os próximos eventos internacionais que ocorrerão no Brasil. A
perspectiva teórica adotada baseia-se numa visão discursiva de linguagem e o sujeito ao qual nos
referimos é aquele afetado pela ideologia e pelo inconsciente. Assim, nossa concepção de sujeito
está embasada nos estudos freudianos, com destaque para a releitura de Lacan (1998), e nas visões
de discurso de Michel Foucault (1969, 1971), além da contribuição da área de Estudos Culturais
com relação às noções de representação e identidade, a partir  dos trabalhos de Stuart Hall (1992). A
questão que pretendemos trazer para discussão é o discurso de inclusão defendido em grande parte
das peças publicitárias de escolas regulares e escolas de idiomas, reportagens publicadas em revistas
e  jornais  de  grande  circulação  e   nas  propostas  de  ensino.  Nos  textos  mencionados,  a  língua
estrangeira, com destaque para a língua inglesa, é a língua necessária para a inclusão social, capaz
de tornar alguém cidadão livre e crítico. O desconhecimento dessa língua marginaliza, exclui e,
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poderíamos dizer, é capaz de expropriar esse sujeito de sua pátria, tendo em vista que a língua
estrangeira  colabora  para  a  sua  cidadania.  Nos  textos  por  nós  selecionados,  a  urgência  da
aprendizagem da língua inglesa para atender à demanda e a chamada para a cidadania, por meio da
língua estrangeira, são constantes. O trabalho visa problematizar essas questões, considerando-se
que no Brasil, segundo Jessé Souza (2006), ou doura-se a pílula pela “glorificação do oprimido” ou
aceita-se de forma acrítica o “politicamente correto”, reproduzindo-se indefinidamente a miséria e o
abandono, a desigualdade e a exclusão. Analisar criticamente esse discurso colabora, a nosso ver,
para a desnaturalização desses dizeres e saberes, promovendo uma discussão necessária sobre o
papel das linguas estrangeiras em nossa sociedade.

Palavras-chave: Discurso da Mídia;  Língua inglesa; Inclusão/ Exclusão.

AUTORIA ESCOLAR COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICO-METODOLÓGICA PARA A
PERMANÊNCIA DE ALUNOS JOVENS E ADULTOS

 Karine Lôbo CASTELANO
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)

kcastelano@yahoo.com.br 
Orientador: Dr. Gerson Tavares do Carmo

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)
gtavares33@gmail.com

O presente estudo é resultado das reflexões realizadas durante as reuniões do projeto “Diagnóstico
da qualidade de ensino no PROEJA: um estudo na Região Norte e Noroeste Fluminense, com foco
nos aspectos formativos e metodológicos”, financiado pelo Programa Observatório da Educação
(Obeduc),  da  Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior  –  CAPES,  da
Universidade  Estadual  do  Norte  Fluminense  Darcy  Ribeiro  (UENF),  em  Campos  dos
Goytacazes/RJ. Com início em abril de 2013, o projeto tem por objetivo elaborar um diagnóstico,
investigar e propor estratégias pedagógicas e experiências inovadoras que promovam avanços nessa
qualidade. A presente  pesquisa,  inserida  nos  campos  da  Linguística  Aplicada  e  da  Educação,
procurou verificar o potencial da escrita no processo de empoderamento de alunos de um curso
técnico da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF) – campus Quissamã a partir do estímulo à autoria escolar.
Nesta perspectiva, adota-se o campo teórico-metodológico da Análise do Discurso (AD), bem como
a concepção de autoria de Orlandi (1988), considerada como processo multiplicador do desejo de
escrever  com função  social  emancipadora.  Os  dados  obtidos  mostraram que  houve  um maior
empenho desses sujeitos-alunos em realizar atividades de produções textuais a partir do processo de
criação em que foram convidados a escrever sobre suas próprias histórias de vida e outros temas
relevantes a sua realidade. Supõe-se que o direito ao domínio da escrita seja o ponto de partida de
um percurso investigativo que se orienta pelo princípio da inversão da lógica que constrange, mais
do que viabiliza, a autenticidade da expressão escrita em qualquer gênero que seja. Com base nesse
pressuposto, a autoria escolar passa a ser uma estratégia didático-metodológica para a permanência
de jovens e adultos na escola, uma vez que esses alunos passam a ter segurança em relação à escrita
e elevam sua autoestima para prosseguir seu curso até o final. 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Autoria escolar; Permanência.
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AS REPRESENTAÇÕES SENSÍVEIS DO SER FÍLMICO PERMEADAS PELA ESTÉTICA DA
VIOLÊNCIA: questões étnico-raciais e de gênero em “Django Livre” e “Histórias Cruzadas”

Andréa Antonieta COTRIM SILVA
Universidade de São Paulo (FFLCH-USP)

cotrim.andrea@gmail.com 
Orientador: Prof. Dr. Lynn Mario T. M. de Souza

O cinema sempre irá representar o que entende por  real, por meio de uma determinada estética.
Visamos problematizar, dentro do campo dos Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, a questão
da (ir)representação fílmica, ou seja, aquilo que é representado ou deixa de sê-lo, mormente por
meio da estética da violência; isto é, a obra que – como diria BAZIN (1989) – se desenvolve sob o
signo  da  violência  e  da  crueldade.  Pretendemos  discutir  o  método  de  representação  de  duas
produções hollywoodianas da Era Obama, em que notamos a prevalência da violência,  seja ela
advinda da própria temática da escravidão nos Estados Unidos, seja pela figuração dos anos 50/60 -
período de grande segregação de afro-americanos, legitimado pela lei Jim Crow, nos estados do Sul,
concomitantemente às lutas do Movimento pelos Direitos Civis, lideradas por Martin Luther King.
Os  filmes  Django  Livre (2013)  e  Histórias  Cruzadas (2011)  –  o  primeiro  do  diretor  Quentin
Tarantino e o segundo de Tate Taylor, ambos norte-americanos, tramam personagens cujo gênero, a
classe social, a cor da pele, o nível de escolaridade, o padrão corporal e/ou a linha de pensamento
sofrem algum tipo de exclusão. Pensamos que o estudo dessa política de narração, pelo viés do
Letramento Crítico, possa ser de extrema utilidade para compreendermos a extensão de questões
como o racismo e outras estruturas desiguais de poder, tanto na sociedade estadunidense como na
brasileira.  Para  nossa  análise,  apoiar-nos-emos  na  teoria  de  Jacques  Rancière  (2010),  mais
especificamente,  no conceito de “partilha do sensível” que é  o modo pelo qual se determina a
relação de saberes partilhados em um conjunto comum. Se, somente a estética da violência em suas
diferentes formas (plástico-imagética, física, sonora, linguística ou simbólica) promulga, segundo o
filósofo francês, a (des)construção ideológica do Outro, onde o inimaginável acontece dentro dos
cenários propostos, cabe-nos, nesta fase de doutoramento anterior à qualificação, um estudo mais
aprofundado sobre a relação “sensível” entre representação, estética e conjunturas sociais, culturais,
étnicas e de gênero, a fim de uma crítica que busque a elaboração de identidades menos violentas.

Palavras-chave: Cinema; Violência; Estados Unidos.

NARRATIVAS DE APRENDIZAGEM E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO
ESTUDANTE NO CURSO DE LETRAS COM INGLÊS

Giêdra Ferreira da CRUZ
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

gcruz@uesb.edu.br

Pesquisas  sobre  narrativas  são  ferramentas  importantes  para  se  lidar  com  os  desafios  que
professores e estudantes enfrentam na sala de aula de línguas, uma vez que ajudam alunos a se
tornarem mais conscientes acerca do seu processo de aprendizagem e, ao mesmo tempo, contribuem
para que professores/pesquisadores tentem entender o que acontece quando o indivíduo aprende
uma língua nova. Connelly e Clandinin (1990, p. 2) afirmam que “os seres humanos são organismos
produtores  de  histórias”  e,  nesse  sentido,  a  razão  principal  do  uso  de  narrativas  em pesquisas
relacionadas  à  aprendizagem  de  línguas  reside  no  fato  dessas  histórias  mostrarem  como  os
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aprendizes experienciam o mundo e como são afetados por ele. Assim sendo, pode-se afirmar que a
importância desta pesquisa, ancorada em narrativas, está justamente na busca pelo entendimento das
culturas que se inter-relacionam no processo de aprendizagem da língua estrangeira, bem como do
processo de construção da identidade do estudante-professor do curso de Letras, uma vez que a
identidade  do  sujeito  está  sempre  em  movimento,  em  transformação  (CORACINI,  2003).
Considerando a natureza complexa do fenômeno investigado, a metodologia utilizada é respaldada
por  abordagens  de  natureza  qualitativo-interpretativista,  que  se  caracterizam  por  levar  em
consideração as visões dos participantes sobre o fenômeno (MOITA LOPES, 1996). Resultados
mostram  que  o  estudante,  ao  iniciar  o  curso,  deposita  muita  responsabilidade  sobre  sua
aprendizagem nos professores. Isso é devido a experiências anteriores, quando os professores não
encorajavam esse  aprendiz  a  desenvolver  a  sua  autonomia,  corroborando,  assim,  com posturas
passivas, que fazem com que o estudante crie expectativas com relação à orientação por parte do
professor.  Somente  após  os  dois  primeiros  semestres,  quando ocorre  uma melhor  interação  no
grupo, o sujeito começa a se sentir encorajado para aprender a aprender. No entanto, é somente a
partir do quinto semestre que ele começa a se ver como estudante e professor ao mesmo tempo,
devido às experiências de troca entre colegas e professores no curso de Letras e é justamente nessa
interação que mais um traço de sua identidade emerge. 

Palavras-chave: Cultura de aprendizagem; Identidade; Narrativas de aprendizagem.

AS RELAÇÕES HEGEMÔNICO-IDEOLÓGICAS NAS CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS
DOCENTES 

João Paulo Lima CUNHA
jplcunha83@hotmail.com 

Paulo Sérgio da Silva SANTOS
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Orientadora Profª Drª Cleide Emília Faye Pedrosa 

As  identidades  têm  sido  objeto  de  discussão  efervescente,  especialmente  a  partir  das  suas
fragmentações,  envolvendo  aspectos  identitários  de  atores  sociais  pós-modernos.  Os  debates  e
questionamentos perpassam as diversas áreas do conhecimento, tornando o tema transdisciplinar,
multidisciplinar  e  indisciplinar  (MOITA-LOPES,  2006).  Com  isso,  para  entender  como  as
identidades se constituem e emergem, é necessário entender os processos e caminhos pelos quais as
relações hegemônico-ideológicas das identidades se efetivam. O objetivo deste trabalho é refletir
como em tempos de pós-modernidade, por meio de textos introdutórios dos Currículos Lattes, as
relações  hegemônicos-ideológicas  contribuem para emergir  construções de identidades  coletivas
docentes (GRAMSCI, 2002; BOURDIEU, 2004; HEY, 2008; BAJOIT, 2006). Entendemos como
identidade docente as atividades envoltas na função acadêmica do cargo de professor universitário:
professor  –  atuar  ministrando  e  lecionando  aulas;  pesquisador  –  atividades  de  pesquisa;  e
administrador – atividades burocráticas. A justificativa de empreender este estudo está na busca de
entender o funcionamento discursivo e social das identidades docentes, já que elas nos permitem
compreender o ambiente acadêmico como um espaço de lutas hegemônicas (BOURDIEU, 2004;
HEY, 2008); e consequentemente abranger as suas relações de poder (BAJOIT, 2006). Para análise
desta pesquisa, utilizamos a metodologia descritiva/interpretativa (MAGALHÃES, 2001). Enquanto
método de estudo e teoria social,  para fundamentação da pesquisa,  fizemos uso da Abordagem
Sociológica  e  Comunicacional  do  Discurso  –  ASCD,  corrente  vinculada  aos  pressupostos  da
Análise Crítica do Discurso - ACD (PEDROSA, 2012; FAIRCLOUGH, 2001). Ao analisarmos os
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currículos, os dados evidenciaram que o Gênero Lattes está baseado em princípios hegemônico-
ideológicos, referentes à acumulação de bens acadêmicos, à valorização de atores e às posições
hierárquicas, reconhecidos e ratificados pelos pares que se socializam entre eles. Neste momento, a
pesquisa nos permite afirmar que, na pós-modernidade, alguns pressupostos identitários coletivos
contribuem para o entendimento da realidade acadêmica, em torno do Currículo Lattes. Por fim, a
temática deve ser foco de discussão por se referendar atual e provocativa, tanto para o momento
atual quanto para formação do futuro acadêmico.

Palavras-chave: Identidades; Lattes; Relações hegemônico-ideológicas.

SESSÃO 5 - 19/10, 16h

#COSASDELAVIDAREAL, #FICADICA: reflexões sobre as transformações das línguas
portuguesa e espanhola e a nova era proverbial por meio de hashtags

 Fabrício CORDEIRO DANTAS
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)

fabricio19@hotmail.com

Atualmente,  vemos  como  a  comunicação  se  alterou  sobremaneira:  letras  tornam-se  rostos  e
sentimentos, palavras resumem frases, e se criam novas expressões visando indicar ideologias, parte
disso se justificando pela  era  pós-moderna e  seus avanços tecnológicos,  e  parte  pela  dimensão
intrínseca dos idiomas, de se modificarem e seus falantes se comunicarem mais rapidamente e com
menos  esforço.  Assim,  cabe  pensar,  enquanto  estudiosos/professores  de  línguas,  que  não basta
ensinar a estrutura, formas de comunicação ou usar tecnologia nas aulas, mas dialogar sobre como
os idiomas se modificam e se “moldam” às atuais dimensões comunicativas. Referimo-nos a casos
que incluem tanto transformações ortográficas em chats, mensagens de textos, por exemplo, como
ao uso dos chamados hashtags que, recentemente, incorporam facetas da semântica, ao veicularem
frases e expressões que a, nosso ver, funcionam como verdadeiros provérbios modernos.  Ante a
realidade inconteste da  expansão e transformação das línguas, tanto pela natureza de economia,
como por seu aspecto imagético e bem-humorado, propiciado/reforçado pela comunicação digital,
buscamos, neste trabalho, refletir sobre possíveis formas de considerar esta realidade útil em termos
pedagógicos, ao se entenderem as transformações das línguas e considerando questões ideológicas
ou sociopragmáticas, como também visamos discutir abordagens teóricas várias, como teoria da
tradução, fraseologia, dentre outras, que auxiliem a necessidade de o estudante brasileiro reconhecer
os usos e alterações de diversas ordens no uso da língua espanhola em redes sociais ou na internet
de modo geral, tanto porque o Facebook é algo fortemente difundido em nosso país, como porque o
espanhol é considerado a segunda língua mais utilizada em algumas redes sociais.  Finalizando,
buscaremos  verificar  de  que  maneira  fenômenos  linguísticos  nascidos  no  Facebook,  tanto  em
espanhol como em português e, complementarmente em inglês e francês, podem ser analisados em
sala de aula para se aprenderem noções relacionadas à lexicologia mediante um discurso proverbial.
Por fim, discutiremos sobre quais elementos interferem nessa difusão, manutenção ou finalização de
uso destas  inovações,  sempre  entendendo que as  línguas  sofrem mudanças  ao longo do tempo
devido a fatores vários bem como tais variações geralmente ocorrerem de forma gradual e afetarem
diversos aspectos linguísticos, incluindo desde a ortografia a questões semântico-pragmáticas. 

Palavras-chave: Facebook; Mudanças linguísticas; Reflexão. 
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NARRATIVAS DE PROFESSORES DE INGLÊS: Identidades Sociais de Raça e Classe envolvidas
no Processo de Ensino e Aprendizagem de Inglês

Romar SOUZA DIAS
Universidade de Brasília (UnB)

 rogabam@yahoo.com.br

Temos  atualmente  encontrado  um  crescente  aumento  no  número  de  pesquisas  com  foco  em
identidades na área de Linguística Aplicada (LEFFA, 2013; MASTRELLA-DE-ANDRADE, 2013;
NORTON, 2013).  Segundo Norton e Toohey (2011),  as pesquisas com foco em identidade são
muito importantes por possibilitarem lançar luz sobre as maneiras como se dão as relações sociais
nos  contextos  de  ensino-aprendizagem  de  línguas.  Mastrella-de-Andrade  (2011a)  explica  que,
quando  pesquisamos  sobre  identidades,  colocamos  em evidência  e  em análise  os  discursos,  as
interações e a maneira como as relações de poder são exercidas entre os sujeitos envolvidos, o que
torna as investigações com foco em identidades espaço importante para se compreender melhor os
processos de ensino-aprendizagem de línguas, suas especificidades, seus desdobramentos sociais e
culturais. Sendo assim, objetiva-se, neste trabalho, analisar as narrativas de um professor de inglês
em formação, proveniente de uma pequena cidade do interior da Bahia, com o intuito de discutir as
maneiras como identidade de raça e classe fazem-se presentes e influenciam o  processo de ensino-
aprendizagem de inglês de professores dessa língua. Esta investigação é, portanto, uma pesquisa
qualitativa (DENZIN; LINCOLN, 2006; CHIZZOTTI, 2006) que tem por método a história de vida
(BUENO, 2002; DOMINICÉ, 1988). A análise dos dados é de caráter interpretativista (MOITA
LOPES, 1994). Os dados analisados mostram a forma como classe e raça são entraves ao acesso à
aprendizagem de inglês, pois produzem e mantém identidades menos privilegiadas aos sujeitos que
buscam mobilização social por meio da aprendizagem desse idioma. Os resultados obtidos apontam
também  que  é  possível  resistir  a  posições  menos  privilegiadas  e  nos  convidam  a  repensar
criticamente questões sobre ensino e aprendizagem de línguas, identidades e desigualdade social no
Brasil,  principalmente  no  contexto  do  ensino  superior.  Essas  questões  devem  fazer  parte  da
formação de  professores  de  línguas  de modo que suas ações em sala de aula e fora dela favoreçam o
empoderamento de identidades sociais “de menos prestígio” na sociedade brasileira. 

Palavras-chave: Linguagem; Identidade; Ensino.

IDENTIDADE DE GÊNERO: um olhar sobre o Programa Mulheres Mil
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
mariliavbf@yahoo.com.br 

A presente comunicação objetiva apresentar um relato de pesquisa inicial de doutoramento, o qual
discute  algumas  questões  que  circundam a  identidade  de  mulheres  participantes  do  Programa
Mulheres Mil,  no município de Macau,  localizado no Estado do Rio Grande do Norte.  Alguns
autores compreendem o caráter da representação coletiva e da identidade como um conjunto de
significados partilhados.  Entretanto,  a  identidade é,  sobretudo,  um conceito que  está  localizado
sobre  um  problema,  baseado  na  fragmentação  e  no  deslocamento  das  identidades  modernas.
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Especificamente,  estudar  a  identidade  cultural  é  de  nenhuma forma  constituir  um conjunto  de
padrões, mas sim dar a permissão de os sujeitos se posicionarem e perceberem que as diferentes
temporalidades podem ocupar um mesmo espaço, pois o moderno e o tradicional coabitam e estão
sempre em renovação. Ademais, incluem-se ao processo de formação das identidades os  assuntos
relativos  à  cultura  contemporânea,  à  sociedade,  às  mudanças  sociais,  à  noção de  crise  da pós-
modernidade e à globalização. Na perspectiva da Linguística Aplicada de enfoque transdisciplinar e
da pesquisa qualitativo-interpretativista, a referência teórica baseia-se no modelo sócio-histórico da
linguagem,  entendendo-a  como  prática  discursiva  frente  aos  sujeitos  integrantes  do  Programa
Mulheres Mil, o qual foi promulgado pela Organização das Nações Unidas no ano 2000 e aprovado
por, aproximadamente, duzentos países em contribuição para o alcance das metas do milênio. No
referido  percurso  investigativo,  o  corpus foi  composto  de  quatro  questionários,  com questões
abertas,  e os sujeitos entrevistados foram mulheres que concluíram o curso no ano de 2013. O
Programa Mulheres Mil está inserido no conjunto de prioridades das políticas públicas brasileiras,
especialmente nos eixos da promoção da equidade, igualdade entre gêneros, combate à violência
contra a mulher e acesso à educação. Dentre as metas estabelecidas no programa, estão a promoção
da igualdade de gênero e a autonomia das mulheres, sobremaneira, sobre o viés do empoderamento.

Palavras-chave: Práticas discursivas; Identidade cultural; Programa Mulheres Mil.

A ORALIDADE NO CURSO DE LICENCIATURA EM LÍNGUA ESPANHOLA (EAD):
REALIDADES E NECESSIDADES
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Instituto Federal de Brasília (IFB) / Universidade de Brasília (UnB)
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Orientador: Dr. Hélvio Frank de Oliveira

A modalidade de educação a distância não é um tema novo, mas, cada vez mais, vem ganhando
espaço no contexto educacional brasileiro, sendo crescente a quantidade de cursos de graduação a
distância. Paralelo a isso, destaca-se que a oralidade e a prática oral devem estar presentes no dia a
dia do professor de língua estrangeira (LE), pois um professor que não fala a língua que ensina
dificilmente poderá exigir que seus alunos o façam. Diante deste contexto, o trabalho de pesquisa
que  se  irá  relatar  analisa  a  forma  como  a  oralidade  é  trabalhada  em um ambiente  virtual  de
educação a distância de um curso de licenciatura em língua espanhola. Destaca-se a sua importância
por ser um curso de formação de professores, multiplicadores de conhecimento. Esta análise ocorre
por meio de um estudo de caso no curso de licenciatura em língua espanhola do Instituto Federal de
Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus EaD. O que se apresenta é a
investigação e  análise  de  como a tecnologia educacional  usada é  explorada  para dar  suporte  à
aprendizagem e ao desenvolvimento da expressão oral em língua espanhola dos estudantes. Para a
condução da pesquisa em duas turmas distintas – sendo uma turma de iniciantes e outra de quase
formandos do curso –, estão sendo utilizados os seguintes instrumentos de pesquisa: observação de
sítio com registro de navegação virtual e observação de aulas com registro de notas de campo das
atividades  realizadas,  especialmente  as  endereçadas  à  oralidade.  Além  disso,  entrevistas
semiestruturadas e questionários são aplicados a esses participantes, visando a rastrear crenças e
sentimentos com relação ao desenvolvimento da oralidade. A fundamentação teórica está apoiada
em autores  da  Linguística  Aplicada,  com ênfase  em aspectos  linguísticos  (PINILLA GÓMEZ;
IRAGUI) e interdisciplinares acerca da oralidade em LE, especialmente associados aos temas EaD e
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novas tecnologias educacionais e ensino de línguas (GARCÍA; GARCÍA; MARÍN; MENEZES). A
pesquisa teve o seu início no primeiro semestre de 2014, estando na fase de análise de dados, com
previsão de finalização para o segundo semestre de 2015.

Palavras-chave: EaD; Expressão oral; Formação de professores

PAISAGEM LINGUÍSTICA DE NATAL, RN: identidade em discurso 
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Este trabalho apresenta uma breve reflexão sobre a identidade da área urbana da cidade de Natal,
capital do estado do Rio Grande do Norte, a partir da análise da diversidade linguística presente em
letreiros comerciais. Trata-se de um recorte de uma pesquisa mais ampla, ainda em fase inicial, a
qual se filia ao campo da Linguística Aplicada por estudar questões e discursos que se inserem na
vida social. Sendo a cidade objeto de múltiplos discursos, é possível que se busquem significados e
se construam imagens urbanas no entrecruzamento de seus enunciados, na busca de uma identidade
cultural  (HALL,  2009).  A pesquisa  se  utiliza  do  estudo  de  Paisagens  Linguísticas  (Linguistic
Landscapes), um campo de investigação relativamente recente que procura compreender  como o
espaço público é  simbolicamente construído a  partir  de  letreiros,  nomes  de ruas,  monumentos,
lugares e instituições, sinais de trânsito, placas comerciais, etc.  (SHOHAMY, 2010, 2012). Como
referencial  teórico  para  análise,  o  estudo  se  ancora  no  modelo  sócio-histórico  de  linguagem
(CÍRCULO DE BAKHTIN, 2002, 2009, 2010), no qual a linguagem é compreendida como prática
social,  além  de  estabelecer  uma  interface  com  os  conceitos  de  cultura  e  de  globalização,
especialmente no que concerne à narrativa do “fascínio distante” (CANCLINI, 2003).  Consideram-
se  para  análise  as  marcas  linguísticas  que  compõem e  constroem o espaço público  da  cidade,
formado incessantemente a partir de diferentes motivações e preferências como uma construção
social,  histórica  e  cultural.  O  corpus selecionado  para  esse  recorte  é  composto  de  enunciados
veiculados em quatro letreiros comerciais,  localizados em quatro regiões distintas da cidade de
Natal:  dois  deles  situados  em áreas  eminentemente  comerciais  e  dois  encontrados  em pontos
comerciais  de  áreas  residenciais.  Os  resultados  preliminares  das  análises,  os  quais  representam
apenas uma visão parcial da paisagem linguística de Natal, apontam para a presença predominante
da língua inglesa como língua estrangeira, compondo enunciados em coexistência com a língua
portuguesa,  numa combinação assimétrica,  o que demonstra  certa realidade desordenada para a
cidade, além de indicar pistas sobre as práticas sociais da comunidade local na construção dessa
paisagem. 

Palavras-chave: Linguagem; Identidade; Paisagens Linguísticas.
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SESSÃO 6 - 20/10, 13h30

O JORNAL ESCOLAR COMO METODOLOGIA PARA A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE E
DO EMPODERAMENTO DOS ALUNOS A PARTIR DE TEXTOS AUTORAIS

Karine Lôbo CASTELANO
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)

kcastelano@yahoo.com.br
Jefferson de Oliveira BALDUINO

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)
j_th20@yahoo.com.br

Orientador: Dr. Gerson Tavares do Carmo (UENF)
gtavares33@gmail.com

O presente trabalho tem o objetivo de relatar a experiência vivida no Projeto “O jornal na escola –
uma  proposta  multidisciplinar”  com  alunos  dos  cursos  Integrados  ao  Ensino  Médio  em
Eletromecânica e Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense
(IFF) –  campus Quissamã.  O projeto procurou dar ênfase à  relação que os alunos têm com as
práticas de escrita. Tal proposta problematiza tanto o direito de aprender a escrever do aluno quanto
ao seu medo, receio ou bloqueio de escrever. Com o intuito de embasar teoricamente esta pesquisa,
foi desenvolvido um diálogo com autores como Orlandi (1988), Olson (1997) e Fiss (2014). Nessa
perspectiva, entende-se a autoria como processo multiplicador do desejo de escrever com função
social emancipadora. Para a primeira edição do jornal, iniciamos, em julho de 2014, oficinas nas
aulas de Língua Portuguesa a fim de que os alunos aprendessem, de forma gradual, a estruturar um
Artigo  de  opinião.  A organização  do jornal  foi  feita  com base  no  material  didático  específico
(PORTAL DO JORNAL ESCOLAR, 2014) para o ensino da escrita do gênero em questão. Durante
a escrita de seus textos, os alunos eram desafiados, a todo o momento, a revelarem e sustentarem
suas  opiniões  de  forma  crítica.  Esse  empoderamento  do  sujeito  foi  importante  para  o
desenvolvimento da expressão oral,  do aperfeiçoamento de conceitos gramaticais,  na prática de
realização  de  pesquisas,  produção  e  aprimoramento  dos  textos,  possibilitando  aos  alunos  a
construção  de  uma  identidade  frente  aos  textos  de  sua  autoria.  Nas  oficinas,  os  professores
incentivaram a troca de textos para que os alunos pudessem dar e receber críticas construtivas a fim
de que aprimorassem seus textos e sua argumentação. As atividades  propostas foram utilizadas
como estratégia para o estímulo à descoberta, à pesquisa e ao senso crítico dos alunos. Após os
textos  estarem revisados,  fizemos  rodas  de  leitura  com o  intuito  de  selecionar  os  textos  mais
criativos e bem fundamentados para fazerem parte da primeira edição do jornal. A diagramação
eletrônica  foi  feita  no  programa  Libre  Office.  Com  os  textos  revisados  e  formatados,  foram
impressos 500 exemplares na gráfica do campus e distribuídos pelos alunos na comunidade interna
e externa. 

Palavras-chave: Metodologia de ensino; Escrita criativa; Autoria escolar.
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“VOCÊ DEVIA PULAR FORA DA EDUCAÇÃO ENQUANTO É JOVEM...”: reflexões sobre o
conselho de uma professora

Glicínia Raquel Feitoza BRAZ
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

raquel_cbjr@hotmail.com
Orientador Dr. Oseas Viana Júnior

A Língua  Inglesa  adquiriu  o  status  de  balizadora  das  relações,  principalmente  comerciais,  no
mundo.Nas escolas e no sistema educacional do Brasil, no entanto, ela é uma das matérias mais
desvalorizadase, por conseguinte, o professor que se aventura em ensiná-la, carrega consigo uma
gama de dificuldades para realizar a tarefa de lecionar. Quando uma professora de inglês recomenda
a uma graduanda pular fora da educação enquanto há tempo, existem várias informações implícitas
neste discurso, as quais refletimos neste trabalho. A geração de dados foi realizada por registros de
diário  de  campo  e  observação  participante,caracterizando-se  como  uma  pesquisa  de  cunho
etnográfico e de natureza qualitativa, situada na área da linguística aplicada. As observações foram
realizadas em uma escola pública da cidade de Garanhuns-PE,no ano de 2013, e o nosso referencial
teórico para analisar a representação que a professora construiu do seu trabalho, e que refletiu na
advertência de não continuar na educação, são os estudos de Stuart Hall (1997) que elucidam a
teoria das representações. No contexto da pesquisa em que a professora recomendou “pular fora”,
os alunos estudavam em regime semi-integral,  o que significa que passam três dias inteiros na
escola e dois pela manhã, com apenas duas aulas semanais para inglês, assim como no regime
regular.  O  conteúdo  que  a  professora  precisava  trabalhar  de  acordo  com  as  orientações
metodológicas  estaduais  era  volumoso  e  irrealizável  em períodos  curtos.  Outros  fatores  foram
observados ainda, tanto no âmbito escolar local como na conjuntura do ensino de línguas no Brasil,
estes  fatores  foram contribuintes  para  a  representação  final  que  percebemos  da  professora  em
relação a sua profissão.Ao final a professora representava sua profissão como desvalorizada e por
isso fazia pertinente recomendação.

Palavras-chave: Representações; Professor; Educação.

“VEJO-ME PROFESSOR/PROFESSORA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO PARANÁ
DEPOIS DOS EVENTOS DE 29 DE ABRIL?”: construções discursivas de professores em

formação inicial.

Alessandra Coutinho FERNANDES
Universidade Federal do Paraná (UFPR)

alessandrawiggers@gmail.com 

Nesta comunicação, apresentarei uma análise de discurso crítica de como alunos da disciplina de
Língua Inglesa Escrita 3, do curso de Letras da UFPR, a ser ministrada no segundo semestre de
2015, constroem/desconstroem suas identidades como possíveis futuros professores da rede pública
de ensino do Estado do Paraná, após o embate entre a polícia militar e professores/funcionários do
Estado do Paraná no dia 29 de abril de 2015 – evento que ficou conhecido na mídia nacional como
o “massacre do Centro Cívico”. Em seus ensaios acadêmicos, a serem produzidos entre agosto e
setembro, os alunos deverão responder à seguinte pergunta: “Vejo-me professor/professora na rede
estadual  de  ensino  do  Paraná  depois  dos  eventos  de  29  de  abril?”.  A metodologia  didático-
pedagógica a ser adotada na disciplina atuará nas brechas de uma metodologia tradicional de ensino
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de escrita  acadêmica,  que  está  centrada no ensino  de aspectos  formais  e  linguísticos  de  textos
acadêmicos (OSHIMA; HOGUE, 2006; SCHIACH, 2009), trazendo para o centro das discussões
em sala, questões discursivas, a partir de uma perspectiva crítica, de forma a associar o ensino da
estrutura de um texto acadêmico ao posicionamento crítico dos alunos diante da complexidade do
mundo social.  Dessa forma, mais do que saber escrever um texto acadêmico,  espera-se que os
alunos  compreendam  que  a  linguagem  tem  um  poder  constitutivo  tríplice,  isto  é,  através  da
linguagem representamos o mundo à nossa volta, construímos identidades e nos relacionamos com
outras  pessoas  (FAIRCLOUGH,  1992,  2003).  Partindo  da  premissa  que  os  discursos  são
construídos  socialmente  (KRESS,  2001;  ROSE,  2012),  e  que  circulam  em  diferentes  modos
semióticos  (KRESS,  2001),  de  forma  a  dar  insumos  para  os  alunos  produzirem  seus  ensaios
acadêmicos, trabalharei não apenas com reportagens escritas sobre o evento alvo, mas também com
imagens e com vídeos do youtube. Tomando como base os três significados textuais propostos por
Fairclough (2003), a saber: o significado representacional, relacionado a formas de representar; o
significado acional, relacionado a formas de agir e relacionar-se; e o significado identificacional,
relacionado a formas de identificar-se, as análises de como os alunos se constroem em seus textos
será centrada nos significados identificacional e representacional.

Palavras-chave: Análise de Discurso Crítica; Identidade; Professores em formação inicial.

DO DISCURO SELFIES À IDENTIDADE SOCIAL: A interação social na tecnologia 

Dina Maria Martins FERREIRA
Universidade Estadual do Ceará (UECE) / Université Paris V (Sorbonne /CEAQ)

dinaferreira@terra.com.br
  

Estudos do uso do computador como instrumento (meio)  tecnológico de comunicação, de estar a
par do mundo, de ser um insider na pós-modernidade e não um outsider, principalmente no que diz
respeito às mídias sociais, têm recebido muitas críticas no que diz respeito ao distanciamento entre a
vida  'real'  e  a  'virtual'.  Realmente,  nas  redes  sociais  não  estamos  mais  consubstanciando  um
indivíduo, mas representando uma máscara, a  persona,  de quem escolhe se posicionar nessa ou
naquele rede social.   Concordo que não estamos mostrando quem somos nas redes sociais, mas
quem desejamos ser aos olhos dos outros. Diante deste objeto de pesquisa, nosso objetivo é fazer
uma análise de alguns fragmentos de discurso selphies, com base em teorias discursivas que deem
conta do momento cultural do uso computacional e das representações  das relações sociais que aí
se  estabelecem.  Levando  em conta  que  a  linguagem/discurso  (seja  icônica,  seja  linguística)  é
constitutiva da identidade do sujeito, é por ela que levantamos as formas de relação entre pessoas e
grupos.  No caso dos selfies, a mis en scène de si mesmo, não é apenas, como se costuma dizer, o
aprisionamento de si mesmo. Como Maffesoli (2014), prefiro acreditar que o caminho os dos selfies
compõem a forma sociocultural contemporânea da iconofilia. Ou seja, trata-se de um narcisismo
tribal, mas não individual (como ocorreu na exacerbação da racionalidade da modernidade), pois a
comunicação tribal está em partilhar gostos (sexual, musical, religioso e assim por diante).  E na
medida  que  os  selfies estão  'dentro'  do  computador  não  os  classificaria  como  "prótese  do
computador"  (MEY, 2006).  E se,  conforme Mey (2006),  a  adaptabilidade integra  o sistema do
"usuário  humano ao instrumento computacional”,  e  cada sistema se adapta  um ao outro,  nesta
adaptabilidade  "os  instrumentos  mudam  a  empreitada  e  vice-versa,  em  um  espiral  sem  fim"
(SALOMON, 1993). No caso dos selfies, o computador seria o território da "partilha do sensível"
(RANCIÈRE, 2002),  passível de ser compartilhado.   E nesse sentido, a tecnologia não seria só um
meio-instrumento,  mas também uma mensagem-discurso de reencantamento de uma geração pós-
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moderna que emerge. E a razão da proposta desta pesquisa ganha força pela própria natureza de
uma Linguística Aplicada de cunho crítico, que visa à estreita relação entre linguagem como ação e
intervenção social.  

Palavras-chave: Selfie; Interação social; Identidade.

MEMÓRIA E IDENTIDADE DOS FOLIÕES DA FAZENDA CÓRREGO GRANDE

Ester FERREIRA
Universidade de Brasília (UnB)
hester.linguistics@hotmail.com

Orientadora Drª Márcia Elizabeth Bortone
marciabortone@terra.com

Os falantes  constroem suas  identidades  mediante  o  uso da  memória,  a  qual  é  indissociável  da
linguagem, uma construção social  que antecede a existência desses falantes. (GIDDENS, 1990;
GOFFMAN, 1959, 1967; BOSI, 1987; FOUCAULT, 1971; HALBWACHS, 1925; MOITA LOPES,
2013) Por outra via, na medida em que os falantes utilizam a linguagem eles também fazem parte da
manutenção,  continuidade  e  descontinuidade  da  comunidade  ou  grupo  a  que  pertencem.  Esta
pesquisa  sociolinguística,  de  cunho  qualitativo  e  etnográfico,  investiga  as  práticas  discursivas
religiosas  dos  foliões  da  Irmandade  de  Folia  de  Santos  Reis  da  Fazenda  Córrego Grande,  em
Jaraguá-Goiás-Brasil, considerando os aspectos linguísticos, culturais e sociais materializados nas
rezas  do  terço  católico  e  ladainhas  proferidas  durante  a  ocorrência  desse  evento.  Tal  festejo  é
oriundo do início do século XX, com o objetivo de cumprir  a promessa feita aos Santos Reis,
pedindo chuvas na região que padecia de uma seca interminável. A tradição cultural e religiosa
mantém a memória viva até os dias atuais como parte da identidade coletiva dos participantes deste
evento cultural e religioso. Segundo Stevens (1978), a memória dá a impressão de que o passado
existe.  Nos rituais  da  folia  de Santos  Reis,  as  rezas,  as  ladainhas  e  os  cânticos  proferidos  nos
momentos sagrados são aprendidos pelas novas gerações durante a realização do festejo, sendo,
portanto, um forte legado cultural dos participantes, passado das gerações mais velhas às gerações
mais novas. (BOSI, 1987). As estratégias de manutenção da cultura e da fala são preservadas por
meio da herança oral. Muitas vezes, os cânticos de petições e agradecimentos são improvisados, o
que  possibilita  criatividade  e  flexibilidade  das  práticas  discursivas  nos  rituais  religiosos  desse
grupo. Por outro lado, muitos itens lexicais  ligados a aspectos culturais  e rituais  religiosos vão
desaparecendo  na  medida  em  que  essas  práticas  vão  sendo  substituídas.  As  diferenças  e
semelhanças observadas nessas práticas ora funcionam como mecanismos de continuidade ora de
descontinuidade,  dependendo  do  contexto,  interesses  sociodiscursivos  e  estratégias
sociointeracionais.

Palavras-chave: Memória; Identidade coletiva; Linguagem.
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SESSÃO 7 - 20/10, 13h30

O RACISMO DO SÉCULO XX NOS ANÚNCIOS DE EMPREGO PAULISTANO: a metáfora da
boa aparência

Kelly Cristina de OLIVEIRA
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

kellycristina@usp.br
Orientadora: Dra. Sonia Maria de Oliveira Pimenta

Este artigo é parte de nossa pesquisa, em fase inicial, de pós-doutorado. Nele, objetivamos mostrar
formas de discriminação e preconceito racial nos anúncios de oferta e procura de emprego, no início
do século XX, por meio de critérios subjetivos que os compunham, tais como cor da pele, origem
europeia  ou  exigência  de  boa  aparência.  Essas  escolhas  revelaram muito  mais  do  que  vagas
disponíveis no mercado de trabalho, visto que contribuíram na formação e manutenção de uma
mentalidade  coletiva  sobre  os  valores  morais  “adequados”  para  o  trabalhador  ideal,  dando
continuidade a práticas de racismo iniciadas no século anterior.  Para este artigo,  analisamos  23
anúncios, nos períodos de 1901 a 1930, retirados do Acervo on line do jornal Estado de S. Paulo e
da  Biblioteca Nacional Digital do Brasil (Hemeroteca). A investigação dos anúncios de emprego
centra na luta de classes que envolve: o domínio político, políticas de branqueamento de raça, de
patronato que investe contra os não brancos; o domínio econômico: ascensão social de uma classe
em detrimento da outra; o domínio cultural: crenças sobre a superioridade moral de uma classe
sobre a outra; entre outros domínios que surgiram no século XIX e permeavam o início do século
XX. Por  isso,  essa  pesquisa  requer  uma abordagem que leve em conta a  instância  econômica,
política  e  cultural  em  que  foram  produzidos,  para  que  se  possa  relacionar  discurso  a  outros
elementos  da  vida  social  situados  historicamente.  Adotaremos  o  arcabouço  teórico  da  Análise
Crítica do  Discurso (ACD) de Fairclough que permite uma abordagem interdisciplinar, posto que
envolve conhecimentos de outras áreas, e transdisciplinar porque permite aplicar esses saberes no
objeto em análise. Entenderemos o gênero como modo de ação do sujeito sobre o mundo e sobre o
outro. Gênero, discurso e estilo compõem a ordem do discurso, estão interligados ao modo de agir
e,  consequentemente,  de exercer o poder  (hegemonia)  na sociedade; por meio de determinados
gêneros, o poder é expresso pelo discurso nas diversas práticas sociais.

Palavras-chave: Análise Crítica do Discurso; Racismo; Anúncios de emprego do século XX.

REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA EM UMA OFICINA DE FORMAÇÃO:
IDENTIDADES SOCIAIS DE RAÇA

Susana Aparecida FERREIRA
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)

s.aferreira@hotmail.com
Aparecida de Jesus FERREIRA

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)
aparecidadejesusferreira@gmail.com

Esta comunicação, reflete a respeito de um trabalho que se insere como parte de uma pesquisa de
campo de maior abrangência, e que está em andamento. Está sendo realizado com a participação e

126

mailto:aparecidadejesusferreira@gmail.com
mailto:s.aferreira@hotmail.com
mailto:kellycristina@usp.br


colaboração de duas professoras de língua inglesa de uma escola pública, em uma cidade no interior
do Paraná.  O recorte  que escolhemos  apresentar  neste  momento,  tem como objetivo  principal,
refletir acerca de algumas percepções das referidas professoras de Língua Inglesa, a respeito de
identidades sociais de raça, durante o período de realização de uma oficina de formação continuada.
A pergunta que selecionamos para responder neste momento é:  Quais são as percepções de duas
professoras  de  língua  inglesa  acerca  de  identidades  sociais  de  raça,  durante  uma  oficina  de
formação continuada? O referencial teórico utilizado versa a respeito de identidades sociais de raça
(GOMES,  2005; SILVA,  2003;  FERREIRA,  2004;  SANTOS,  2005;  FERREIRA,  2012a),
Documentos oficiais, Lei Federal 10639/2003 (BRASIL, 2003); Diretrizes curriculares Nacionais
para a Educação das Relações étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana  (BRASIL,  2005),  Orientações  Curriculares  do  Ensino  Médio-  OCEM-  LE  (BRASIL,
2006),  livro  didático  (SILVA,  2008;  TARINI,  2009;  CAMARGO;  FERREIRA,  2014;  JORGE,
2014), para a análise dos dados pontuamos também, algumas contribuições da Análise Crítica do
Discurso  (VAN  DIJK,  2012;  FAIRCLOUGH, 2001).  A metodologia  de  pesquisa  utilizada  no
trabalho, foi uma pesquisa qualitativa, que encontra-se alicerçada no escopo da Linguística Aplicada
(MOITA LOPES,  2006).  Como resultado,  entendemos  que  as  professoras  que  participaram da
oficina  de  formação  de  professores,  tratando  da  temática  identidades  sociais  de  raça,  também
tornaram-se mais  confiantes.  Esta  confiança foi percebida tanto durante a  oficina por meio das
reflexões, durante a participação nas ações propostas no decorrer da mesma. Concluímos que, essas
professoras perceberam que “a disciplina de língua inglesa, além de outras disciplinas, é um lugar
de construção de identidades sociais de raça/etnia de uma forma crítica” (FERREIRA, 2012d, p.21).

Palavras-Chave: Identidades sociais de raça; Oficina de formação continuada; prática pedagógica.

PDE-PR – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL: EFEITOS NA
CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS

ORIENTADORES

Francisco Carlos FOGAÇA 
Universidade Federal do Paraná (UFPR)

fcfogaca@gmail.com 
Regina Celia HALU 

Universidade Federal do Paraná (UFPR)
reghalu@gmail.com 

O objetivo do trabalho é compartilhar análises iniciais de uma pesquisa que investiga de que forma
um programa de  formação de professores  (o PDE) promovido pela  Secretaria  de  Educação do
Estado do Paraná (SEED), para professores de escolas da rede estadual de ensino, contribuiu para a
formação da identidade de professores universitários,  participantes como orientadores dentro do
referido  programa.  Tais  professores,  sujeitos  da  pesquisa,  orientaram  projetos  elaborados  por
professores do estado, para serem implementados em sala de aula. O PDE estabelece uma parceria
com as universidades públicas do Paraná e prevê atividades teóricas e práticas em um período de
dois anos: no primeiro ano do programa o professor participante se afasta de sala de aula para poder
estudar, e no segundo implementa atividades de sala de aula na escola pública onde leciona. O
professor orientador acompanha essas etapas e pode também participar ofertando cursos dentro do
primeiro ano do programa. A fundamentação teórica se baseia em estudos sobre comunidades de
prática (LAVE; WENGER, 1991; WENGER, 1997; WENGER; McDERMOTT; SNYDER, 2002;
BARTON e TUSTING, 2005, entre outros), sobretudo no que se refere a como a identidade se
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constrói em dadas comunidades, e como as diferentes trajetórias são negociadas e reconciliadas ao
longo do processo, na medida em que os membros da(s) comunidade(s) assumem diferentes formas
de participação. Além disso, utilizamos como referências os estudos sobre identidade de autores
como Bauman (2005), Norton (2013) e Blommaert (2005), entre outros. Este estudo faz uso de
entrevistas  semiestruturadas  para  a  geração  dos  dados.  Os  resultados  iniciais  mostram  que  o
programa  de  formação  pode  ter  efeito  de  problematizar  crenças  e  visões  sobre  os  papéis  do
professor universitário,  tanto na relação com a escola pública quanto na sua atuação dentro da
graduação e da pós-graduação, impactando de diversas formas a percepção que tem de si mesmo e
de sua atuação profissional. 

Palavras-chave: Identidade profissional; Comunidades de prática; Formação continuada.

REPRESENTAÇÕES IDENTITÁRIAS NO FACEBOOK : 
interfaces entre as construções linguísticas e a educação crítica

Katia Sayuri FUJISAWA 
sayuri.kat@hotmail.com 

Eliane Fernandes AZZARI 
elianeazzari@gmail.com 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

A  compressão  espaço-tempo,  intensificada  com  o  surgimento  do  ciberespaço  e  as  TICDs
(Tecnologias da Informação e Comunicação Digitais), tem reconfigurado as relações socioculturais
e,  portanto,  as  práticas  letradas  contemporâneas  (KUMARAVADIVELU,  2006;
ANDROUTSOPOULOS; JUFFERMANS, 2014; LANKSHEAR; KNOBEL, 2008). A dispersão de
informações, valor da economia do ciberespaço (SCHRAGE, 2001), mediada pelas TICDs, permite
a comunicação (síncrona ou não) entre pessoas geograficamente distantes que se aproximam em/por
tempo-espaços  digitais.  Constituído  a  partir  de  uma  arquitetônica  (BAKHTIN,  1993[1924];
MEDVIÉDEV/BAKHTIN, 2012[1928]), o  Facebook  se apresenta como um espaço organizado,
que influencia no modo como seus usuários interagem, graças à avaliação social que determina as
escolhas do conteúdo e da forma e a ligação entre eles. Nesse espaço, há também lugar para o
estabelecimento  de  diálogo  entre  múltiplos  interlocutores  e  a  manifestação  do  pluralismo
linguístico-discursivo  (SHIELDS,  2007)  que  expressam  múltiplas  (facetadas)  representações
identitárias. O usuário desse sítio de rede social passa a se constituir ator (RECUERO, 2011), ou
seja,  os  dados  que  informa  de  si,  as  postagens  que  publica,  as  conexões  que  estabelece  e  as
apreciações  positivas  ou  negativas  dos  outros  atores  compõem  sua  representação  identitária
multifacetada. Nesse contexto, há oportunidade para o exercício da agência, aqui definida como
forma de marcar um posicionamento, de autoafirmação (RAJAGOPALAN, 2013), o que também
constitui as representações dos atores. Adotando uma visão pluralista de comunicação, lingua(gem),
cultura e sociedade e, a partir do olhar bakhtiniano para o enunciado (BAKHTIN, 1986), é possível
reconhecer a multiplicidade de vozes que, marcadas pera heteroglossia, apresentam-se de forma
conflituosa, expressando alternativas (SHIELDS, 2007). Em decorrência do exposto, este trabalho
se propõem a problematizar algumas representações identitárias em postagens do Facebook a partir
de  uma  visão  social  e  historicamente  situada,  pluralista  e  translingue  (BAKHTIN  1981;
CANAGARAJAH,  2013)  e  orientada  pela  visão  crítica  do  papel  da  educação  linguística
(CHARLOT,  2013;  ROCHA,  2015)  e  sua  interface  com  as  práticas  sociais,  tais  quais  essas
encontradas nos ambientes digitais (SELWYN, 2011). Nesse sentido, assumir uma postura crítica
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face às tecnologias implica mover o olhar de maneira analítica, reposicionando-se constantemente a
partir do lugar que o outro ocupa no sistema, acatando diferenças e conflitos (LUKE, 2004).

Palavras-chave: Facebook; Identidades; Multiletramentos críticos. 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES CRÍTICOS DE INGLÊS: realidade e perspectivas

Bárbara Cristina GALLARDO
Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat)

barbarag@unemat.br
Norma Gisele de MATTOS

Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat)
giwell.mattos@hotmail.com

Tendo em vista as novas tendências no ensino e aprendizado de inglês, impulsionadas pelos avanços
tecnológicos  e  desdobramentos  da  globalização,  este  trabalho  tem como objetivo,  no  primeiro
momento, investigar a identidade de professores de inglês em formação no século XXI. Para isso,
utilizamos como base teórica o aprendizado de línguas sob uma perspectiva identitária (NORTON,
2000), a educação libertadora (FREIRE, 2008) e as implicações da concepção de falante ‘nativo’ no
ensino e aprendizado de inglês (RAJAGOPALAN, 2004, 2012). Partimos do princípio de que o
discurso da globalização, mundialmente abrangente, contribui para a formação de características e
ideologias  desejáveis  em comum e  que  influenciam sobremaneira  a  construção  identitária  dos
sujeitos, especificamente neste estudo, a de aprendizes e professores de língua inglesa. Trata-se de
uma  pesquisa  qualitativa  e  exploratória,  em  fase  inicial,  cujos  instrumentos  de  coleta  foram
questionários e entrevistas realizados com bolsistas do PIBID (Letras-Inglês) e estudantes do 5º ao
7º semestres de um Curso de Licenciatura em Letras - Português/Inglês. Na fase atual, analisamos a
concepção  dos  participantes  a  respeito  da  língua  que  estão  aprendendo  e  que  vão  ensinar.
Registramos também a percepção desses participantes sobre os aspectos culturais que envolvem a
língua inglesa, tendo as teorias elencadas como suporte teórico. Com caráter intervencionista, na
segunda fase, nosso objetivo é discutir os resultados prévios com os participantes e iniciar a prática
de letramentos digitais dominados por eles, agregado ao ensino de línguas. Esta ação visa incentivar
a produção, prática e distribuição de conteúdo gerado pelos próprios sujeitos em um sentido de
baixo para cima, alinhando-se à concepção do novo ethos proposto por Lankshear e Knobel (2007),
à identidade do aprendiz, à educação libertadora e às línguas inglesas que caracterizam a atualidade.
Os resultados da primeira fase sugerem que a ideologia do inglês puro e do ensino com enfoque em
regras gramaticais para uma aprendizagem eficaz impedem que os participantes concebam a língua
inglesa como meio para a participação em práticas sociais mais amplas.

Palavras-chave: Ensino de inglês; Identidade; Educação libertadora.
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SESSÃO 8 - 20/10, 13h30

POR UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA QUE EMPODERE OS ESTUDANTES NA
DESCONSTRUÇÃO DE ESTEREÓTIPOS SOBRE IDENTIDADES DE GÊNERO E

ORIENTAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA REGULAR

 Ludmila Ameno RIBEIRO
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)

ludmilaameno9@yahoo.com.br
Orientadora: Profª Drª Maria Raquel Bambirra

A orientação sexual constitui um dos temas transversais propostos pelas Diretrizes Nacionais para a
Educação  em  Direitos  Humanos  -  DNEDH  (BRASIL,  2012a),  pelas  Diretrizes  Curriculares
Nacionais  para  o  Ensino  Médio  -  DCNEM  (BRASIL,  2012b)  e  pelas  Diretrizes  Curriculares
Nacionais  Gerais  para  a  Educação  Básica  -  DCNEB  (BRASIL,  2013)  e,  como  tal,  deve  ser
trabalhada por todas as disciplinas, ao longo dos anos de Ensino Fundamental e Médio. Partindo
deste pressuposto, realizou-se uma pesquisa com os seguintes objetivos: (1) levantar os principais
estereótipos  emergentes  no discurso sobre identidades  de gênero e orientação sexual  de quinze
professores  de  Língua  Inglesa  que  atuam  no  Ensino  Médio  de  uma  escola  regular  de  Belo
Horizonte; (2) verificar se e como eles trabalham o tema em sala de aula. Os dados foram coletados
por meio do registro de suas impressões ao lidarem com vinte e uma imagens que retratam as
identidades  de  gênero  e  orientação  sexual  e,  também,  da  gravação  de  uma  entrevista
semiestruturada,  em que os professores foram convidados a falar sobre o  gerenciamento de sua
prática pedagógica no que se refere ao fomento do desenvolvimento de letramento crítico sobre o
tema, por parte dos estudantes, bem como a explicar como enfrentam manifestações de bullying em
sala. Com o suporte da Teoria  Queer e a contribuição de pensadores como Butler (1990; 2003),
Lippmann (2010), Louro (2012; 2013), Micolski (2010; 2013), Fabrício e Moita Lopes (2010) e
Moita  Lopes  (2013), foi  possível  constatar que  os  professores  não  se  sentem preparados  para
abordarem o tema em suas aulas e que a sua postura e prática pedagógicas reproduzem e reforçam
os estereótipos acerca das identidades de gêneros e orientação sexual aprendidos socialmente. Já
que o significado é construído  no discurso e  pela  interação (BAKHTIN, 2000),  os  professores
precisam  problematizar  as  questões  que  envolvem  preconceitos  e  discriminação  para  que  os
estudantes reflitam sobre elas e, conjuntamente, proponham soluções para as mesmas. 

Palavras-chave: Prática pedagógica; Letramento crítico; Teoria Queer.

UMA AUTOETNOGRAFIA DO PROCESSO DE LETRAMENTO CIENTÍFICO EM
UMAESCOLA PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE DO SALVADOR-BA

Maria Rita de Cássia RODRIGUES
Secretaria de Educação do Estado da Bahia

mritaro442@yahoo.com.br

O objetivo  deste  artigo  é  apresentar  as  atividades  de  leitura  e  escrita,  referentes  aos  textos  de
divulgação científica, realizadas no segundo semestre de 2014, no colégio Estadual Ruy Barbosa,
situado na Rua Bela Vista do Cabral, no bairro de Nazaré, em Salvador – BA, com os alunos do 9º
ano.  Foi  aplicado  um  projeto  cujo  título  “Letramento  científico”,  tendo  como  eixo  temático
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pluralidade cultural, como texto base “Salada Cultural” e como proposta pedagógica formar leitores
de textos de divulgação científica. Busquei esclarecer para os alunos a importância deste gênero e
com isso percebi que, embora se mantenham presos a uma visão antiga da aplicação da gramática
sem as devidas ponderações, precisam ser oportunizados a conhecer esse gênero. Acredito que nós
professores  precisamos  melhorar  a  qualidade  do  ensino  para  que  esse  possa  conduzir  a
aprendizagem significativa. O que implica mudança nos métodos para sermos capazes de motivar
nossos  alunos a  irem além da  gramática descontextualizada e  se  apropriarem dos conceitos  da
língua  no  seu  cotidiano.  Com essa  proposta  baseei-me  nos  estudos  de  Kleiman  e  Street,  que
definem letramento como um conjunto de práticas sociais de leitura e de escrita. Como referencial
teórico e metodológico, inspirei-me autobiografia na visão de Tânia Regina (2010), que discute a
narrativa como formação permanente, refletindo constantemente a nossa prática, oportunizando e
oferecendo uma formação reflexiva-crítica de professores, e na etnográfica como prática escolar
que envolve a coleta de dados sobre hábitos, valores, crenças e comportamentos de um grupo social.
Ao concluir este trabalho com textos de divulgação científica percebi que os alunos conseguiram
identificar tema, reconhecer o gênero pelo suporte, que é um texto não-literário, qual a finalidade do
autor,  localizar  informações  explicitas  e  quais  os  aspectos  linguísticos.  Esta  proposta  me  fez
perceber o quanto é importante planejar as ações, criar objetivos e estratégias para que de fato se
desenvolva uma boa prática escolar com os textos de Divulgação Científica e também que nós
professores precisamos fazer dos estudos uma rotina na nossa vida,  fazendo-se necessário criar
condições para que os alunos aprendam a ler tais textos.

Palavras-chave: Leitura; Escrita; Letramento científico.

AS IDENTIDADES PROFISSIONAIS DOCENTES EM CONSTRUÇÃO: representações de
professores egressos de um curso de pós-graduação

Déborah C. C. P. RORATO 
Universidade Estadual de Londrina (UEL)

deborahccp@hotmail.com 
Orientadora: Profa Drª Elaine Mateus

Tendo em vista o aumento no número de professores mestres, em contraposição à chamada crise das
licenciaturas, o objetivo desta pesquisa é investigar de que maneira um curso stricto sensu em nível
de mestrado opera na (re)construção das  identidades  de professores.  Para isso,  os dados foram
gerados  por  meio  de  questionários  e  entrevistas  semi-estruturadas  com 13  alunos  egressos  do
Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Londrina, em
2013 e 2014, que realizaram seus estudos entre os anos de 2007 e 2013. Essa pesquisa, de cunho
qualitativo,  está  ancorada nos  pressupostos teórico-metodológicos  da análise  de discurso crítica
(CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999; FAIRCLOUGH 1992, 2003), que visa uma leitura crítica
para a interpretação de crenças e identidades, e do Sistema da Avaliatividade (MARTIN; WHITE,
2005) e da teoria da Transitividade (HALLIDAY, 2004; CUNHA; SOUZA, 2011) como categorias
analíticas. A identidade é vista como múltipla (TELLES, 2004), um construto social, histórico e
cultural (HALL, 2006), capaz de ser representado pelo discurso (FAIRCLOUGH, 2003). A partir da
análise, evidenciou-se que ao ingressar no curso de mestrado novas identidades são desenvolvidas
dentro  de  um  continuum entre  as  identidades  de  aluno,  professor  e  pesquisador,  que  podem
ocasionar uma benéfica crise identitária (HALL, 2006), pois a capacidade de mudança e adaptação
torna  o  indivíduo  mais  completo.  Enfatizo  também que  investigar  a  história  e  as  identidades
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docentes pode contribuir para o fortalecimento desta profissão e da autoestima desses profissionais,
tanto em relação a bens simbólicos como bens econômicos (ARANHA; SOUZA, 2013).

Palavras-chave: Identidade; Formação de professores; Análise de Discurso Crítica.

OS BANHEIROS DA ESCOLA COMO ESPAÇO DE SIGNIFICAÇÃO: as marcas de gênero e a
influência da mídia na (trans)formação identitária de estudantes do IFRS

Sabrina Hax Duro ROSA
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS)

sabrina.rosa@riogrande.ifrs.edu.br 
Orientador Dr. Hilário Bohn

A escola é o segundo lugar onde as relações sociais acontecem com mais intensidade, logo após o
núcleo familiar. Entretanto, nela, as relações de poder são extremamente marcadas e os estudantes
imersos nesse processo opressivo necessitam de meios para expressar seus sentimentos.  Temos,
então, o banheiro como um espaço de significação para muitos desses jovens, já que ali a intimidade
é preservada e ao mesmo tempo, por ser público, as marcas deixadas são socializadas entre seus
usuários. Por isso, pode-se afirmar que o banheiro escolar vira um espaço de práticas sociais que
merece atenção, pois nele o silenciamento por que passam os estudantes nos demais ambientes da
instituição  pode  ser  transgredido.  Trabalhamos  o  conceito  de  espaço  como  compreendido  por
Harvey (2010), Lefebvre (1991) e Soja (1989): um espaço dinâmico, um espaço de produção de
sentido, um espaço de significações. Frequentemente o banheiro escolar influencia na construção
identitária dos seus usuários. É nele que temos pela primeira vez a divisão explícita que a sociedade
faz dos gêneros, em banheiro feminino e masculino, o que desperta a curiosidade desde cedo sobre
o corpo e a sexualidade (FOUCAULT, 2012; SANTOS; SANTOS, 2001; TEIXEIRA; RAPOUSO,
2007; ALTMANN; CARVALHO, 2012). Este trabalho apresenta as marcas de gêneros deixadas nas
portas  dos  banheiros  do  IRFS,  por  meio  de  colagens  feitas  pelos  estudantes  e  problematiza  a
influência da mídia na sua (trans)formação identitária dos alunos. Bauman (2005) e Hall (2004)
tratam da identidade cambiante no mundo globalizado e pudemos perceber com esta pesquisa que
“a perda da sensibilidade na modernidade líquida” tratada por Bauman e Donskis (2014) existe, mas
há  esperanças  de  a  recuperarmos  dentro  da  escola.  Essa  esperança  oferece  “a possibilidade  de
pensar  [num] terreno pedagógico no qual  docentes  e  estudantes  podem comprometer-se com a
crítica, o diálogo e uma luta por justiça social” (GIROUX, 2013, p.13). A pesquisa é qualitativa
interpretativa, contando com entrevistas com os idealizadores das colagens e com os usuários dos
banheiros  e  o  resultado da análise  e  interpretação dos  dados indicam controles  institucionais  e
autocensuras na escolha das colagens, mas também mostram transgressões, preferências corporais e
exclusões raciais. 

Palavras-chaves: Espaço Social; Identidades; Corporeidade. 
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IDENTIDADE DE GÊNERO E SEXUALIDADE EM TEXTOS DE FÃS NA INTERNET: a
convergência de mídias e a expressão identitária

Rafael Salmazi SACHS
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

rafael.sachs@gmail.com
Orientador: Prof. Dr. Marcelo El Khouri Buzato

Esta comunicação apresenta uma pesquisa de doutorado que focaliza as relações entre o cenário da
convergência de mídias e  a  expressão da sexualidade e  da identidade de gênero em ambientes
digitais.  Tal  pesquisa  surgiu  da  percepção  de  que  as  franquias  midiáticas  do  mundo  do
entretenimento (como definidas por Henry Jenkins e Jay Lemke) têm hoje grande influência sobre a
constituição identitária de seu público - em especial sobre adolescentes, que não raro empregam
elementos  de  universos  ficcionais  de  sua  afinidade  para  expressão  de  questões  identitárias  em
comunidades de fãs on-line. Assim, propõe-se analisar os textos produzidos publicados por esses
jovens na interação com outros aficionados em comunidades de fãs, com o objetivo de investigar se
(e  como)  tais  publicações  revelam,  nos  percursos  semióticos  de  sua  composição,  processos  de
apropriação do jovem fã quanto à expressão de suas próprias questões envolvendo sexualidade e
identidades de gênero. Adotam-se como referenciais teóricos os estudos de Stuart Hall e Kathryn
Woodward sobre identidade; as contribuições de Moita Lopes, Guacira Louro e Judith Butler sobre
identidade  de  gênero  e  sexualidade;  e  os  estudos de Jay Lemke acerca  da  análise  do  discurso
multimodal. A pesquisa está em fase inicial, combinando a revisão bibliográfica ao levantamento de
dados  e  procedimentos  metodológicos  que  possam constituir  um  corpus  adequado  às  análises
pretendidas.  Nesta  comunicação,  serão  apresentados  alguns  desses  dados,  bem  como  as
preocupações teóricas e metodológicas surgidas no processo de coleta. Almeja-se, com os futuros
resultados, contribuir para ampliar a inteligibilidade da Linguística Aplicada no que tange a relação
entre o fenômeno da convergência de mídias e as possibilidades de expressão identitária oferecidas
pelas tecnologias digitais, de modo a refletir sobre a liberdade de expressão identitária que se supõe
disponível hoje na internet, bem como sobre a relação ambígua que esses mecanismos de expressão
mantêm com o mundo do entretenimento, especialmente quanto à sexualidade e à identidade de
gênero.

Palavras-chave: Convergência de mídias; Identidade de gênero; Sexualidade.

SESSÃO 9 - 20/10, 16h

REFLEXÕES E PERSPECTIVAS DE PROFESSORES SOBRE ENSINO/APRENDIZAGEM DE
LÍNGUA ESTRANGEIRA FRANCÊS NO CENTRO ESTADUAL DE ENSINO E CULTURA

FRANCESA NO ESTADO DO AMAPÁ

Katiuscia SANTOS
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

montorilsantos@bol.com.br
Orientador: Prof. Dr. Waldenor Barros Moraes Filho

Ensinar uma Língua Estrangeira significa dar condições para que haja uma interação entre todos os
agentes envolvidos neste processo, que seja de maneira integrada em diversos parâmetros, de modo
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a  possibilitar  o  que  já  se  tem de  conhecimentos  somados  aos  novos  a  serem adquiridos,  seja
cultural, seja linguístico, que leve a conhecer a si e ao outro, que desenvolva aspectos relevantes
para  o Ensino-Aprendizagem de  Língua Estrangeira.  Este  projeto  fundamenta-se na abordagem
qualitativa,  além de  apoiar-se  nos  pressupostos  teóricos  da  perspectiva  sociointeracionista,  por
acreditar que a aprendizagem e o desenvolvimento dos seres humanos são compreendidos como
processos construídos social e culturalmente, por meio de ferramentas materiais e simbólicas. Desse
modo, o estudo Reflexões e perspectivas de professores sobre Ensino-Aprendizagem de Língua
Estrangeira Francês no Centro Estadual de Ensino e Cultura Francesa no Estado do Amapá, busca
investigar como os professores do supracitado Centro ponderam sobre o Ensino/Aprendizagem de
Língua Estrangeira Francês e de que maneira contribuem para o desenvolvimento e fortalecimento
do  ensino  de  línguas  na  comunidade  que  fazem  parte,  além  de  contrapor  as  percepções  dos
professores com as  teorias  em vigência.  Este  projeto tem como objetivo geral  verificar  de que
maneira os professores discernem sobre o Ensino-Aprendizagem Língua Estrangeira - Francês no
referido Centro para a vida social e contemporânea dos alunos do mundo globalizado, como ainda,
refletir  sobre o que é  ensinar-aprender  Língua Estrangeira  conforme a visão dos  professores e,
comparar as semelhanças,  as diferenças ou as relações entre as perspectivas dos professores do
Centro  e  os  autores  que  tratam  sobre  Ensino-Aprendizagem  de  Língua  Estrangeira.  Como
procedimento  de  coleta  de  dados  será  realizada  uma  pesquisa  de  campo,  com  aplicação  de
questionários e entrevista semiestruturada, para aproximadamente 24 professores. Este estudo se
apoia em Almeida Filho (1993), Moita Lopes (1996), PCN’s (1998), Schön (2000), Pagel (2002),
Jorge e Rajagopalan (2003), entre outros, cujos postulados darão sustentação a esta pesquisa. Dos
elementos levantados neste estudo, espera-se ainda, verificar de que maneira o ensino/aprendizagem
de Língua Estrangeira Francês está contribuindo para as relações socioeconômicas e culturais de
seus alunos, uma vez que o Estado do Amapá mantém com seu país vizinho relações comerciais,
econômicas, parentais e culturais. Aos informantes desta pesquisa, atribuir-se-á codinomes a fim de
garantir o anonimato, sendo estes de livre escolha do participante. O consentimento esclarecido será
o escrito,  com explicitação dos objetivos do estudo e finalidade dos resultados. Assim, como o
direito de a qualquer momento desistir da participação deste estudo. Portanto, com esta pesquisa,
temos  como  interesse  desenvolver  uma  pesquisa  que  além  de  investigar  a  concepção  dos
professores sobre o Ensino/Aprendizagem de Língua Estrangeira Francês, possa contribuir de forma
a levá-los a uma postura mais reflexiva, crítica e pedagógica quanto ao ensino ofertado no Centro.
Ressalta-se que este projeto encontra-se em fase intermediária e ainda não foi aplicado.

Palavras-chave:  Formação de professores;  Ensino-Aprendizagem de  Língua Estrangeira;  Língua
Francesa.

DE DISCURSO EM DISCURSO SE FAZEM AS MULHERES: o livro didático como instrumento
de letramento e de construção identitária 

Erinaldo da Silva SANTOS
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

erinaldo15@yahoo.com.br
Jair Barbosa da SILVA

Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
jair.silva@fale.ufal.br

Embora algumas transformações tenham ocorrido na sociedade brasileira nas últimas décadas e os
direitos femininos tenham sido ampliados, ainda são constantes na mídia, nas ruas, na escola, na
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igreja, na vida cotidiana discursos que tendem a colocar as mulheres em condições de dependência
e submissão. Nesse contexto, resolvemos analisar e discutir que significados são construídos acerca
dos diversos modos de “ser mulher” em questões de exercício de um livro didático do segundo ano
do ensino  fundamental  da  coleção  “Girassol:  saberes  e  fazeres  do  campo”.  Para  alcançar  esse
objetivo,  orientamo-nos  pelo  viés  da  pesquisa  qualitativa,  buscando  compreender  como  são
produzidos,  percebidos e  interpretados os significados na vida cotidiana (TRAVANCAS, 2006).
Outrossim, partimos de uma concepção de língua(gem) como uma atividade interativa (BAKHTIN,
2011), como um modo de ação/performance (BUTLER, 2014), porque ao interagirem, os sujeitos
constroem índices linguísticos de posicionamento ideológico que permitem o confronto com outras
vozes e a construção de identidades sociais. Para essa compreensão, foram bastante significativas as
contribuições  de  estudos como os  de  Bakhtin  (2010,  2011),  Butler  (2014),  Hall  (2014),  Louro
(2013) e Moita Lopes (2003). Por entendermos que a compreensão dos significados não se limita a
aspectos estritamente linguísticos, empreendemos uma investigação que se situa no entremeio de
áreas como os Estudos em Linguagem, Estudos Culturais, Estudos Queer, História, Antropologia e
Estudos Feministas. Para a articulação dos diversos saberes com os quais nos deparamos, buscamos
auxílio  no  campo  dos  estudos  em Linguística  Aplicada,  visto  que  o  modo  como  esse  tem se
configurado atualmente (de forma indisciplinar, transdisciplinar), tem possibilitado a articulação de
diversas  teorizações,  no  sentido  de  criar  inteligibilidade  sobre  problemas  sociais  nos  quais  a
língua(gem) tem papel decisivo (MOITA LOPES, 2006). Nesse sentido, a análise das questões de
exercícios  apontou  para  a  construção  de  uma  visão  essencializada  da  feminilidade,  em  que
características como doçura, beleza, fragilidade estariam ligadas à morfologia das mulheres. Além
disso, foi  constante uma visão dicotômica das relações de gênero e a imposição de padrões de
masculinidade e feminilidade hegemônicos, sendo as outras (novas) formas de feminilidade, quase
sempre, silenciadas. 

Palavras-chave: Livro didático; Performance de gênero; Identidade(s) da(s) mulher(es).

SUBJETIVIDADE NAS TRANSFORMAÇÕES DAS IDENTIDADES DE GÊNEROS SOCIAIS

Ana Paula Rabelo e SILVA
Universidade Federal do Ceará (UFC)

anarabelo.p@gmail.com 
Orientadora Dra Maria Izabel dos Santos Magalhães

A  Análise  de  Discurso  Crítica  (FAIRCLOUGH,  1999,  2003)  tem  contribuído,  no  Brasil
(MAGALHÃES, 2005, 2009), para as pesquisas que revelam situações de transformação social e/ou
de opressões no que diz respeito aos gêneros sociais. Realizamos uma investigação sobre como o
discurso da mídia se relaciona com esses processos de transformações de identidades de gênero
social. Assumimos que assim como os corpos femininos têm passado por significativas mudanças
no último século, até pelas alterações em suas práticas sociais tanto em espaços públicos quanto em
espaços privados, os corpos masculinos, em outra perspectiva, também as têm. Desta forma, é nosso
objetivo  investigar  como  o  discurso  midiático  da  revista  L’Officiel  Hommes  Brasil  n  4
(janeiro/2015), construindo e representando práticas socioculturais, sugere identidades de gênero
masculinas. Para a realização da pesquisa utilizamos os conceitos de identidade de Butler (2010) e
Fairclough (2003); também de gênero social com Butler (2010) e Heberle et al. (2006). Além dos
teóricos citados anteriormente, trouxemos os conceitos de “corpo-objeto” e “corpo-disciplinado”,
adotados por Grosz (2000  apud CAVALCANTI, 2005), que afirma que há casos em que não é
percebida a relação de opressão a que os corpos se expõem, através de disciplina e treinamento.
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Como método para esta fase inicial  da pesquisa utilizamos a Análise de Discurso Textualmente
Orientada (ADTO) de Fairclough (2003) e de Magalhães (2005). Consideraremos apenas o critério
da   modalidade,  relacionada à  função interpessoal,  e  seus  objetivos  de  descrição  dos  graus  de
afinidades relacionados a: a) representação discursiva (sentido relacional); b) identidades sociais
(sentido  identificacional);  e   c)  controle  das  formas de  construção da  realidade (doutrinação)  -
conforme  Magalhães  (2005).  A análise  dos  textos  reafirma  a  tese  de  que  a  subjetividade  das
transformações das identidades de gêneros sociais não apenas aponta para uma fragmentação de
identidades,  mas  também (e  ao  mesmo  tempo)  para  uma  fluidez  de  composições  sociais  que
fragilizam a hegemonia do padrão heteronormativo, mas não racial. Os textos analisados não só
indicam as transformações bem como se apresentam inseridos na lógica das práticas discursivas do
poder hegemônico a fim de garantir um controle das referidas transformações nas identidades de
gênero a partir da relação entre “modos de consumo” e “modos de vida”. 

Palavras-Chave: Análise de Discurso Crítica; Gênero social; Identidade.

CULTURA E INTERCULTURALIDADE NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA: suas concepções
e suas vantagens segundo os professores da rede pública de ensino

Reinaldo Ferreira da SILVA
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) / Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

reinaldouneb@hotmail.com 
Diógenes Candido de LIMA

Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
dlima49@gmail.com 

O presente trabalho teve como objetivo principal perceber as concepções de cultura e da abordagem
intercultural que os professores de língua inglesa da rede pública de ensino no município de Caetité-
BA possuem, e de que forma eles acreditam que essas concepções podem contribuir para suas aulas
de  língua.  Pretende-se,  ainda,  detectar  se  a  língua  inglesa  tem  sido  ensinada  como  língua
internacional,  ou  seja,  se  os  aspectos  culturais  de  algum país  falante  da  língua-alvo  têm sido
privilegiados, ou obtidos uma ênfase excessiva. A metodologia adotada é de cunho qualitativo e
interpretativo,  utilizando-se  de  estudo de  campo.  O procedimento  metodológico  utilizado foi  a
aplicação de um questionário  não estruturado com questões  abertas  a  serem respondidas  pelos
professores  versando  sobre  as  teorias  modernas  de  ensino  de  língua  estrangeira,  e  a  prática
intercultural nas aulas de inglês. Os resultados demonstraram que os professores têm ciência da
importância de oferecer o ensino de inglês numa perspectiva intercultural. Contudo, esses mesmos
professores  afirmaram não conseguir  colocar  em prática,  constantemente,  um ensino  de  língua
abordando questões culturais e, ao comentar as vezes que conseguem colocar em prática, deixaram
transparecer uma valorização excessiva da cultura dos países falantes da língua-alvo, em especial,
da cultura norte-americana.

Palavras-chave: Cultura e ensino de língua inglesa; Ensino e aprendizagem de língua inglesa; 
Interculturalidade. 
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SEXUALIDADES NO LEITO DE PROCUSTO:
Notas para pensar a identidade e a produção de subjetividade em terrenos pós-modernos

Ederson Luís SILVEIRA 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

ediliteratus@gmail.com 
Vanessa Arlésia de Souza FERRETTI-SOARES 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

vanessa.arlesia@gmail.com 

O presente trabalho parte de uma análise documental de abordagem qualitativa e visa apreender
diálogos e tensões que lancem luzes aos estudos acerca das identidades na atualidade, sobretudo no
que diz respeito à objetivação de sujeitos no discurso. Esta pesquisa é documental pelo fato de
explorar  conteúdos  (sequências  discursivas  extraídas  de  entrevistas  com  o  cartunista  Laerte
Coutinho,  entre  2010  e  2014,  veiculadas  em  meios  midiáticos)  que  ainda  não  passaram  por
tratamento analítico específico, tornando-se matéria–prima a partir das quais serão desenvolvidas as
análises propostas. Especificamente, busca-se descrever/interpretar através de enunciados presentes
em entrevistas do quadrinista as movências de sentido e as redes de discursivização que instauram
jogos de verdade sobre as identidades, o que aponta para a produção das subjetividades, lançando
luzes e problematizando, a partir dos estudos foucaultianos no diálogo com outros autores, deslizes
e  derivas  das  sexualidades  que  são  construídas  discursivamente  e  que  extrapolam o  binarismo
masculino/feminino,  rompendo  com os  padrões  estabelecidos  pela  sociedade  e  pelos  discursos
hegemônicos. Dessa forma, busca-se trazer contribuições acerca das relações entre sujeitos, corpos
e a(s)  verdade(s) do sexo inscrita(s)  no decorrer  da história.  Objetiva-se,  portanto,  investigar  a
produção  de  subjetividades  e  as  relações  do  sujeito  com o  saber  sobre  o  sexo  (os  efeitos  de
produção de verdade); refletir sobre as sexualidades desviantes, anormais e subversivas, bem como
contribuir para o estudo das identidades (e objetivações de sujeitos como sujeitos de determinada
sexualidade), compreendendo as sexualidades enquanto performances, construídas e reconstruídas
no transcorrer da história e no interior da cultura; analisar os elementos que, na ordem do saber,
contribuíram para  a  produção  de  sujeitos  e  aparição  destes  sujeitos  em espaços  de  circulação
públicos, bem como refletir acerca de enunciados que apontem para a exterioridade discursiva do
dizer dos sujeitos na história a partir dos estudos do descentramento da subjetividade.

Palavras-chave: Sexualidades; Identidade; Pós-moderno.

SESSÃO 10 - 20/10, 16h

COMUNICAÇÃO LÍNGUA E IDENTIDADE  - A oralidade como performativo na construção da
nacionalidade no conto “Meu Tio Iauaretê”,  de Guimarães Rosa

Ana Maria ROCHA SOARES
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)

anamarialiterata@yahoo.com.br

Visa-se  a  discutir  como  a  performatividade  constitui,  na  obra  de  João  Guimarães  Rosa,  uma
estratégia discursiva que se presta à valorização da língua oral, bem como à adoção dessa variedade
linguística como elemento de constituição (e construção) da nacionalidade. A história da literatura

137

mailto:anamarialiterata@yahoo.com.br
mailto:vanessa.arlesia@gmail.com
mailto:ediliteratus@gmail.com


brasileira é marcada pela reafirmação de uma identidade e, nesse processo, a língua constitui um
dos principais elementos eleitos como representativos dessa brasilidade. Nesse sentido, destaca-se a
obra  de  Guimarães  Rosa  cuja  linguagem  é  trabalhada  de  maneira  a  contemplar  as  várias
possibilidades  de  uso  efetivo  de  uma  mesma  língua.  Dada  a  riqueza  do  repertório  linguístico
destacada pelo autor, a língua oral ganha um espaço representativo na medida em que é vislumbrada
como traço que consegue revelar o perfil de uma nação. A oralidade, aqui, é tomada como elemento
de  construto  de  uma  nacionalidade  e,  mais  precisamente  no  conto  “Meu  Tio  Iauaretê”,  de
Guimarães Rosa, ela desponta num procedimento performativo que consegue definir e caracterizar
a pretensa identidade brasileira. O conto em estudo insere-se na obra Estas Estórias e, - assim como
toda a produção ficcional de G. Rosa - vislumbra a confluência de variações de uma mesma língua
determinadas  por  fatores  socioculturais,  econômicos  e  geográficos.  Observa-se  que  as  infinitas
possibilidades de uso efetivo da língua (portuguesa) se veem representadas na obra citada mediante
um trabalho de (des) construção e reconstrução das variedades linguísticas: o culto e o coloquial, o
popular e o erudito, o regional e o poético, os arcaísmos e neologismos entremeiam-se na obra
numa tentativa de evidenciar a identidade linguística da nação brasileira. Assim, à luz dos estudos
de Mikhail Bakhtin, em Marxismo e Filosofia da Linguagem (2004), busca-se discutir o trabalho
que Guimarães Rosa confere à palavra quando da tentativa de evidenciar um discurso (fala) que se
efetiva  num  dado  contexto  social.  Aqui,  a  língua  é  abordada  enquanto  instrumento  político-
ideológico, circunscrita da condição social em que ela é efetivamente produzida.

Palavras-chave: João Guimarães Rosa; Identidade/ língua oral; Performativo/oralidade.

REAVALIANDO A IDENTIDADE PROFISSIONAL DO PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA
NA CONTEMPORANEIDADE: percursos e percalços

Eliane TAVARES
Eliane MARCHETTI 
 Raquel BAMBIRRA

Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET-MG)
elianetbm@gmail.com

Como tem sido amplamente demonstrado na Academia Brasileira,  os processos de globalização
impactam profundamente o cenário educacional  na atualidade (XAVIER, 2009; COSCARELLI,
2009). No contexto do ensino profissional e tecnológico, a democratização das tecnologias digitais
modifica o perfil de aluno ingresso no ensino de nível médio (TAVARES; MARCHETTI, 2012) e
demanda um novo perfil de profissional técnico para atuar no mercado de trabalho (TAVARES,
2010). Assim, buscando alcançar as exigências atuais de mercado, o Centro Federal de Educação
Tecnológico de Minas Gerais (CEFET-MG) passou a requerer de seus professores uma qualificação
mais adequada a esse novo contorno, conforme está previsto em seu Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI, 2012). Este trabalho pretende apresentar a maneira pela qual dois professores de
língua inglesa vivenciam em seu dia a dia esse impacto e como buscam negociar sua identidade
profissional (HALL, 2006, 2009; CELANI, 2010) com o objetivo de sobreviver no emprego. Foi
feita  uma  entrevista  semiestruturada  com  cada  um  deles  versando  sobre  sua  formação,  suas
possibilidades de atuação profissional e o atendimento das exigências do novo PDI institucional. Os
dados  coletados  têm o  formato  de  narrativa  oral  e  sofreram a  técnica  de  análise  de  conteúdo
(BARDIN,  2011).  Para  que  o  professor  possa  atender  as  demandas  compatíveis  com  as
necessidades  formativas  dos  alunos,  da  instituição  de  ensino  e  do  mundo  globalizado,  seria
necessário  buscar  a  qualificação  efetivada,  inclusive,  através  de  cursos  de  pós-graduação  e  da
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pesquisa. Foi possível perceber que, na luta pela negociação de suas identidades profissionais, um
professor optou pela pós-graduação e busca inserir, ainda que timidamente, as tecnologias digitais
ao  ensino  de  língua inglesa,  enquanto  o  outro,  sem conseguir  adaptar-se  aos  novos  contextos,
encontra-se em processo de aposentadoria.

Palavras-chave: Identidade profissional; Demandas educacionais; Multiletramentos.

FORMAÇÃO INICIAL E O MITO DO “FALANTE NATIVO”: um estudo sobre o impacto dos
ETAs  nas construções identitárias de futuros professores de língua inglesa

Angela Maria Hoffmann WALESKO
Universidade Federal do Paraná (UFPR)

angelawalesko@hotmail.com
Orientador: Prof.  Dr.  Francisco Carlos Fogaça

Esta comunicação tem por objetivo apresentar os resultados iniciais de uma pesquisa de doutorado
no  campo  de  linguagem,  identidade  e  agência,  que  tem  como  tema  a  Formação  inicial  de
professores de língua inglesa e o mito do “falante nativo” focando o papel dos ETAs (English
Teaching Assistants) do Programa CAPES-Fulbright e sua relação com as construções identitárias
de licenciandos em Letras-Inglês, da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Muitas universidades
em todo o mundo recebem intercambistas “falantes nativos” de outras línguas, que chegam, em sua
maioria,  por  meio  de  programas  de  internacionalização.  A relação  das  pessoas  que  participam
desses programas com a comunidade acadêmica pode ter um impacto importante nas construções
identitárias e na agência de seus membros. Nos cursos de Letras – Inglês, tal impacto pode se tornar
ainda mais evidente na medida em que os alunos em formação têm tomado, ao longo das últimas
décadas, o “falante nativo” de língua inglesa como um modelo de competência na língua a ser
seguido, um mito (PENNYCOOK, 2007) que se tornou, dessa forma, parte das crenças dos alunos.
Ao graduar-se e atuar nas salas de aula muitos deles podem reforçar tal mito e, com ele, o conceito
de  imperialismo  linguístico  (PHILIPSON,  1992;  CANAGARAJAH,  2000;  RAJAGOPALAN;
LACOSTE, 2005). A pesquisa se justifica por discutir e refletir criticamente acerca dos assuntos
tratados  e  permitir  aos  interessados  compararem  sua  realidade  nos  cursos  de  formação  de
professores em sua instituição com a apresentada na pesquisa, para poder refletir e agir sobre ela. A
pesquisa, em fase inicial, tem como base teórica os textos de Jordão (2008, 2014), Norton (1997,
2013) e Kumaravadivelu (2012) em relação a identidades, Pennycook (2004, 2007) em relação a
Inglês como Língua Internacional e Hawkins & Norton (2009) em relação à formação crítica de
professores  e  os  resultados  de  uma  pesquisa  empírica  de  cunho  interpretativista  que  usa
questionários e entrevistas  em uma “comunidade de investigação” composta por licenciandos do
curso de Letras – Inglês,  que atuam como professores-bolsistas no programa Inglês sem Fronterias
na UFPR e de quatro English Teaching Assistants (ETAs).  

Palavras-chave: Formação inicial de professores; Falante nativo; Construções identitárias.
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DESESTABILIZANDO SOCIABILIDADES EM UMA SALA DE AULA 
DE LÍNGUA INGLESA DE UMA ESCOLA PÚBLICA

Maria José Lacerda Rodrigues HOELZLE
Universidade Federal de Goiás (UFG)

hoelzletras@hotmail.com
Orientadora: Dra Rosane Rocha Pessoa

Há 14 anos venho atuando como professora de Língua Inglesa da Rede Municipal de Goiânia.
Nesse percurso, tenho buscado desenvolver um ensino que vá além do uso de técnicas de ensino e
regras gramaticais. Governada pela crença de que discursos essencializados reduzem a percepção
sobre quem somos e tolhem a autoria de nossas próprias histórias, acredito que minha pesquisa seja
um convite  para  que  os  educandos  visualizem além do  repertório  usual  (LOPES;  FABRÍCIO,
2013).  Esse  repertório,  amplamente  presente  nos  discursos  e  nas  práticas  educacionais,  retrata
crenças socioculturalmente solidificadas especialmente no âmbito da cultura, raça, etnia, linguagem,
religião, beleza, estrutura familiar, entre outros. Lander (2005), acerca dessa solidificação, reitera
que a  busca  por  adequações  excludentes  e  desiguais  do mundo moderno exige  um esforço  de
desconstrução de caráter universal. A pesquisa tem como objetivo geral analisar como uma turma de
6º ano de uma Escola Pública Municipal de Goiânia reagiu a atividades com foco em questões
sociais. Utilizo o conceito sociabilidades, entendido como posicionamentos em práticas discursivas
específicas, com o intuito de ampliar as narrativas com as quais podemos vivenciar a experiência
humana (LOPES; FABRÍCIO, 2013). Além disso, esta pesquisa, de natureza etnográfico crítica,
ancora-se em estudiosos da Linguística Aplicada Crítica (MOITA LOPES, 2006; PENNYCOOK,
2001, 2006) que consideram fundamental um papel ético e questionador no que diz respeito aos
discursos calcificados da sociedade. Ainda que em fase de análise dos dados, já pude observar que,
embora os momentos de desestabilização ocorram de forma discreta, a situação aponta uma fricção
entre a tradição (isto é, a reprodução de práticas educacionais habitualizadas) e a inovação (MOITA
LOPES; FABRÍCIO, 2013). 

Palavras-chave: Linguística Aplicada Crítica; Ensino de inglês; Escola pública.

AS IMPLICAÇÕES DA INTERCULTURALIDADE NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE PLE
NO PROGRAMA “ASSISTENTES BRASILEIROS DE LÍNGUA PORTUGUESA NA

FRANÇA”: uma reflexão teórica

Manuelle de Oliveira INÁCIO
Universidade Federal da Bahia (UFBA)

manuelle_7@yahoo.com.br 
Orientadora: Suzane Lima Costa

Partindo do princípio de que a linguagem é uma prática social e de que somos constituídos a partir
de  relações  socioculturais,  visamos  discutir  a  formação  docente  frente  ao  processo  de  ensino-
aprendizagem do português como língua estrangeira (PLE) numa perspectiva intercultural dentro do
programa “Assistentes Brasileiros na França” idealizado pela Embaixada da França, que seleciona
graduandos em Letras para atuarem na disciplina de PLE em escolas do ensino básico francês. Os
selecionados têm como atribuição principal discutir com os alunos questões relativas à realidade
cultural do Brasil.  Este artigo, que é parte de uma pesquisa de doutorado em seu primeiro ano de
execução, tem como objetivo geral fazer uma reflexão teórica sobre a noção de interculturalidade,
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identidade  e  hibridismo  cultural  discutindo  de  que  maneira  esses  conceitos  podem  nos  fazer
compreender o referido programa e as possíveis contribuições acadêmicas, profissionais e culturais
para  os  sujeitos  participantes.  Abordaremos  autores  como  Stuart  Hall,  Homi  Bhabha,  Martine
Abdallah Pretceille, Maddalena de Carlo e Manuela Guilherme. Firmamos a nossa pesquisa dentro
do campo da Linguística Aplicada (LA), visto que propomos uma reflexão acerca de uma língua
real falada por sujeitos reais e que essa interação via linguagem se dá por meio de práticas sociais.
Dentro da LA, dialogaremos com autores como Kanavinil Rajagopalan, Luiz Paulo da Moita Lopes,
Marilda Cavalcanti e Inês Signorini. A pesquisa se insere no paradigma qualitativo-interpretativista.
Dessa forma, esperamos contribuir na discussão acerca do papel da interculturalidade na formação
do  professor  e  de  que  maneira  constituímos  indivíduos  críticos  capazes  de  desfazer  possíveis
estereótipos sobre culturas e sujeitos. Ademais, intencionamos contribuir com o profícuo debate
sobre questões concernentes ao ensino-aprendizagem em interface com os valores culturais  que
cercam  os  sujeitos  e  sobre  eles  dizem  muito.  Este  artigo  pode  fazer  coro  à  produção  de
conhecimento da Linguística Aplicada, uma área que toma como ponto central práticas discursivas
nos múltiplos contextos.

Palavras-chave: Interculturalidade; Identidade; PLE.

SESSÃO 11 - 20/10, 16h

POR UMA VISÃO MAIS CRÍTICA DO CONCEITO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS POR
MEIO DAS LÍNGUAS DE SINAIS

Janny Aparecida BACHIETE
jannybachiete@gmail.com 

Marianne Vieira GUIMARÃES
mari.vg@hotmail.com 

Orientador: Profº Dr. Luciano Novaes Vidon
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

Este estudo objetiva identificar a visão de língua estrangeira de uma turma de alunos do 8º ano do
Ensino Fundamental II do ensino regular da rede privada da disciplina de Língua Inglesa. Foram
propostas atividades com as quais os alunos tiveram um primeiro contato com uma língua de sinais
estrangeira, a língua americana de sinais - American Sign Language (ASL); buscando conduzi-los a
uma reflexão crítica sobre suas visões do conceito de Língua Estrangeira (LE) prévias e posteriores
ao contato com uma língua de sinais estrangeira. Para atingir tais objetivos, foi realizado este estudo
de caso (pesquisa-ação) de caráter qualitativo que se deu por meio de grupo focal tendo como
embasamento  teórico  a  Linguística  Aplicada  Crítica  (PENNYCOOK,  2006).  A  reflexão  foi
motivada  por  meio  de  dois  vídeos  propostos  pela  professora/pesquisadora  cujo  conteúdo  foi
apresentado em Língua Estrangeira de Sinais e Língua Inglesa enquanto línguas estrangeiras nos
Estados  Unidos.  A discussão  foi  conduzida  com  apontamentos  e  questionamentos  iniciais  da
professora a fim de problematizar a visão de língua estrangeira que geralmente é disseminada na
sociedade. A pesquisa pôde também averiguar se tal visão era compartilhada ou não pelos alunos. A
análise  das  opiniões  expostas  pelos  alunos  mostrou  que,  apesar  de  alguns  terem  algum
conhecimento a respeito da Língua de Sinais de seu país de origem, a Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS),  a  maioria  não  tinha  conhecimento  sobre  outras  línguas  de  sinais.  Alguns  alunos
relacionavam a língua de sinais a um velho conceito também bastante disseminado na sociedade de
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linguagem de  sinais,  revelando  que  as  línguas  que  não  são  orais  são  vistas  ainda  de  forma
inferiorizada.  Houve  ainda  dificuldades  dos  alunos  em perceber  a  língua  americana  de  sinais
enquanto língua estrangeira pelo fato de esta ser uma língua de modalidade diferente das línguas
orais, ou seja, por ser uma língua visuo-espacial. Buscou-se, portanto, de forma problematizadora,
pôr  em diálogo essas  visões  de LE trazidas  pelos  alunos  e  uma visão de  equidade  de línguas
estrangeiras orais e sinalizadas.
 
Palavras-chave: Línguas estrangeiras; Línguas de sinais; Visão crítica.

IDENTIDADES EM JOGO:
O PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA DIANTE DO “NÃO SABER”

Lucas Henrique GARCIA
Universidade de Brasília (UnB)

lucashg2@hotmail.com 

Tendo em vista os recentes estudos em Linguística Aplicada que levam em consideração as diversas
situações em que se podem observar questões relacionadas à formação identitária do professor de
línguas  (BOHN,  2005;  MASTRELLA,  2007;  KUBOTA,  2013;  LEFFA,  2013)  e  a  perspectiva
teórica que caracteriza as identidades como fluidas, relacionais e construídas a partir da visão de si
mesmo e do “outro” (por exemplo, os estudos de HALL, 2003; NORTON, 2013; WOODWARD,
2000), este artigo tem como objetivo elucidar como a visão identitária do professor de inglês de um
instituto de idiomas sobre si mesmo e sobre suas estratégias discursivas pode ser modificada - ou
reforçada  -  diante  das  possíveis  indagações  de  seus  alunos,  especialmente  quando estes  fazem
questionamentos para os quais o professor não possui uma resposta imediata, isto é, considerada
pelos envolvidos neste contexto situacional como “correta” ou adequada. Para isto, realizamos uma
pesquisa  qualitativa  interpretativista,  cujo  instrumento  de  coleta  de  dados  foi  entrevista
semiestruturada com professores de língua inglesa atuantes em um instituto de idiomas localizado
em uma cidade satélite do Distrito Federal. Foram entrevistados oito professores cuja faixa etária
varia de 21 a 38 anos. As entrevistas foram gravadas em arquivo de áudio, transcritas e analisadas
pelo pesquisador e autor deste relatório de pesquisa durante o mês de Junho de 2015. Considerando
o conflito de vozes dissonantes que operam na construção da identidade do professor de línguas, as
identidades em crise e o sujeito pós-moderno, quem seria, então, o “bom” professor de inglês? O
que se espera dos “saberes” deste profissional? O que ele mesmo espera “saber” e como se sente ao
perceber que não possui controle sobre todo o construto da língua? Os resultados da investigação
com os professores entrevistados apontam para uma essencialização do “saber” do professor de
línguas, especialmente evidenciada pela visão incômoda de si próprio em situação de conflito e
marcada pela percepção de um olhar de fixação de identidade proveniente da reação dos alunos.

Palavras-chave: Identidades; Saber; Conflito.
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QUESTÕES DE "(S)ELF" NO PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS: Identidade, inglês
como língua franca, e síndrome de impostor

Denise Cristina KLUGE 
deniseckluge@gmail.com

Angela Maria Hoffmann WALESKO 
angelawalesko@hotmail.com

Ron MARTINEZ
ronmartinez@ufpr.br  

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Esta comunicação tem como propósito apresentar os achados principais de um exercício de prática
reflexiva realizada no programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) - Inglês da Universidade Federal do
Paraná (UFPR).  O IsF-Inglês da UFPR é voltado à formação crítica de professores e ao ensino e
aprendizagem  de  língua  inglesa  comprometido  com  questões  relacionadas  a  letramentos,
globalização e educação cidadã, entre as quais discussões sobre identidades e Inglês como Língua
Franca.   Ademais,  o  corpo docente  é  composto por  licenciandos,  ainda em fase inicial  da sua
formação  como  professores.   Como  o  programa  atende  a  alunos  da  graduação,  técnicos  e
professores da UFPR, as necessidades do corpo discente são diversas, e essa diversidade representa
um desafio para os professores, que às vezes se sentem inseguros por ainda não serem formados e
terem relativamente  pouca  experiência  em sala  de  aula.   Outra  insegurança  está  relacionada  a
questões de língua, pois não é raro os professores se sentirem inferiores a falantes "nativos" do
idioma,  e  essa  insegurança  é  exacerbada  pelo  fato  deles  frequentemente  terem que  lidar  com
artefatos da cultura norte-americana, como o exame TOEFL iTP, livros, seriados, músicas, e até
com a presença dos English Teaching Assistants (bolsistas norte-americanos do Programa CAPES -
Fulbright).  Resumindo, os professores IsF se mergulham em uma situação crítica de formação não
só como professores, mas de identidade de um modo geral, lidando especialmente com sentimentos
relacionados à "síndrome de impostor" (BERNAT, 2008): impostores como professores de língua
(por estarem ainda em fase de formação inicial), e impostores como autoridades da língua inglesa.
Conscientes de que os professores podem estar passando por tais crises de identidade, encorajamos
reflexão crítica contínua sobre a prática de sala de aula e também sobre questões de identidade de
um modo geral.  Este trabalho de reflexão resultou, recentemente, em uma obra colaborativa escrita,
produzida  pelos  próprios  professores  IsF-UFPR,  intitulada  (por  eles)  "(S)ELF"  --  por  abordar,
especialmente, questões de identidade ("self"), e English as a Língua Franca (ELF).  Uma síntese
desta obra será apresentada nesta comunicação, citando também exemplos específicos dos vários
desafios relacionados à identidade língua, e como os professores enfrentaram tais desafios.  

Palavras-chave: Identidade; Inglês como língua franca; Síndrome de impostor.

RIO GRANDE DO SUL IS A COUNTRY: a construção de identidades sociais e a aprendizagem na
sala de aula de língua adicional

Laura KNIJNIK BAUMVOL
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)

laura.knijnik@gmail.com

Esta  pesquisa  baseia-se na conversa na Análise  da Conversa Etnometodológica (GARFINKEL;
SACKS, 1970; SCHEGLOFF, 1991) e sua aplicação para estudos de ensino e aprendizagem de
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Língua Adicional (MARKEE; KASPER, 2004; FIRTH; WAGNER, 2007), bem como nos estudos
das identidades e da linguagem no contexto social (MOITA LOPES, 1996, 2002, 2003; GIDDENS,
2005; HALL, 2001). O objetivo foi analisar a fala-em-interação em uma sala de aula de inglês como
língua adicional na qual os participantes, ao realizar uma atividade pedagógica, constroem suas
identidades sociais de modo conjunto, local e contingente. Os dados analisados foram selecionados
entre treze horas de registros audiovisuais concebidos em uma aula de nível intermediário em um
curso livre de idiomas. A pesquisa permitiu averiguar que, ao longo da interação, os participantes
exibem uns para os outros que estão se dando conta de quem são e de quem não são, ou seja, de que
são agentes da construção de uma polarização entre as categorias identitárias de “gaúchos” versus
“não gaúchos”.  Assim,  concluiu-se que  essas  identidades  sociais  atribuídas  aos  interagentes:  1)
emergem da interação, sendo tornada relevantes pelos próprios participantes, e, portanto, não são
fixas e não podem ser pré-determinadas pelo pesquisador ou por apenas um dos envolvidos; 2)
foram desencadeadas por alguma oposição ou discordância dos participantes  em relação a uma
posição assumida pelo participante que é responsável pela realização do mandato institucional, de
modo que o "outro" é crucial para a construção dessas identidades; 3) são um "produto emergente"
da interação, o que permitiu a ocorrência de um "momento de aprendizagem" entre os interagentes,
não previsto inicialmente no plano de ensino,  uma vez que ocorre a  mobilização de diferentes
recursos  linguísticos  e  extralinguísticos  na Língua Adicional  para  a  construção das  identidades
sociais. A pesquisa fornece uma contribuição para os estudos de identidades em sala de aula e para a
formação  de  professores,  trazendo  elementos  para  que  os  educadores  realizem  suas  práticas
pedagógicas de modo reflexivo, repensando os conceitos de identidade social e aprendizagem na
sala de aula contemporânea.

Palavras-chave: Identidades sociais; aprendizagem; Interação em sala de aula; Língua adicional; 
Prática pedagógica.

A CONSTITUIÇÃO DISCURSIVA DE (HOMO)SEXUALIDADES POR FREQUENTADORES
 DE UM TERREIRO DE CANDOMBLÉ

Pedro Eduardo DE LIMA
Universidade Federal da Bahia (UFBA)

 limude9@gmail.com 

A presente  pesquisa,  em andamento,  insere-se  nos  estudos  da  linguagem e  de  identidades.   O
objetivo principal é investigar as implicações de fenômenos linguístico-performativos empregados
na constituição da homossexualidade masculina por integrantes de um terreiro de candomblé no
estado da Bahia, bem como das atitudes linguísticas dos participantes quanto ao uso discursivo que
fazem em sua interface com a sexualidade. O trabalho se mostra importante pela necessidade de se
entender como a constituição discursiva de identidades se dá via práticas e percepções discursivas
de forma vinculada a questões religiosas de cultos que são geralmente compreendidos como mais
abertos  á  presença  e  vivência  de  múltiplas  sexualidades.  Torna-se  válido  investigar,  via  uso
linguístico, se e como esta abertura nos cultos de fato ocorre. Na perspectiva teórica, o estudo se
orienta principalmente pela visão da linguagem como performativa e da constituição de identidades
via discurso. O trabalho tem cunho etnográfico, constituindo instrumentos de coleta de dados um
diário de campo escrito pelo pesquisador, além de entrevistas e questionários respondidos pelos
participantes. A análise de dados preliminares sugere haver não uma essência identitária que resulta
em  usos  linguísticos  diferenciados  (léxico  e  entonação,  por  exemplo),  mas  sim  identidades
constituídas/resultantes nesses usos de forma constante. Além disso, percebe-se que a presença mais
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livre  de homossexuais  em terreiros  de candomblé  parece  estar  mais  ligada  à  natureza  também
dissidente dos cultos do que, como muito se pensa, ao fato de haver entidades com sexualidades
múltiplas neles cultuadas. O trabalho tem demonstrado que entender o uso linguístico visto como
performativo por parte de frequentadores homossexuais de cultos afro-brasileiros pode contribuir
para  a  desmistificação  de  identidades  naturalizadas  e  para  o  combate  ao  preconceito  sexual  e
religioso. 
 
Palavras-chave: Língua; (Homo)sexualidades; Identidades.

SESSÃO 12 - 21/10, 13h30

TRANSGRESSÃO NA DESAPRENDIZAGEM DE ESPANHOL NA ESCOLA PÚBLICA:
a produção de tiras em quadrinhos

Valdiney da Costa LOBO
Universidade Federal Fluminense/COLUNI-UFF/PIPGLA -UFRJ

valdineylobo@gmail.com 
Orientador: Dr. Rogério Casanovas Tilio (UFRJ)

Essa comunicação possui o objetivo de apresentar uma produção de tiras em quadrinhos elaboradas
pelo  grupo  de  pesquisa  “Pibiquinho-UFF”,  formado  por  dois  alunos  da  Educação  Básica  do
COLUNI-UFF e um professor supervisor de língua espanhola da instituição. No primeiro momento,
averiguamos se os perfis identitários juvenis (OZELLA, 2003; BOCK 2007) presentes em algumas
tiras brasileiras e argentinas legitimavam os espaços das vozes do sul (MOITA LOPES, 2006) ou se
os adolescentes representados alinhavam-se a um padrão hegemônico de classe média.  A partir
dessa verificação, notamos que alguns perfis identitários adolescentes eram representados a partir
de estereótipos, e que esses não necessariamente levavam o interlocutor a refletir e posicionar-se
criticamente  sobre  as  mazelas  sociais.  Portanto,  no  segundo  momento,  a  proposta  perpassou  a
construção  de  tiras  em  quadrinhos  (RAMOS,  2009)  bilíngues  (português/espanhol)  que
apresentassem personagens adolescentes com as identidades contemporâneas fluídas (HALL, 2003;
SILVA 2010),  legitimando as  vozes  dissidentes  latino-americanas  (KLEIMAN, 2013),  a  fim de
possibilitar  um  espaço  de  transgressão  (PENNYCOOK,  2006)  dos  sujeitos  marginalizados
socialmente. No terceiro momento, o objetivo é construir uma proposta pedagógica transgressora
(HOOKS, 1994) e crítica (FREIRE, 2008) a partir da prática de letramentos (KALANTZIS; COPE,
2012)  de  reexistência  (SOUZA,  2011)  com as  tiras  em quadrinhos  produzidas  pelo  grupo  de
pesquisa do “Pibiquiho-UFF” e usadas na sala de aula da Educação Básica do Colégio Universitário
Geraldo Reis. As propostas didáticas buscam valorizar as heterogeneidades de vozes (BAKHTIN,
1997) dos atores da sala de aula (BOHN, 2013), por meio do foco na desaprendizagem (FABRICIO,
2006) de verdades essencializadas e homogeneizantes, problematizando a descolonização do saber
(QUIJANO, 2009).  Dessa  forma,  buscamos  legitimar  outras  pedagogias  (ARROYO, 2013)  nas
interações realizadas na aula de espanhol. Por fim, esperamos que os atores envolvidos na proposta
pedagógica  construam  um  posicionamento  discursivo  reflexivo  e  crítico,  com  a  finalidade  de
ressignificar os olhares para as identidades latino-americanas na contemporaneidade.

Palavras-chave: Tiras; Trasngressão; Desaprendizagem de espanhol.
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A RELAÇÃO ENTRE PRODUÇÃO ORAL EM INGLÊS E A REPRESENTAÇÃO DA
IDENTIDADE PROFISSIONAL POR PROFESSORES DE LÍNGUAS DA REGIÃO SUDOESTE

DO PARANÁ

Daiane da Silva LOURENÇO
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

daianelourenco@utfpr.edu.br 

Esta pesquisa foi realizada com professores de língua inglesa da rede pública da região  sudoeste do
Paraná. Tais professores participaram de um projeto de extensão com foco na formação continuada
e enfatizaram o interesse para que o curso ofertado tivesse como foco a  oralidade ao invés  de
estudos de teorias da linguagem e da educação. Diante da perspectiva apresentada pelos sujeitos,
aplicamos um questionário aberto ao final do curso com o objetivo de entender se o domínio de
produção oral em inglês influencia sobre a identidade profissional do docente de língua inglesa.
Para fazer a interpretação dos dados utilizamos embasamento teórico sobre identidade (BAUMAN,
2005; HALL, 2006; WOODWARD, 2003) e sobre identidade profissional docente (CALVO, 2011;
FARIA; SOUZA, 2011; FERNANDES, 2006). Percebemos que a identidade profissional docente é
multifacetada, fragmentada, instável (HALL, 2006) e a representação identitária está relacionada à
forma como o professor percebe a si mesmo e também como os outros o veem (FIGUEIREDO;
NORONHA, 2010). Os participantes da pesquisa afirmaram que os profissionais da área não são
valorizados pelos colegas de trabalho, pelos pais e pelos alunos e apontam a falta de fluência oral da
maioria  dos  professores  como  o  principal  motivo  para  tal  representação.  A representação  do
professor de inglês é resultado, em parte, do que se espera de um professor de inglês (MARECO;
SILVA, 2011), por isso a fala dos participantes é permeada pelas expectativas de outros sujeitos. A
produção oral é vista como forma de autoafirmação da identidade do docente de língua inglesa, por
isso quando o professor  não mostra  que é  fluente para  a  comunidade escolar  sua identidade  é
questionada. A interpretação dos dados ainda demonstra que os professores apontam a necessidade
de uma formação continuada com foco na oralidade; criticam a falta de formação específica para a
área  de  línguas  no  estado;  questionam  a  ênfase  dada  à  teoria,  pois  acreditam  que  sem  o
conhecimento linguístico adequado não é possível  colocar a teoria  em prática.  Os participantes
consideram a formação continuada como um caminho para (re)construir a representação identitária
dos docentes de língua inglesa.

Palavras-chave: Identidade profissional; Professores de língua inglesa; Produção oral.

“AOS POUCOS A GENTE VAI TENDO ESSA PERDA DE IDENTIDADE COM A NOSSA
LÍNGUA MÃE”: reflexões sobre a língua alemã em um contexto intercultural

Martha Regina MAAS
Universidade Regional de Blumenau (FURB)

martharmaas@gmail.com 
Orientadora: Dra. Maristela Pereira Fritzen

Universidade Regional de Blumenau (FURB)
mpfritzen@gmail.com 

A partir  de  uma concepção de  identidade  enquanto  construção  social  e  histórica,  por  meio  da
linguagem e das relações de poder, este trabalho tem por objetivo discutir as relações entre língua
alemã  e  processos  discursivos,  sociais  e  identitários  em  um  contexto  sociolinguisticamente
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complexo, no qual mais de uma língua e cultura estão em constante interação e tensão. Concebe-se,
aqui, a língua alemã enquanto minoritária, aprendida e utilizada à margem do português enquanto
língua oficial no cenário brasileiro. Os dados analisados provêm de uma pesquisa de Mestrado em
fase de conclusão, embasada teoricamente nos Estudos Culturais  em diálogo com a Linguística
Aplicada que  compreendem a  linguagem como palco de  intervenção social,  no qual  se  travam
constantes lutas de uma dada comunidade. A partir de uma perspectiva metodológica qualitativa e
interpretativista,  a  geração  dos  dados  aconteceu  por  meio  de  entrevistas  narrativas  das  quais
participaram sujeitos de três diferentes gerações de uma mesma família. Todos os entrevistados
aprenderam, em seus espaços de convivência familiar,  a  língua alemã enquanto uma língua de
herança presente na comunidade em que vivem. A análise dos dados sugere que as relações entre as
duas línguas estão imbricadas, marcadas por complexidades e por uma inter-relação constante no
que  diz  respeito  à  vida  dos  sujeitos.  A língua  alemã se  faz  presente,  atualmente,  em espaços
informais,  na  família,  com  colegas  de  trabalho  e  nas  relações  comunitárias,  marcada  pela
afetividade, pela caracterização cultural do grupo e pela herança histórica. Já a língua portuguesa,
também utilizada cotidianamente,  principalmente nas situações mais formais,  é vista como uma
língua distante,  marcada por  ideias  de ascensão social  e  acesso aos  letramentos  dominantes  da
sociedade. Em seus dizeres, os sujeitos estabelecem relações diretas entre identidade e língua, pois
as  ações  de  valorização  ou  de  silenciamento  da  língua  de  herança  presente  na  comunidade
influenciam diretamente nas representações culturais e identitárias que os sujeitos têm de si mesmos
e do seu grupo. Dessa forma, conclui-se este trabalho com o reconhecimento da multiplicidade de
processos identitários pelos quais os sujeitos bi/multilíngues passam no decorrer de suas vidas. 

Palavras-chave: Língua alemã; Identidades; Plurilinguismo.

A APRENDIZAGEM DIALÓGICA APLICADA AO ENSINO DE LE ATRAVÉS DA TERTÚLIA
LITERÁRIA DIALÓGICA, UM ESTUDO DE CASO

Suellen Mayara MAGALHÃES
Universidade de Brasília (UnB)
suellen.magalhaes@ifb.edu.br 

Orientadora: Drª Mariana Rosa Mastrella-de-Andrade

A Tertúlia Literária Dialógica (TLD) é uma atividade pedagógica e cultural que há mais de 30 anos
vem  demonstrando  sua  importância  para  o  desenvolvimento  do  pensamento  reflexivo,  da
solidariedade  e  da  leitura  crítica  entre  seus  participantes  por  meio  da  aprendizagem dialógica
(FLECHA, 1997). Considerando os princípios da TLD, e seu sucesso no ensino da língua materna
para adultos espanhóis e brasileiros, surgiu a ideia de implantá-la no contexto do ensino de línguas
estrangeiras, no caso específico desta pesquisa, do espanhol.  Assim, o objetivo deste trabalho é
verificar a aplicabilidade da TLD como alternativa prática para o professor de línguas estrangeiras
trabalhar com, e problematizar, a existência de identidades múltiplas, fragmentadas e contraditórias
em sala de aula e investigar como essa atividade promove a negociação de identidades na sala de
aula, de forma a entender o envolvimento dos aprendizes na língua-alvo e com uma visão crítica de
mundo. A pesquisa se deu em uma turma de espanhol avançado em um campus do IFB, as aulas
foram divididas em 2 horas de aula e 2 horas de tertúlia. No início do semestre os alunos receberam
uma lista de livros em espanhol, e de acordo com os princípios da tertúlia, um deles foi escolhido
para leitura (Cien años de soledad – Gabriel García Marquez) de forma democrática, através da
votação entre os alunos que defenderam a leitura do livro por se tratar de um clássico da literatura
de língua espanhola. Foi acordado também quantos capítulos seriam lidos durante a semana. A cada
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encontro, a professora gravou em áudio a tertúlia, e ao final foram feitas entrevistas com os alunos,
uma em duplas e outra com todos reunidos. A análise dos registros sugere os alunos se engajaram
mais com práticas da língua-alvo e ganharam oportunidades de reflexão crítica sobre questões da
vida social.   

Palavras-chave: Aprendizagem dialógica; Identidade; Tertúlia literária dialógica. 

CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES CULTURAIS DE ALUNOS DA EJA NO GÊNERO
DISCURSIVO DIÁRIO PESSOAL

Kéfora Janaína de MEDEIROS
kefora.medeiros@gmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Sheila da Silva MONTE

sheilamontebr@gmail.com
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Magda Renata Marques DINIZ
magdarmd@gmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Orientadora Dra. Marília Varella Bezerra de Faria (UFRN)

mariliavbf@yahoo.com.br

Este artigo objetiva apresentar as análises de nossa pesquisa, do tipo documental, que investiga
aconstrução de identidades culturais de alunos da Educação de Jovens e Adultos, de uma escola
municipal  de  Natal-RN,  por  meio  de  diários  pessoais  produzidos  por  eles  mesmos.  Numa
abordagem qualitativo-interpretativista,  o referido trabalho ancora-se nos estudos identitários  de
Stuart  Hall (2011, 2012) e Zygmunt Bauman (2005), os quais dialogam com a ideia de que as
identidades culturais são construídas e reconstruídas pelas relações sociais que realizamos, cada vez
mais  fluidas,  líquidas.  Esse movimento  provoca uma transformação nos  modos de se pensar  o
sujeito e sua identidade. Um sujeito que, antes, era considerado unificado, centrado, e que hoje é
dotado  de  uma  identidade  mutável,  que  se  adapta  a  diferentes  momentos,  que  se  desloca
continuamente.  Partindo  de  uma  concepção  de  linguagem  que  não  pressupõe  categorias
preestabelecidas, os enunciados produzidos por esses alunos foram analisados sob a perspectiva do
Círculo de Bakhtin, que trata a construção discursiva como processos intersubjetivos de interação
verbal, em uma relação dialógica do eu com o outro, pela alteridade e pela heteroglossia. Ademais,
nosso estudo é norteado pelas  orientações  sobre  gênero do discurso,  de Bakhtin (2010),  diário
pessoal,  de  Machado (1998,  2009).  O trabalho está  filiado à  Linguística  Aplicada Indisciplinar
(MOITA LOPES, 2006) por se debruçar sobre uma prática social em que a linguagem desempenha
papel  central  e  procura  demonstrar  como os  discursos  dos  sujeitos  alunos  da  EJA,  em diários
pessoais,  são  instrumentos  de  construção não só de  suas  identidades  culturais  mas  também do
conhecimento e da vida social, da posição que esse sujeito aluno ocupa. Dessa forma, os resultados
apontam para identidades culturais desses alunos fluidamente construídas através da representação,
que o aluno faz da escola e dos que a fazem, do que é ser estudante da EJA e de como ele é
estudante dessa modalidade.

Palavras-chave: Identidade cultural; Educação de Jovens e Adultos; Diário pessoal.
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SESSÃO 13 - 21/10, 13h30

O QUE HÁ NO FIM DO ARCO-ÍRIS: A identidade dos novos leitores em comunidades que
rediscutem as fronteiras literárias

Rosângela França de MELO 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

rosangela_du_lac@ig.com.br 
Orientadora: Profa. Dra. Maria da Penha Casado Alves

O incentivo à leitura dos textos literários no ambiente escolar revela uma predisposta acolhida, por
parte dessa comunidade, à recorrente ideia de que o ato de ler pode convidar ao ato de escrever. Não
obstante,  determinados  “movimentos  de  corpos  consumidores  de  histórias”  ainda  parecem não
corresponder às expectativas das práticas usuais e diversificadas (utilizadas, comumente,  para o
convencimento de futuros leitores) e se estabelecem em comunidades quase invisíveis a olho nu,
constituindo-se em identidade  formadora,  supostamente,  não institucionalizada,  não oficial,  não
escolar de leitores. Perceber esse burburinho fantasmagórico que se instalou em “quartos fechados”
nas redes sociais, blogs, fanfictions ou saletas de livrarias possibilita que se enxergue um pouco
mais de perto esses grupos que, independente de conhecerem os listados autores oficializados dos
estudos de literatura,  devotam horas  à  conquista  de centenas  de  páginas  constituintes  de sagas
literárias  como  Crepúsculo,  Jogos  Vorazes,  Os  instrumentos  Mortais  e  Percy  Jackson.  Nesta
discussão  primeira,  tenta-se  investigar  possíveis  identidades  culturais,  tomando  como  base  a
linguagem e  aspectos comportamentais adquiridos a partir das experiências de leituras das quais se
apropriaram esses sujeitos; também, os fatores históricos, e/ou sociais que, no decorrer do tempo,
desenharam esse construto de fronteiras redefinidas.  A proposta é levantar, sistematizar e discutir
dados a respeito da rotina do leitor, também do aparato social que o cerca e que ele aponta como
determinante para sua condição de apreciador dessas sagas.  O presente trabalho visa expor essa
discussão,  à  luz  das  teorias  de  Bakhtin  (1998,  2003) que  considerou  a  linguagem  como  um
constante processo de interação mediado pelo diálogo.  À percepção do enunciado bakhtiniano,
concreto,  marcado  por  vozes,  reuniu-se  o  conceito,  de  Hall  (2005),  das  identidades  modernas
“descentradas,  deslocadas,  ou fragmentadas”,  “constituídas historicamente,  não biologicamente”,
que  “não são unificadas  ao  redor  de um ‘eu’ coerente”;  e  retratam “sujeitos  de sociedades  de
mudanças  constantes”.  Tais  orientações  teórico-metodológicas  possibilitam  entender  as
comunidades de leitores como espaços construídos, conforme desejos/saberes/experiências de seus
participantes.  

Palavras-chave: Comunidade de leitores; Sagas; Identidade.

“ESTE LIVRO TRAZ LIÇÕES MUITO RELEVANTES PARA A VIDA DOS ALUNOS”:
IDENTIDADES IDEALIZADAS E A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO CIDADÃ CRÍTICA

Kerolyne MENEZES (Pibic/UnB)
Mariana R. MASTRELLA-DE-ANDRADE

Universidade de Brasília
kerolyne.m.r@gmail.com

Este artigo tem o objetivo de analisar as identidades de falantes de Inglês construídas em um livro
didático de inglês adotado nos Centros Interescolares de Línguas, instituição pública de ensino de
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línguas no Distrito Federal. Para tal análise, tomamos como base teórica os estudos identitários,
segundo os quais as identidades são fluidas, não essenciais, construídas com base na sua relação
com a diferença, por meio da linguagem e em relações desiguais de poder (HALL, 2003; LEFFA
2013;  MASTRELLA-DE-ANDRADE,  2011,  2013;  SILVA,  2000;  WOODWARD,  2000).  A
problematização de identidades construídas no livro didático torna-se importante, uma vez que o
livro é figura de autoridade no processo de ensino-aprendizagem de línguas (FERREIRA, 2014),
promovendo  algumas  identidades  valorizadas  em  detrimento  de  outras,  em  geral  omitidas  ou
diminuídas,  no  que  se  refere  a  questões  de  raça,  gênero  e  classe  social  (BALADELI,  2014;
FERREIRA, 2014; JORGE ,2014). Para a construção da análise aqui pretendida, desenvolvemos
uma pesquisa qualitativa documental (FLICK, 2009), de base interpretativista (MOITA LOPES,
1994). Os resultados mostram que o livro didático analisado promove a identidade do falante de
inglês como sendo branco (através do apagamento da raça negra) e prioritariamente britânico ou
americano, com fortes estereótipos marcando essas identidades como padrão e como homogêneas.
O mesmo livro  também essencializa  identidades  de  gênero,  impondo padrões  tipificados  sobre
comportamentos de homens e de mulheres. Nossas análises apontam fortemente para a necessidade
de repensarmos a adoção de livros didáticos nos espaços públicos de educação. Apontam também
para a necessidade de formação crítica de professores, como profissionais que possam ressignificar
as  "verdades"  do livro didático,  oferecendo aos  alunos possibilidades  de vê-lo  criticamente,  de
maneira que o ensino de língua caminhe em consonância com a construção da cidadania.

Palavras-chave: Identidade e ensino-aprendizagem de línguas; Livro didático de inglês; Formação 
cidadã crítica. 

LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS NA PLATAFORMA MOODLE: multiculturas,
multimídias, multiletramentos

Carla Maria França DO NASCIMENTO
Universidade Federal da Bahia (UFBA)

c_carlafrancan@hotmail.com
Orientadora: Drª Simone Bueno B. da Silva

O presente relato de pesquisa, formatado para este evento, visa a apresentar o momento da pesquisa
de Mestrado em andamento no presente ano, intitulada “Leitura e produção de textos na plataforma
Moodle: multiculturas, multimídias, multiletramentos”. O objetivo precípuo do trabalho é conhecer
como os alunos da disciplina presencial HAC001 – Estudos da Contemporaneidade I, do BI de
Artes  – UFBA, leem e  produzem textos  a  partir  da  mediação da plataforma novomoodle.ufba.
Relacionando o modelo dos multiletramentos com a teoria dos Gêneros de Bakhtin, segundo ROJO
(2013), a pesquisa, em fase de observação, propõe ainda observar como essa perspectiva contribui
com as práticas de aprendizagem em Ambientes Virtuais de Aprendizagem, como o Moodle e como
culturas e discursos polifônicos são inscritos nas leituras e produções de textos dos alunos nesse
ambiente na aula de Estudos da Contemporaneidade do referido curso. Às práticas letradas que
fazem uso de diferentes mídias e, consequentemente, de diversas linguagens, incluindo aquelas que
circulam nas mais variadas culturas chamamos multiletramentos. O modelo dos multiletramentos
contribui,  na perspectiva desta pesquisa, para a formação de alunos multiculturais,  “de maneira
ética,  crítica  e  democrática”  (ROJO,  2009,  p.  107),  além  de  circular  discursos  polifônicos
potencializados  pela  rede  virtual,  uma  “nova  ética”,  “um  novo  conjunto  de  valores”  são
requisitados,  o  que  possibilita  práticas  de  produção  de  textos  mais  colaborativas.   A pesquisa
justifica-se  pela  vivência  da  pesquisadora  como  aluna  desse  e  de  outros  ambientes  e  de  seus

150

mailto:c_carlafrancan@hotmail.com


questionamentos de como tornar o aprendizado mais efetivo via TIC e também pela emergência do
tema nos Estudos de Letramento. O aporte teórico repousa principalmente nos estudos do Grupo de
Nova  Londres,  Rojo  (2013),  Bakhtin  (2008),  Canclini  (2008),  Moita  Lopes  (2006),  Santaella
(2008). A metodologia adotada serve a uma pesquisa social, de cunho etnográfico que faz usos de
instrumentos  de  coleta  como  questionários,  observações  das  aulas  presencial  e  atividades  no
ambiente novomoodle.ufba e entrevistas semi-estruturadas. Após triangulação dos dados obtidos, a
redação das  conclusões comporão a  dissertação de Mestrado e  será levada à discussão com os
sujeitos de pesquisa a fim de recolher suas impressões. 

Palavras-chave: Aprendizagem; Moodle; Multiletramentos.

IDENTIDADES DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA XEQUE-MATE

Cíntia Daniele Oliveira do NASCIMENTO
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

cintia_danielee@hotmail.com 
Orientadora: Profa. Dra. Marília Varella Bezerra de Faria

O Programa Xeque-Mate faz parte da grade da TV Universitária (TVU), da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN) e é um espaço para os alunos do curso de Comunicação Social da
instituição  exercitarem a  prática  profissional  no  âmbito  acadêmico,  ou  seja,  desenvolverem as
funções  de  jornalistas,  radialistas  e  publicitários  num  estúdio  de  TV  aberta,  ainda  enquanto
estudantes universitários. A proposta da TVU, bem como do Programa Xeque-Mate, é funcionar
como  um  laboratório  para  os  estudantes  do  curso  de  Comunicação, de  todas  as  habilitações
(Jornalismo,  Rádio  e  TV  e  Publicidade  e  Propaganda),  um  espaço  para  que  eles  cresçam
profissionalmente  e  estejam  aptos  para  as  mais  diversas  situações  cotidianas  do  exercício
profissional. Tendo como referência o Programa Xeque-Mate, a proposta deste trabalho é refletir
sobre as identidades dos alunos participantes do programa, construídas a partir de seus próprios
enunciados. Durante a pesquisa, analisamos as contribuições que a participação no programa traz
para  o  exercício  profissional  de  cada  um,  bem  como,  de  que  maneira  essas  identidades  são
construídas  e  reconstruídas  a  partir  do seu envolvimento com o programa.  Este  trabalho é  um
recorte  de  uma pesquisa de  Mestrado que  está  em desenvolvimento,  e  se  insere  no  campo da
Linguística Aplicada (LA). A área da LA tem repensado continuamente seu campo de atuação,
reafirmando o seu interesse em ampliar os estudos teóricos para outras áreas das Ciências Sociais e
das  Humanidades,  caracterizando-se  como  uma  LA indisciplinar,  antidisciplinar,  transgressiva,
como afirma Moita Lopes (2009). Dessa forma, considerando que a LA transita entre fronteiras,
buscamos construir pontes com a Comunicação Social, além de utilizarmos as reflexões do Círculo
de Bakhtin (1992, 2011) acerca da concepção de linguagem e a noção de identidade, a partir da
visão  dos  Estudos  Culturais  (HALL,  2011,  2015).  Os  resultados  preliminares  apontam para  a
melhoria  da formação discente,  uma vez que o programa contribui  para o exercício prático de
conhecimentos técnicos das três habilitações do curso de Comunicação Social.

Palavras-chave: Identidade; Linguagem; Programa Xeque-Mate.
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DISCURSO E SEXUALIDADE: a construção de identidades sexuais em salas de aula do ensino
médio em Brumado-Bahia

Márcia Silva AMARAL
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)

cinhaamaral@gmail.com 

O projeto de estudo que está em desenvolvimento (fase inicial) no Mestrado (PPGCEL) versa sobre
a força da linguagem sobre o sexo, ou seja, a forma como a expressão humana ganha autonomia a
ponto de virar um sistema que afeta a vida humana em todas as manifestações,  e contamina a
própria maneira como encaramos a sexualidade, a qual mantém uma relação sinuosa, entretanto
estreita, com a linguagem; já que ambas enfatizam a relação com o outro. Não apenas falamos ou
escrevemos para outrem, há algo maior, a necessidade de interação. No que tange à sexualidade,
percebemos que o modo de falar/expressar e o repertório lexical vão mudando de acordo com o
discurso do falante,  opção sexual,  etnia,  posição social.  Nesta perspectiva,  a questão do gênero
masculino e feminino está inscrita em cada sociedade, enredada de relações de poder, assim sendo,
nos variados contextos de agrupamentos sociais, são construídas as diversas identidades do sujeito,
inclusive a sexual. Para esta pretensa análise o local escolhido é a sala de aula, por entender que este
espaço, por excelência, agrega pessoas as quais possuem diferenças singulares entre si; entretanto
devem dividir um espaço em comum que, a priori, é visto como homogêneo, e esta convivência
deve sempre estar pautada no respeito à dignidade humana. Os pressupostos teórico-metodológicos
da Análise de Discurso de linha francesa embasarão o estudo como também constituirão o cerne da
discussão para entender a dinâmica da discursividade presente na cópula entre sexualidade e língua,
objetivando  desvelar  a  partir  da  materialidade  linguístico-discursiva  cotidiana  a  forma  como é
construído  o  discurso  sexual  e  como  este  interfere  na  construção  de  identidades  sexuais  dos
adolescentes na sala de aula, bem como as relações de poder estabelecidas entre escola e discentes. 

Palavras-chave: Discurso, Sexualidade; Identidade.

SESSÃO 14 - 21/10, 13h30

ANOMIA, ESTIGMATIZAÇÃO RACIAL E O IMIGRANTE NEGRO NO BRASIL:
 reflexões para o acolhimento

Renata Franck Mendonça de ANUNCIAÇÃO
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

renatafma@gmail.com
Orientadora: Dr.ª Terezinha de Jesus Machado Maher

O  presente  trabalho  é  parte  inicial  de  uma  pesquisa,  cujo  objetivo  é  discutir  o  processo  de
(re)negociação  e  (re)construção  da  identidade  de  imigrantes  negros,  em especial  haitianos,  em
situação de vulnerabilidade social no Brasil. Considerando que o acesso a recursos materiais (bens
de consumo) e simbólicos (língua, educação e amizades) determina quem tem acesso a poder e a
privilégios, bem como determina como indivíduos constroem sua identidade (NORTON, 2013), o
acesso limitado a esses recursos traduz-se em desequilíbrios na estrutura social, tais como pobreza,
falta de reconhecimento, de integração à sociedade e sentimento de insegurança, cujas implicações
são observadas na forma como o indivíduo se reconhece e é reconhecido por seu entorno. Como são
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raras as exceções em que o imigrante consegue manter o mesmo acesso a recursos materiais  e
simbólicos a que tinha em seu país de origem, é provável que sua identidade passe por processo de
(re)construção e de (re)negociação, um momento que Bhabha (2005) chamou de entre-lugar. Na
condição de indivíduo entre-lugares, o imigrante precisa se adaptar a sua nova condição no novo
país  de  domicílio,  elaborando,  na  articulação  das  diferenças  culturais,  novas  estratégias  de
subjetivação para dar início a novos signos de identidade e posturas inovadoras de colaboração e
contestação.Para entender o entre-lugar do imigrante na estrutura social, discutirei como a condição
de anomia (MERTON, 1938) e a estimatização racial (SALLES JR., 2006) dificultam o processo de
integração  do  imigrante  negro,  colocando-o  em  situação  de  vulnerabilidade  social.O  presente
trabalho faz uma breve análise sobre a relação entre desequilíbrio das estruturas sociais, semiótica
racista e seu reflexo em contexto de imigração, a partir do relato sobre um caso de violência, que
ganhou publicidade, contra um trabalhador haitiano, ocorrido em 2014, em Curitiba, Paraná. Ao
final  da  discussão,  apresento  algumas  ações  tomadas  pelo  programa  de  extensão  Português
Brasileiro para Migração Humanitária (PBMIH) da Universidade Federal do Paraná para amenizar
os efeitos dessa relação, educando o entorno (MAHER, 2007) para o acolhimento do imigrante.

Palavras-chave: Identidade; Imigração; Acolhimento.

FORMAÇÃO VERSUS PROFISSÃO DOCENTE: uma análise dos atos/ações de fala de
professores de língua inglesa em um ambiente de formação em serviço

Daniella Corcioli Azevedo ROCHA
Universidade Federal do Tocantins (UFT)

danicorcioli@yahoo.com.br 

Partindo do fato de que, apesar dos muitos estudos, práticas intervencionistas e cursos de formação
realizados  pelas  áreas  de  educação,  linguística  e  linguística  aplicada,  nossos  problemas
educacionais parecem se agravar a cada dia e considerando, também, a crescente simplificação ou
mesmo redução da complexidade da profissão docente, por parte de muitos teóricos e formadores
de professores, conforme pontuado por Bertoldo (2003, 2004), Coracini (2003,e 2009) e Tavares e
Bertoldo (2009), dentre outros, para este trabalho me propus a investigar a influência dos atos de
nomeação e predicação (FREITAS, 2005) acerca da docência e do professor. Considero que os atos
de nomeação e predicação (Austin, 1962 e discussões decorrentes de suas publicações), geralmente
veiculados por teóricos e formadores de professores, exercem grande influência na prática e nas
formações discursivas dos professores formados e em formação. Assim, parto do pressuposto de
que os atos de nomeação/predicação acerca da docência e do professor, veiculados nos cursos de
formação (seja por formadores ou por autores da área), servem não somente para posicionar os
sujeitos dentro da situação de formação, em relação à sua disposição e/ou pretensão de pesquisar,
entender, discutir, intervir, ressignificar e/ou reconstruir a sua profissão, mas também para criar
e/ou (re) (des) construir posições a fim de que estas entrem em sintonia ou estejam em consonância
com  formas  de  representação  defendidas/veiculadas  no  curso  através  das  diferentes  teorias
‘estudadas’. Tal ‘adoção’ de atos e ações advindas das teorias muitas vezes é realizada de forma
simplista e automática, levando à desconsideração de questões identitárias, subjetivas e contextuais
do professor e sua profissão. Esta pesquisa, parte de um estudo de doutoramento, é de natureza
qualitativa, analítico-descritiva e, também, interpretativista  e está sendo desenvolvida tendo como
participantes ex-alunos da pesquisadora, que ingressaram recentemente em um curso de formação
em serviço em uma universidade no norte do país.  Utilizaremos enquanto referenciais  teóricos
autores como Austin (1962/1990), Derrida (1973, 1991) Freitas, (2005, 2006), Rajagopalan (1999,
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2000,  2003,  2004,  2014),  Silva  (2008),  além das  noções  de  sujeito  e  formação  discursiva  de
Pêcheux (1969/1990, 1975/1997) e de representação de Hall (2008) e Woodward (2008).

Palavras-chave: Políticas de formação docente; Discurso; Identidade.

A CONSTITUIÇÃO IDENTITÁRIA DO SUJEITO DISCENTE DE UMA LICENCIATURA DA
MODALIDADE EAD

Ana Maria FRANCO
Universidade Federal de Uberlândia (PPGEL/UFU)

anafrancolet@gmail.com
Orientadora: Professora Dra. Alice Cunha de Freitas

A modalidade de educação a distância no nível do ensino superior tem como premissa propiciar o
acesso à formação de novos profissionais. Quando se refere às licenciaturas, a modalidade EaD
configura-se  como  uma  oportunidade  à  formação  acadêmica  docente  tanto  para  futuros
profissionais que irão ingressar no contexto educacional, como para aqueles professores leigos que
querem oficializar sua experiência em sala de aula de acordo com as exigências legais do exercício
profissional. O advento do PARFOR (Plano Nacional de Formação dos Professores de Educação
Básica) tem como objetivo oferecer o acesso ao ensino superior público e de qualidade para que
novos licenciados possam ingressar na educação e suprir a demanda atual de professores em nosso
país em diversas áreas e nos níveis de ensino infantil, fundamental e médio. O presente trabalho
configura-se como parte do projeto de pesquisa de doutorado e propõe analisar de que maneira a
formação  do  professor  de  línguas  no  contexto  a  distância  interfere  na  constituição  identitária
docente que irá atuar profissionalmente no contexto presencial. Pretende-se analisar como se dá a
constituição identitária do sujeito discente de uma licenciatura da modalidade do ensino à distância
por meio de entrevistas a serem coletadas de alunos de um curso de licenciatura da modalidade
PARFOR.  Além  disso,  serão  analisadas  as  produções  e  interações  feitas  pelos  discentes  no
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), nos últimos semestres de um curso de licenciatura a
distância, com ênfase nas disciplinas relacionadas aos estágios supervisionados. Como hipóteses,
levantam-se  a  carência  da  figura  do  professor  presencial  como uma referência  no  processo  de
constituição identitária e a dificuldade de transpor o contexto de formação à distância nos primeiros
contatos com a realidade presencial do exercício da profissão no âmbito escolar tradicional. Assim
sendo,  buscar-se-á  analisar  nesta  pesquisa  se  o  processo  de  ensino-aprendizagem  e  a  relação
professor-aluno  estabelecidos  no  AVA possibilitam  aos  discentes  desenvolver  um  processo  de
identificação com o exercício profissional docente.

Palavras-chave: Identidade; Licenciatura; EaD.
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A IDENTIDADE DO PROFESSOR DE PLE: Diversos contextos de língua portuguesa sob três
olhares estrangeiros em diferentes experiências de ensino

Elainne BATISTA PAULINO
Laura Verónica RUIZ 

Lucimar FRANÇA DOS SANTOS SOUZA
Universidade Federal de Goiás (UFG)

lfsantossouza@gmail.com
 Profa. Orientadora Drª. Tânia Ferreira Rezende

Este artigo tece considerações a três experiências de ensino de português como língua estrangeira
em três contextos e realidades diferentes: uma professora brasileira em Timor Leste, uma professora
argentina no Brasil e uma professora brasileira no México. Trata de uma reflexão sobre a identidade
do  professor  de  português  como  língua  estrangeira  (PLE)  com  vistas  à  construção  do  perfil
profissional e ao desempenho do seu papel social diante do ensino de Língua Portuguesa (LP) como
língua estrangeira (LE), segunda língua (L2), adicional (LA) ou língua de herança, focalizando a
explicitação  de  características  específicas  do  processo  de  ensinar  sob  a  perspectiva  da
interculturalidade,  considerando  os  diferentes  contextos  socioculturais,  envolvendo  alunos  e
professores como sujeitos atuantes e críticos e, demonstrando, dessa forma, que língua e cultura são
aspectos  indissociáveis.  Com base em Bakhtin (2006);  Kramsch (1998),  Mendes (2004) dentre
outras  referências  relevantes  ao  tema,  trazemos  como  reflexão  sobre  a  prática,  três  diferentes
experiências  docentes:  uma  professora  argentina  graduada  em  ensino  de  português  para
estrangeiros,  que  atuou  no ensino  de  português  na  formação  básica  no  Brasil;   uma brasileira
licenciada em Letras que ensinou língua portuguesa para professores em exercício e funcionários de
instituições governamentais, em Timor-Leste e outra brasileira com formação em português como
segunda língua, cuja experiência de ensino foi no mesmo enfoque de sua formação no México e em
Timor-Leste. Assim, constatamos que ensinar e aprender uma língua-cultura é um processo em que
professores  e  alunos  compartilham na  sala  de  aula  ,  não  só  conteúdos  relativos  à  língua,  mas
também uma  bagagem de  conhecimentos  que  fazem parte  de  suas  realidades  culturais.  Nesse
sentido, consideramos que as experiências apresentadas deixam transparecer a busca da construção
de um diálogo intercultural  (MENDES, 2004).  Assim,  fomentar  esse diálogo implica que tanto
professores quanto alunos estamos dispostos a aceitar a experiência do Outro para o encontro com o
diferente,  pondo  em  evidência  que  a  identidade  se  constrói  na  e  através  da  língua
(RAJAGOPALAN, 2002).

Palavras-chave: Identidade; Interculturalidade; PLE.

O BILINGUISMO (LITERÁRIO) COMO CONDIÇÃO DE ESCRITA

Gabriela OLIVEIRA
Instituto de Biociência, Letras e Ciências Exatas (Unesp-Ibilce)

gabriela_oliveira_silva@live.com 
Orientadora: Dra. Maria Angélica Deângeli

deangeli@ibilce.unesp.br 

Com o intuito de investigar o movimento das línguas na língua de escrita de sujeitos com mais de
uma  língua,  é  imprescindível  voltar  nossa  atenção  para  a  problemática  da  identidade.  Tal
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problemática,  pensada  na  perspectiva  das  “desconstruções”,  como  sugerido  por  Derrida,  nos
permite pensar o bilinguismo de forma não restrita, abrangendo sujeitos que aprenderam outras
línguas  depois  de  adultos  e  também  aqueles  que  vivem  entre  culturas,  apesar  de  terem  sido
alfabetizados  em apenas  uma  língua,  muitas  vezes,  a  língua  do  colonizador.  Assim,  podemos
justificar o uso do termo bilinguismo para as autoras, Nancy Huston e Leïla Sebbar, da obra, Lettres
Parisiennes (1986), por nós estudada. Apesar das diferentes histórias de vida – Huston cresceu no
Canadá  anglófono  e  Sebbar  na  Argélia  francófona  –,  as  duas  compartilham o  relacionamento
ambíguo  com  o  francês,  que  é,  ao  mesmo  tempo,  língua  estrangeira  e  língua  da  morada.
Questionamos, então, com e a partir dessas escritas, a hierarquização entre língua materna e língua
estrangeira, entre escrita de si e escrita do outro, problematizando o discurso tradicional sobre as
concepções  de  língua,  e  nos  atentando  para  as  diferenças  e  impurezas  presentes  no  que  se
convencionou chamar de “uma” língua. Dessa forma somos levados a concordar com Derrida, para
quem "nunca se escreve nem na própria língua, nem numa língua estrangeira" (1986, p.146), mas
numa língua sempre outra. Nossa pesquisa nos coloca, então, num contexto que privilegia a questão
da alteridade, como questão política e ética, e em que língua, sujeito e identidade caminham juntos,
desestabilizando certas noções preestabelecidas referentes à própria noção de língua, de sujeito e
também  de  identidade.  A  partir  dessas  “desestabilizações”  objetivamos  mostrar  como  a
problemática  da  multiplicidade  identitária  transparece  na  escrita  e  é  ainda  mais  marcante  para
aqueles  que  vivem entre-línguas  e  culturas,  na  tentativa  de  responder  à  seguinte  pergunta:  se
identidade e diferença são criações da linguagem e “não podem ser compreendidas, pois, fora dos
sistemas  de  significação  nos  quais  adquirem sentido”  (SILVA,  2012,  p.78),  como conceber  os
processos de identificação para aqueles que transitam entre dois ou mais sistemas de significação? 

Palavras-chave: Identidade; Bilinguismo de escrita; Lettres Parisiennes.

LETRAMENTOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES:
entre fluxos de crenças, emoções, crítica e apoderamentos 

Hélvio Frank de OLIVEIRA
Universidade Estadual de Goiás (UEG)

helviofrank@hotmail.com 

Considerando-se que os saberes acadêmicos e a familiaridade com diversas práticas de letramentos,
inclusive as acadêmicas, são essenciais para despertar ações e transformações ao longo da formação
docente, além, é claro, de uma atitude docente mediadora e disposta à aprendizagem (KLEIMAN,
2007;  MONTE MOR,  2012,  2013),  o  propósito  deste  texto  é  buscar  refletir,  a  partir  de  uma
proposta  de  ação  em  contexto  de  formação  de  professores,  sobre  a  experiência  de  formação
continuada envolvendo treze alunos-mestres de uma turma de pós-graduação  stricto sensu,  cuja
disciplina foi ministrada ao longo de um semestre em 2015. Com base nos dados qualitativos de
uma pesquisa-ação (PIMENTA, 2005), discuto um recorte da experiência, na condição de formador,
em que podem ser observados a mudança de crenças dos participantes, a sua sensibilidade diante da
proposta  implementada  de  letramento  crítico  na  formação  continuada,  bem como os  discursos
construídos,  narrativa  e  performativamente,  acerca  da  docência  e  das  teorizações  e  práticas
produzidas  ao  longo  do  curso.  Os  resultados  revelaram  que  o  fluxo  de  leituras  teóricas,  das
discussões  teórico-práticas  desenvolvidas  e  das  reflexões  colaborativas  produzidas  em  grupo
propiciaram apoderamento individual  em cada um dos participantes,  professores  de línguas em
exercício, tornando-se de extrema relevância para a construção de novas percepções em torno do
processo de ensino-aprendizam de línguas, crenças essas que ultrapassam as propostas de dimensão

156

mailto:helviofrank@hotmail.com


tecnicista e utilitarista no ensino de línguas. O semestre de estudo constituiu, de acordo com os
participantes,  o  desejo  de  aprimoramento  permanentemente  como  educadores  de  línguas  na
contemporaneidade, inclusive no âmbito do stricto sensu. Eles indicaram, ainda, a importância da
exposição e do acesso às teorias e práticas docentes, no intuito de despertá-los a uma tomada de
consciência e de decisões a partir da prática que desenvolvem em seus respectivos contextos de
atuação profissional. Vislumbrados pela reflexão, esses professores alegaram que, a partir do curso,
a crítica sobre outros processos passou a ser fonte de focalização no trabalho profissional futuro,
além do ensino sob uma perspectiva linguístico-comunicativa. 

Palavras-chave: Letramento crítico; Apoderamento; Formação continuada. 

SESSÃO 15 - 21/10, 16h

CODE-SWITCHING: DE FENÔMENO DE INTERFERÊNCIA À ESTRATÉGIA DE
COMUNICAÇÃO ENTRE BILÍNGUES E MULTILÍNGUES

Wélica Cristina D. de OLIVEIRA
Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) 

welicacd@gmail.com 

Frente  ao  caráter  dinâmico  e  multimodal  da  comunicação,  consideramos  fundamental  que  a
formação de professores de línguas volte-se às discussões sobre os diversos cenários linguísticos
possibilitados pelo mundo globalizado. Ligado a isso, o estudioso Pierre Lévy (1999, p. 11) nos
mostra, em seus escritos, o crescimento do ciberespaço como uma abertura de um novo espaço de
comunicação. No Ciberespaço, tecnologia, língua e cultura estão numa relação dialógica de uma
forma diferente da que acontece no espaço físico.  Partindo de discussões a respeito da temática,
principalmente de pesquisas de autores como Mayers-Scotton (1993) e Hoffman (1991), notamos a
recorrência de um fenômeno chamado Code-switching, possível na comunicação entre falantes de
duas ou mais línguas.  Para Myers-Scotton (1993), a escolha sobre que língua falar, é, na maioria
das vezes,  inconsciente,  embora frequentemente o falante sabe que escolher um código implica
negociar identidades na interação. Com base nessa premissa, e instigados pela curiosidade sobre tão
interessante  fenômeno,  pesquisamos  e  analisamos  incidências  de  code-switching na  interação
linguística  em contextos  virtuais  entre:  a)  falantes  de  duas  ou  mais  línguas;  b)  entre  bilíngues
compatriotas  comunicando-se  com  falantes  nativos  de  sua  segunda  língua/língua  estrangeira.
Fizemos isso por meio de registro: das ocorrências dessa natureza; das circunstâncias em que elas
ocorreram; dos interlocutores envolvidos; da língua que prevaleceu; dos objetivos e/ou motivação
para a troca. Abordamos os principais fatores atrelados a essa prática, a fim de relacioná-las às
experiências de sujeitos bilíngues na interação virtual. Assim, esta comunicação tem como objetivo
expor e discutir esse fenômeno, que antes considerado fenômeno de interferência, hoje passa a ser
enxergado como estratégia comunicativa. Apresentamos um breve histórico dos estudos a respeito
do tema e algumas considerações provenientes de um trabalho de pesquisa no curso de Licenciatura
em Letras, mostrando ocorrências desses diálogos híbridos na interação linguística em contextos
virtuais de comunicação. 

Palavras-chave: Ciberespaço; Multilinguismo; Code-switching.
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LETRAMENTO: os surdos, a escola e o cotidiano

Márcia de Oliveira SALES
Secretaria da Educação do Estado da Bahia

marcinhaosales@gmail.com

O presente artigo apresenta reflexões sobre o processo de letramento escolar de alunos surdos nas
escolas inclusivas da rede pública estadual do estado da Bahia. As questões e reflexões levantadas
surgiram a partir de um projeto didático executado no Colégio Estadual Ruy Barbosa, numa turma
inclusiva de Educação de Jovens e Adultos (EJA), visando formar alunos leitores/escritores durante
o primeiro semestre de 2008. Para sustentar a discussão, nos apoiaremos nos Estudos dos Novos
Letramentos (STREET, 1994; KLEIMAN, 1995; SOARES, 2010); Educação de Surdos (SÁ, 2006;
SACKS, 2010; SCLIAR, 1999); Leitura e Escrita (FREIRE, 2011; GNERRE, 1985), entre outros.
Neste trabalho, letramento é concebido como um conjunto de práticas sociais de uso da leitura e da
escrita em contextos e objetivos específicos. Essas práticas sociais devem ser consideradas em sua
construção, nos contextos sócio-culturais onde surgem. A abordagem metodológica utilizada para
estudo da proposta de trabalho  tem inspiração etnográfica, (STREET, 2010) por considerar além
dos objetos de estudo, o contexto, as interações e seus significados, abarcando entre seus métodos a
observação  participante,  referente  à  observação  atenta  e  detalhada  no  ambiente  de  pesquisa,
mostrando-se, portanto, o mais adequado para este estudo, uma vez que durante o projeto estive
presente  como  coordenadora  pedagógica  em  todas  suas  etapas.  Cabe  destacar  que  durante  a
execução do projeto didático foram trabalhados com os alunos os gêneros textuais: receita culinária,
lista de compras,  menu, memorial. Ao final do projeto verificamos avanços no letramento escolar
dos  alunos,  não  identificados  anteriormente,  tais  como:  atribuir  sentido  às  palavras  escritas,
identificar medidas, leitura e compreensão de palavras de grafia extensa, leitura e compreensão de
palavras  com dificuldades  ortográficas,  localizar  informações  num texto  e  escrita  de  pequenos
textos com coerência. Ao desenvolver esta proposta de trabalho percebemos necessidade de maior
investigação sobre o letramento escolar de surdos, pois existem questões a responder, a exemplo:
como esse  letramento  ocorre  em outras  salas  inclusivas?  Como esses  alunos  convivem com a
Língua  Portuguesa  escrita  no  cotidiano  extraescolar?  Entender  como  lidam  com  ela  nessas
situações, de que forma e até que ponto o letramento escolar os ajuda nas situações diárias de leitura
e escrita.

Palavras-chave: Letramento escolar; Educação de surdos; Inclusão.

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE FORMADORES DE FUTUROS PROFESSORES DE
LÍNGUA INGLESA

Flávia Cristina Martins de OLIVEIRA
Universidade Federal da Bahia (UFBA)

cleo_fla@ig.com.br 
Orientador: Prof. Dr. Domingos Sávio Pimentel Siqueira

Dado o atual fenômeno da globalização e a língua inglesa como um dos principais elementos dessa
engrenagem, é indiscutível a importância da aprendizagem dessa língua atualmente. Contudo, ainda
existem dificuldades no seu ensino nas escolas de Educação Básica. O interesse em conhecer os
formadores dos professores que irão atuar nestas instituições foi a motivação para essa pesquisa de
mestrado. O aporte teórico para a realização deste trabalho traz aspectos relacionados à formação
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identitária,  alicerçada  em  Moita  Lopes  (2002,  2008),  Hall  (2006),  Vygotsky  (1984,  2010)  e
Rajagopalan  (2003),  e  na  teoria  das  representações  sociais,  embasadas  por  Moscovici  (2011),
Jodelet (1989) e Dotta (2006). O objetivo geral desta pesquisa é conhecer as representações sociais
de formadores de futuros professores de língua inglesa. Os objetivos específicos são: a) analisar as
representações dos formadores sobre o que é ser um  formador de futuros professores de língua
inglesa;  b)  descobrir  a  posição  dos  formadores  em relação  à  sua  contribuição  no processo  de
formação;  c)  investigar  as  dificuldades   encontradas  durante  este  processo;  e  d)  investigar  o
conhecimento dos formadores sobre as competências necessárias a um futuro professor de acordo
com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998; 2000) e as Orientações Curriculares
para  o  Ensino  Médio.  (BRASIL,  2006)  Decidiu-se  fazer  uma  pesquisa  qualitativa,  através  de
narrativas  escritas.  (CLANDININ;  CONNELLY,  1990;  LIMA,  2010;  PAIVA,  2007;  TELLES,
2002) Para isso foram coletadas dez narrativas de formadores na Bahia. Os resultados apontaram
que  as  representações  sociais  do  ser  formador  de  futuros  professores  de  língua  inglesa  são
desenvolver um papel social na sua atuação profissional, articular teoria e prática no fazer docente e
sensibilizar os graduandos para a interculturalidade. A posição dos formadores sobre a contribuição
no processo de formação é instigar a sensibilização dos graduandos para a reflexão e ação na prática
docente, o diálogo entre a teoria e a prática, assim como contribuir para o desenvolvimento de uma
consciência crítico-reflexiva. Sobre os documentos oficiais, a proposta dos formadores é promover
a discussão dos documentos para que construam suas próprias representações. Na investigação das
dificuldades, destacaram-se a deficiência linguística dos alunos e o engessamento do currículo dos
cursos de Letras. 

Palavras-chave:  Ensino  e  aprendizagem  de  língua  inglesa;  Professores  em  formação;
Representações sociais.

DISCURSOS, PRÁTICAS DISCURSIVAS E SOCIAIS NA HORA-ATIVIDADE DE UMA
ESCOLA PÚBLICA: ação e (trans)formação de professores de línguas

Nilceia Bueno de OLIVEIRA
Universidade Estadual de Londrina (UEL)

nilceiabueno@seed.pr.gov.br
Orientador: Prof° Dr° Kleber Aparecido da Silva

A  pesquisa  está  inserida  no  campo  de  Educação  de  professores,  com  foco  nas  bases  de
conhecimento do professor, cujo objetivo é investigar o discurso dos professores de Língua Inglesa
de um colégio em/sobre a hora atividade concentrada fim de investigar as práticas discursivas e
sociais  que permeiam a hora-atividade(HA) dos  professores  de línguas  e  as  implicações  destas
escolhas para a sala de aula. A perspectiva teórica que dá suporte à investigação é a Análise Crítica
do Discurso (FAIRCLOUGH, 2001; CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999). Uma reflexão sobre
o tema é de grande relevância neste momento histórico para os professores paranaenses, que é a
implantação de 1/3 - 35% (trinta e cinco por cento) da carga horária semanal para a hora-atividade.
A pesquisa se justifica pelo pioneirismo, posto que como trata-se de um tema novo, ainda não há
pesquisas em nível de mestrado e doutorado com foco na hora-atividade visto que somente em 2014
o  Estado  do  Paraná  colocou  totalmente  em  prática  a  Lei  11.738/2008  que  institui  a  HA.  A
investigação  será  fundamentada  na  Análise  Crítica  do  Discurso  (FAIRCLOUGH,  2001)  e  na
Análise  Crítica  de  Gêneros  (MOTTA-ROTH;  HEBERLE,  2015;  MOTTA-ROTH,  2008).  A
metodologia de trabalho será pesquisa ação nos moldes da pesquisa qualitativa. Os dados serão
coletados através  de observação,  diários,  questionário e  entrevista.  A unidade de análise  será o
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discurso, visto que o mesmo, na perspectiva da ACD, figura como uma forma de ação, um modo de
representação do mundo. Espero que a pesquisa possa colaborar  para que os professores possa
compreender  a  HA como espaço  de  ação  e  reflexão  pedagógica  e  que  as  práticas  sociais  que
permeiam este espaço-tempo possibilitam avanços para a sala de aula num sentido transformador.

Palavras-chave: Hora-atividade; Práticas discursivas e sociais; Formação de professores.

IDENTIDADES NO CONTEXTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: 
relatos de uma pesquisa etnográfico-discursiva

Rebeca SALES PEREIRA
Universidade Federal do Ceará (UFC)

rebeca_ufc@yahoo.com.br
Orientadora: Profa Dra Maria Izabel Santos Magalhães

Nossa pesquisa insere-se área da Linguística e constitui aspectos de nossa dissertação de Mestrado
em andamento. Nosso foco é a construção das identidades nos discursos de profissionais de saúde e
usuários do Programa de Saúde da Família (PSF) a partir  da análise das categorias avaliação e
modalidade,  componentes  do  significado  identificacional  do  discurso  (FAIRCLOUGH,  2001,
2003).  Objetivamos  responder  às  seguintes  questões  de  pesquisa:  Quais  são  os  padrões  de
funcionamento do significado identificacional nos discursos de profissionais de saúde e usuários no
contexto do  PSF? E ainda:  De que maneira a eficácia na prática dialógica entre profissionais de
saúde e usuários do PSF interfere na eficácia da prática assistencial?. Para tanto, tomamos por base
os estudos nas teorias de van Leeuwen (2005), sobre os Modelos de Interdisciplinaridade; Halliday
(1973,  1985)  no  tocante  à  Linguística  Sistêmico Funcional;  Resende  e  Ramalho (2006,  2011),
Fairclough (2001, 2003), Chouliaraki e Fairclough (1999) e Magalhães (2000, 2004) a respeito do
quadro teórico-metodológico da ADC. Para a análise dos dados, realizamos pesquisa etnográfica em
unidades básicas de saúde nos municípios de Pacatuba e Fortaleza, no Ceará, utilizando técnicas de
entrevistas,  grupos focais e observações da prática assistencial,  almejando a triangulação destes
dados em nossa análise. A pesquisa encontra-se em fase de análise dos dados gerados e este trabalho
apresenta apenas conclusões prévias, que indicam que as identidades de profissionais de saúde e
usuários  no  contexto  do  PSF  são  construídas  nas  práticas  e  reveladas  no  discurso  de  maneira
avaliativa, apresentando determinadas marcas de modalidade discursiva. Além disso, as identidades
engendradas nas manifestações avaliativas no discurso de profissionais de saúde e usuários do PSF
revelam por traços linguísticos explícitos e implícitos que a eficácia na prática dialógica assistencial
está  diretamente  relacionada à  qualidade  no atendimento.  Conscientes  de que  estes  são  apenas
resultados prévios e constituem apenas aspectos de nossa pesquisa em andamento, acreditamos ser
necessária a continuação do caminho de pesquisa para uma ampla compreensão do objeto de estudo
selecionado. 

Palavras-chave: Análise de Discurso Crítica; Identidades; Estratégias discursivas.
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SESSÃO 16 - 21/10, 16h

A PERFORMATIVIDADE DA IDENTIDADE E DO ESTEREÓTIPO NO DISCURSO DE
DILMA ROUSSEFF

Dulce Valente PEREIRA
Universidade Estadual do Ceará (UECE)

dulcevalper@hotmail.com
Orientadora: Profa. Dra. Dina Maria Martins Ferreira

Esta  proposta  de  trabalho  é  parte  de  uma  pesquisa  mais  ampla,  concluída,  por  meio  da  qual
buscamos compreender a constituição de sentidos linguístico-discursivos da identidade feminina no
discurso de Dilma Rousseff. Indagamos se Dilma Rousseff estaria reproduzindo no e pelo discurso
estereótipos  tradicionais  do feminino,  mesmo com os  discursos  da mídia  apontando para outra
direção, pois foi o que se deu na época em que assumiu o maior cargo de comando público e
político  brasileiro.  Para  tanto,  elegemos  para  mobilizar  a  referida  pesquisa  uma  perspectiva
pragmático-discursiva a qual se caracteriza pela ideia de performance. Portanto, por meio da ideia
de performance, mobilizamos o tema da identidade em relação ao do estereótipo. A produção da
identidade, diz Silva (2008), ocorre por meio de atos de fala, ou seja, atos de criação linguísticos, e
o estereótipo, diz Bhabha (2010), consiste numa estratégia discursiva que tanto reivindica a fixidez
quanto o movimento. Em suma, ambos teóricos confluem para um mesmo ponto: a linguagem.
Seguindo o pensamento de Derrida (1991), para quem a linguagem é uma estrutura instável, Silva
(2008) irá argumentar que o sujeito é governado por uma estrutura que balança, consequentemente,
se a identidade e o estereótipo são produzidos pela mesma estrutura, então ambos são caracterizados
pela instabilidade. Em suma, enquanto que para Derrida a performance ocorre pela natureza de
“iterabilidade” da linguagem, para Bhabha se realiza pela “força da ambivalência”, e para Butler
(2010), por sua vez, consiste numa “estilização de atos repetidos do corpo”. Foi com base em tais
referências de linguagem e de gênero que buscamos compreender por meio do  ethos  discursivo
(MAINGUENEAU,  2006)  a  constituição  de  uma “imagem de  si”  do  feminino  no discurso  de
Rousseff. De modo específico, buscamos identificar as características configuradoras de um ethos
tanto da “feminilidade” quanto da “feminilitude” (FERREIRA, 2009), as quais dizem respeito aos
sentidos do feminino. Como resultado, pudemos observar a estilização de 03 (três) diferentes tipos
de  “identidade”  feminina  em  seu  discurso,  a  saber,  “legitimação”,  “resistência”  e  “projeto”
(CASTELLS, 2010) em relação a uma “ordem social” falocrática (BOURDIEU, 2010). 

Palavras-chave: Linguagem; Identidade; Estereótipo. 

A REPRESENTAÇÃO IDENTITÁRIA NO DISCURSO DO SUJEITO-ALUNO DOS CURSOS
DE LETRAS E AS IMPLICAÇÕES NO CONTEXTO EDUCACIONAL DA CIDADE DE

BELÉM

Josane PINTO
Universidade do Estado do Pará (UEPA)

josanedaniela@hotmail.com
Orientadora: Drª Zilda Gaspar De Oliveira Aquino

O objetivo  geral  desta  pesquisa  é  contribuir  para   a  compreensão  do  processo  identitário   da
formação dos professores do ensino fundamental e médio. Barros (2002, p. 17) afirma  que “os
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sujeitos envolvidos na comunicação não são lugares vazios e sim casas cheias – de valores, crenças,
de projetos, de aspirações,   de desejos, de sentimentos”. Tem-se observado que o(a) aluno(a) do
curso de Letras/Português ou Letras/Inglês é inserido no ensino superior trazendo consigo do ensino
fundamental  e  médio  a  “casa  cheia”,  ou  seja,  uma  visão  carregada  de  crenças,  ideologias,
concepções de ensino/aprendizagem, etc.Assim, um estudo da representação identitária dos alunos
da gradução Letras/ Português e Letras/ Inglês da UEPA se faz necessário para entender a formação
desse  profissional  que  trabalha  com  as  línguas  materna  e  estrangeira,  contribuindo  para  uma
reflexão sobre ensino fundamental e médio em Belém. As bases teóricas para desenvolver essa
pesquisa  serão  alicerçadas  na  Análise  de  Discurso  Crítica,  nas  noções  de  Discurso,  Ideologia,
Identidade  e Ethos discursivo. Assim, serão usadas como fundamento teórico as discussões feitas
pelos  autores  Amossy (2014),  Charaudeau  e  Maingueneau  (2014),   Orlandi  (2012),  Oliveira  e
Carvalho  (2013),  Resende  e  Ramalho  (2011),   van  Dijk  (2010),  entre  outros.  As  hipóteses
estabelecidas  para  este  estudo  são:  a)  Os  alunos  dos  cursos  de  Letras  passam  por  mudanças
significativas  na  sua  constituição  identitária  ao  longo  da  graduação  em  Letras;  b)  Apesar  do
conhecimento das teorias da Sociolínguística, LT e AD, os alunos dos cursos de Letras mantêm
ligações estreitas no seu discurso com as concepções mais tradicionais de ensino/aprendizagem de
LM e LE. Partindo da produção textual e das participações orais em sala de aula, serão analisados
os elementos linguísticos constituintes da prática discursiva, as estratégias discursivas utilizadas na
formulação  desse  discurso  dos  sujeitos-alunos  ingressantes  e  concluintes  dos  dois  cursos  de
licenciatura.  Como o discurso é elemento constitutivo do homem, um ser social e lembrando o
modelo  tridimensional  proposto  por  Fairclough,  serão  identificados  os  elementos  ideológicos,
identitários,  constituintes  do  ethos  discursivo   e,  finalmente,  realizar  a  caracterização  da
representação identitária desses  futuros professores. A fase em que se encontra este estudo é a de
pesquisa bibliográfica e coleta de dados, através da observação participante.

Palavras-chave: Identidade; Análise de Discurso Crítica; Formação do professor de LM e LE.

ESTUDOS IDENTITÁRIOS NA FORMAÇÃO DOCENTE PARA UMA CIDADANIA CRÍTICA
NA SALA DE AULA: dificuldades e desafios

Walesca AFONSO ALVES PÔRTO
 (PG/UnB, Secretaria de Educação do DF) / Universidade de Brasília (UnB)

walescaporto@gmail.com 
Orientadora: Dra. Mariana Rosa Mastrella-de-Andrade (UnB)

Esta pesquisa tem por objetivo investigar as dificuldades e os desafios, apontados por professores
de línguas no Distrito Federal, de se trabalhar sob uma perspectiva crítica. Como suporte teórico,
nos  baseamos  nas  premissas  de  que  a  linguagem  é  uma  prática  social  e  as  identidades  são
construídas nos discursos, dentro de um contexto social regido por relações assimétricas de poder.
Elas são, portanto, múltiplas, cambiantes, fluidas e heterogêneas (HALL, 2014; MASTRELLA-DE-
ANDRADE,  2013;  NORTON;  TOOHEY,  2001;  SILVA,  2011;  WOODWARD,  2011).  Nesse
sentido, a sala de aula é um espaço social de construção de identidades e também local importante
para  problematização e  desnaturalização  das  identidades  sociais,  das  práticas  discursivas  e  das
‘verdades’  que  as  constroem.  Acreditamos,  assim,  que  nós  professores  temos  influência  na
construção de identidades dos alunos, bem como estes, por sua vez, influenciam nossas identidades,
sendo, portanto, necessário trabalhar e refletir, coletivamente, sobre as diversidades e as múltiplas
identidades encontradas na sala de aula, enfocando preconceitos e injustiças sociais. Contudo, para
isso,  é  necessário  qualificação  de  professores  baseada  na  pluralidade,  no  hibridismo  e  no
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multiculturalismo (BRENNEISEN; TARINI, 2008; KUBOTA, 2013). Assim, este estudo qualitativo
(DENZIN;  LINCOLN,  2006;  CHIZZOTTI,  2011;  FLICK,  2009),  de  caráter  interpretativista
(MOITA LOPES, 1994; STAKE, 2011), que se encontra em sua fase final, analisa as dificuldades e
os desafios, ressaltados por professores de línguas, de se trabalhar para uma cidadania crítica na sala
de  aula  a  partir  dos  estudos sobre identidades,  por  meio de  um curso de formação continuada
intitulado “Identidade e  ensino-aprendizagem de línguas”.  Pretende-se,  dessa forma,  analisar  as
mudanças,  os desafios e  as dificuldades que os próprios professores relatam identificar em sua
prática pedagógica, bem como seus pontos de vista sobre identidades e diferenças e suas maneiras
de lidar com elas em sala de aula. Este estudo busca ainda contribuir para o desenvolvimento de
pesquisas  com foco em identidade  no  campo da  Linguística  Aplicada  contemporânea,  além de
buscar novas reflexões sobre a questão identitária no ensino-aprendizagem de língua estrangeira.  

Palavras-chave: Estudos identitários; Ensino-aprendizagem de línguas; Formação docente.

PAPÉIS SOCIAIS ATRIBUÍDOS POR ALUNOS DE UM CURSO DE LETRAS/INGLÊS NO
INTERIOR DA AMAZÔNIA OCIDENTAL 

Rodrigo Nascimento de QUEIROZ
Universidade Federal do Acre (UFAC)

rodrigoqrz1@gmail.com

A presente comunicação está norteada pelo aporte teórico e metodológico da Linguística Aplicada
(LA)  na  medida  em que  analisa  os  papéis  sociais  emergidos  do  discurso  e  da  identidade  de
professores de inglês  em formação inicial  no contexto de um campus universitário  inserido na
Amazônia Ocidental.  A linha de pesquisa sobre a formação de professores de inglês como língua
estrangeira  apresenta crescente contribuição científica nas visões de reconhecidos pesquisadores
como em (ALVAREZ, 2013, 2015; CELANI, 2003, 2004, 2010; PAIVA, 2000, 2003, 2005; SILVA,
2013; VIEIRA-ABRAHÃO, 2010), na medida em que dimensionam a complexidade de contextos
da sala de aula de formação inicial em aliar o ensino da língua com a prática social e profissional do
futuro professor. Este recorte de pesquisa implementado em nível de mestrado, foi composto por
entrevistas  transcritas  de  28  alunos  de  um Curso  de  Letras/Inglês  (CLI)  de  uma  universidade
pública localizada no interior da Amazônia Ocidental, bem como as respectivas opiniões em torno
da  reformulação  do  currículo  do  curso  dimensionados  em dois  espaços  temporais,  a  saber:  o
currículo do 2006 e o currículo de 2009.  Os instrumentos  de coleta  de dados utilizados foram
entrevistas e questionários para traçar o perfil dos alunos do CLI concentrados em Grupo 1, com os
alunos do 1º e 3º períodos do currículo de 2009, e o Grupo 2, com os alunos do 5º e 7º períodos do
currículo  de  2006.  Os  dados  foram  analisados  a  partir  da  perspectiva  teórica  da  Linguística
Sistêmico-Funcional (LSF) cunhado por Halliday (1994) e seguidores, bem como no conceito de
Interpessoalidade,  especificamente acerca  dos  papéis  propostos  por  Delu (1991) e  Thompson e
Thetela (1995). Os resultados demonstraram que os professores em formação inicial atribuem a si
mesmos os seguintes papéis: (i) aprendiz para expressar o processo inicial de seu aprendizado com
o inglês; (ii)  ingressante na licenciatura para expor suas escolhas em cursar Letras/Inglês; (iii)
futuro professor para relacionar suas expectativas com a prática profissional.

Palavras-chave:  Papéis  sociais;  Formação  inicial  de  professores  de  inglês;  Expectativas
profissionais e acadêmicas.
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORAS DE INGLÊS: 
Inquietações preliminares acerca dos processos de subjetivação

Maria Eugênia Sebba Ferreira de ANDRADE (IFG/UFG/D)
eugeniasebba@gmail.com 

Orientadora: Dra.Rosane Rocha Pessoa (D/UFG)

O foco deste  estudo centra-se no entendimento de que a educação linguística pautada por uma
perspectiva crítica possui  um enorme potencial  para um trabalho de reconstrução de sujeitos  e
subjetividades.  Dessa  forma,  baseio-me  no  pressuposto  foucaultiano  de  que  os  sujeitos  são
construídos por discursos historicamente produzidos e modificados e que esses mesmos sujeitos são
marcados por movência e por fluidez. Trata-se de uma pesquisa de doutorado em andamento e,
nessa comunicação, pretendo apresentar as análises preliminares de alguns enunciados e de algumas
práticas pedagógicas advindas das experiências das participantes de um curso de extensão ofertado
pela Universidade Federal de Goiás em 2013.  Esse curso estava vinculado à Rede Nacional de
Formação Continuada de Professoras/es de Inglês como Língua Estrangeira/Adicional, instituída
pelo Ministério da Educação em 2011 e teve por objetivo orientar as práticas das/os docentes sob
um viés crítico. A pesquisa foi realizada em uma das 10 turmas distribuídas pelo estado de Goiás e,
nesse recorte, almejo responder à seguinte pergunta de pesquisa: Que processos de subjetivação são
(re)construídos pelas participantes do curso acerca de suas identidades profissionais? Os principais
instrumentos  utilizados para a  coleta  de  dados foram: narrativas  orais  e  escritas,  questionários,
sessões  reflexivas  e  materiais  de aula  produzidos  por  mim,  a  formadora,  e  pelas  participantes.
Dialogam com o estudo os trabalhos de Pennycook (1998; 2001; 2010; 2012), Foucault (1995;1996;
2003;  2010)  Menezes  de  Souza  (2011),  Canagarajah  (2013),  Urzêda-Freitas  e  Pessoa  (2012),
Rashidi  (2011),  Pessoa  (2014),  dentre  outros.  Os  resultados  sugerem  que  as  participantes
enxergaram no curso uma possibilidade de ressignificação de suas práticas e discursos, visto que o
contexto da educação nacional e estadual do qual elas fazem parte é marcado pela má formação
profissional, pelos baixos salários, pela sobrecarga de trabalho e por múltiplas desigualdades sociais
manifestadas em seus ambientes de trabalho. 

Palavras-chave: Formação continuada; Reconstrução; Subjetividades.

SESSÃO 17 - 21/10, 16h

NO ENTRELAÇAR DA TEORIA COM A PRÁTICA: a identidade do professor de inglês pelo seu
próprio discurso

Michelle BAHURY
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

Orientadora: Dra. Naiara Sales Araújo Santos
naiara.sas@gmail.com

O presente estudo busca entender como se dá a construção de identidade do professor de língua
Inglesa.  Pautados  em reflexões  geradas  a  partir  da  Análise  do  Discurso  francesa  objetivamos
verificar os efeitos de sentido no (s) discurso (s) produzido (s) pelos alunos do Curso de licenciatura
em Letras – inglês a partir de seus relatos sobre a relação entre a teoria e a prática docente. É
relevante salientar que os sujeitos envolvidos no processo de formação acadêmica carregam visões
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de mundo, influenciados pelo contexto histórico, social e econômico em que se inserem. Tais visões
ou experiências produzem “dizeres” que representam o processo identitário do ser professor. Como
suporte  teórico  desse  estudo,  elegemos  entre  outros,  a  perspectiva  de  discurso  institucional  de
Foucault (1986) para compreender como o licenciando se enuncia perante as formações discursivas
e condições de possibilidade que afetam seus dizeres. Logo, os discursos produzidos evidenciam a
crise  de  identidade  da  sociedade  pós-moderna  citada  por  Hall  (1987)  ocasionada  pelo
descentramento da posição do sujeito. Constantes rupturas são recorrentes em uma realidade onde o
significado de um discurso é instável e constantemente influenciado pela diferença conforme cita
Derrida (1981). A fim de perceber uma situação com base no discurso dos licenciandos em Letras,
além do levantamento bibliográfico, utilizamos a técnica de entrevistas semiestruturadas para obter
a possibilidade de geração de problematizações aprofundadas. Os grupos de alunos escolhidos para
a investigação são os bolsistas de dois programas de extensão em língua inglesa. Atualmente a
pesquisa encontra-se em fase de leitura e análise das informações coletadas. Os dados já mostram
que  a  maioria  dos  alunos  que  ministram  aulas  de  língua  inglesa  nos  programas  citados  não
ingressou no Curso com o objetivo de ser docente, mas pela vontade de aprimorar seus estudos na
habilitação estrangeira;   que a escolha de ser professor se deu a partir  do 5° período por uma
possibilidade de maturação pessoal e profissional; que suas autoimagens são emolduradas através
do discurso do outro (alunos) e que fazem pouca conexão com o que estudaram na academia com o
que encontraram na prática de sala de aula.

Palavras-chave: Discurso; Identidade; Professor de inglês.

OS SIGNIFICADOS CULTURAIS DE UMA PROFESSORA DE EJA (EDUCAÇÃO JOVENS E
ADULTOS) E SEUS ALUNOS SOBRE A LÍNGUA INGLESA: um olhar etnográfico

Thiago Morais de ARAÚJO 
Universidade Federal de Goiás (UFG)

 teacherthiago-james@hotmail.com
Orientadora: Profa. Dra. Dilys Karen Rees

dilyskaren@gmail.com
 

Esta pesquisa de base etnográfica busca identificar e compreender como os aprendizes de língua
inglesa (LI) do ensino fundamental de jovens e adultos (doravante EJA) e sua respectiva professora
atribuem significados culturais à LI e ao seu ensino e aprendizagem, além de investigar como esses
significados  culturais  interferem na  dinâmica  da  sala  de  aula.  Para  dar  suporte  teórico  a  esta
pesquisa, nos embasamos em estudos que pudessem levar o leitor a refletir sobre a LI no/do mundo
globalizado, isto é, o desenvolvimento do Inglês como língua oficial do mundo e a forma como ela
é  e  deve  ser  tradada no processo  ensino-aprendizagem Pennycook  (1994)  Canagarajah  (1999);
Brutt-Griffler (2002); Schimitz (2003) Rajagopalan (2009) entre outros. Elaboramos também um
aporte teórico para o ensino de EJA no Brasil e como houve a instalação desse programa no estado
de Goiás e mais precisamente na cidade de Goiânia, por ser a cidade em que ocorre esta pesquisa,
por  fim,  fazemos  algumas  implicações  sobre  o  ensino  de  LI  para  esse  público  e  algumas
considerações sobre a importância de se desenvolver uma competência intercultural em sala de aula
de língua estrangeira (doravante LE) Corbett (2003); Risager (2006); Bernardo e Barbosa (2014)
entre outros. Esta pesquisa é caracterizada como um estudo de caso de cunho etnográfico Lüdke &
André  (1985);  Watson  Gegeo  (2010);  entre  outros,  no  qual,  o  pesquisador,  inclui  técnicas  de
observação, realiza entrevistas formais e informais com os participantes do estudo em situações
reais, registra em áudio e em vídeo para que ele analise as interações, realiza coleta de documentos
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e materiais relevantes, realiza anotações no campo pesquisado, entre outras maneiras para que possa
responder suas perguntas. Ademais, os comportamentos e eventos/ações que ocorrem dentro da sala
de aula de Inglês, nesta pesquisa, precisam ser observados e registrados, de forma a identificar os
domínios culturais, por meio das análises das relações semânticas oferecidas por Spradley (1980), e
assim, desvendar os significados culturais para tais atitudes e comportamentos; essas explicações
culturais foram construídas sobre o alicerce do princípio êmico, comum nos estudos etnográficos.
Esta pesquisa está em andamento, e a turma investigada é sexta série do Ensino Fundamental de
uma escola municipal. Conseguimos coletar alguns dados satisfatórios por meio de gravações de
aulas (áudio e  vídeo),  questionários com a turma e entrevista com a professora.  Com base nas
primeiras análises que estão sendo feitas e elaboras, percebemos que há algumas compreensões
culturais diferentes sobre o que é aprender para a professora e para seus alunos. Percebemos que há
diferentes expectativas sobre os papéis que esses participantes devem assumir na sala de aula de LE,
enquanto  a  professora  idealiza  um aluno  autônomo,  ativo  e  seguro,  o  aprendiz,  por  sua  vez,
apresenta-se como isento de responsável por esse processo complexo de aprendizagem de uma LE,
pois  atribuem essa  responsabilidade a  outrem.  De acordo com essas  análises  iniciais,  podemos
observar  que  o  estudo  nos  direciona  a  refletir  sobre  a  importância  de  se  desenvolver  uma
consciência de uma abordagem intercultural em sala de aula, além de compreendermos sobre os
papéis de professores e alunos. Enfim, este trabalho busca revelar os fatores culturais, que mesmo
em uma dimensão invisível, possam impelir a dinâmica da sala de aula, ou seja, tenta compreender
e desvendar o que subjaz ao ensino e aprendizagem da LE neste contexto investigado. 

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem de língua inglesa; Significados culturais; EJA.  

IDENTIDADE E CULTURA: questões identitárias no atendimento hospitalar públicos

 Carmem CAETANO 
Universidade de Brasília (UnB)

carmemjena@gmail.com 

A reflexão que aqui se apresenta vem sendo tecida no escopo de pesquisa que busca compreender e,
consequentemente, contribuir para o processo de entendimento das relações culturais e identitárias
entre médicos e pacientes. O pressuposto maior da pesquisa é o de investigar como o conceito de
cultura  aqui  definida  como um sistema de  práticas  nas  quais  o  sujeito  ou  ator  humano  existe
culturalmente e funciona como um participante numa série de atividades que são pressupostas e
reproduzidas  pelas  suas  ações  individuais  sem  serem,  porém,  totalmente  determinadas,  (re)
constroem a identidade nas relações médico-paciente. Acredito que parte dos enormes problemas
que assolam os hospitais públicos brasileiros será atenuada, e até remediada, em decorrência de
divulgação de pesquisas científicas, empiricamente constatadas, que demonstrem a necessidade de
uma mudança na formação desse profissional. Nesse vasto campo, este estudo se fundamenta numa
concepção identitária do processo de atuação do profissional que consiste, para além da educação
cientifica correspondente, na inserção de médicos nas práticas discursivas que levem em conta o
saber de pacientes acerca dos males que sofrem. Apoio-me em estudos desenvolvidos por Apker e
Eggly (2004) que focalizam o discurso nas instituições de ensino da área de saúde quando nos
alertam que estes estudos não se realizam exclusivamente na interação face a face, mas também, via
textos formadores escritos. Nesse contexto de formação, uma questão intrigante é o caráter dessa
interpretação, a saber, até que ponto ela leva em conta características do saber de pacientes acerca
do seu corpo. Pois, assim como a educação médica, de caráter cientifico, é alvo do processo de
formação a aprendizagem integral do processo de saberes pré-construídos de seus pacientes deveria
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ser  condição  sine  qua  non para  a  formação  de  futuros  médicos.  Calcada  em uma  abordagem
metodológica de cunho qualitativo-etnográfico pretendo demonstrar que os resultados apontam para
um maior aprofundamento as representações identitárias e culturais desses atores sociais.
 
Palavras-chave: Discurso; Identidade; Linguagem.

LETRAMENTOS E SUBJETIVIDADE: visões preliminares de uma pesquisa de Doutorado

Lívia FORTES
Universidade de São Paulo (USP – Capes) / Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

lifortes2011@hotmail.com
Orientadora: Prof. Dra. Walkyria Monte Mor

O ensino de língua inglesa (LI) em escolas públicas brasileiras tem sido, por muitos anos, alvo de
descrença e preconceito por parte da sociedade em geral bem como da própria comunidade escolar
no que tange sua eficácia e sua relevância no currículo e na formação profissional e acadêmica de
seus aprendizes, a despeito de sua crescente importância para a formação do cidadão inserido e
ativo no mundo globalizado. Percebe-se também que essa mesma sociedade considera como função
primordial da escola básica a preparação de jovens para o Vestibular, ou, sua inserção no mercado
de  trabalho,  desconsiderando-se  assim  o  papel  da  mesma  enquanto  instância  formadora  (e/ou
legitimadora) de identidades e subjetividades com as quais estamos em constante interação. Tal
cenário  corrobora  a  constatação  de  Biesta  (2010)  quando  o  mesmo aponta  que,  dentre  as  três
funções  primordiais  da  educação,  a  saber,  a  qualificação,  a  socialização  e  a  subjetificação,  a
educação brasileira evidencia e desempenha as duas primeiras com muito mais ênfase do que a
terceira  delas.  Nessa  apresentação  serão  compartilhados  dados  e  visões  preliminares  de  uma
pesquisa-ação crítico-colaborativa (PIMENTA, 2005) de Doutorado realizada com alunos de inglês
de uma escola pública da Grande Vitória, ES, buscando perceber se as estratégias e os recursos
usados pelo professor se relacionam com a vida dos aprendizes fora da escola, permitindo ou não o
trabalho com suas subjetividades por meio do engajamento dos alunos no processo comunicativo e
educativo. Espera-se com esse estudo compreender um pouco mais do ensino de inglês na escola
pública, bem como do trabalho com as subjetividades de seus aprendizes sob a ótica das teorias de
Novos Letramentos e do Letramento Crítico (MONTE MOR, 2007; COPE; KALANTZIS, 2000;
NEW LONDON GROUP, 2000; MENEZES DE SOUZA, 2011) e de epistemologias que tratem de
noções de sujeito e de subjetificação (BIESTA, 2010; MORIN, 2010; ARENDT, 1958, 2014).

Palavras-chave: Ensino de inglês; Letramento Crítico; Subjetificação.

BIOPOLÍTICA E A CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE NACIONAL: entre a eugenia
negativa de Renato Kehl e a redenção do Jeca Tatu

Priscylla Alves LIMA
Universidade Federal de Goiás (UFG)

priscyllaalves5@gmail.com 
Orientadora: Dra. Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago

A nova ordem, inscrita no período das duas Guerras Mundiais,  trouxe inquietações  a todas as
sociedades que organizavam-se sob a forma  da comunidade imaginada. O Brasil não se excluiu
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desses  acontecimentos:  havia  uma  necessidade  premente  da  elite  local  de  formar  uma  nova
identidade brasileira, pois a imagem que nos representava naquela época, construída por viajantes
como Louis  Agassi,  versava  sobre   a  população  miscigenada,  formada pelas  “raças  infectas”,
portanto “feia , doente, e preguiçosa” cujo expoente máximo era a figura do Jeca Tatu , criado pelo
escritor Monteiro Lobato. Este,  fascinado pelas políticas eugenistas, fundou a Revista do Brasil, na
qual lançava todos os seus pareceres sobre os modos de vida dos povos sertanejos, culpando suas
heranças  genéticas    miscigenadas  de transmitirem a  “preguiça”  e  a  “indolência”.  Ainda nesse
panorama,  o  médico  Renato  Kehl  guiou  as  primeiras  sociedades  eugênicas,  elaborando  e
divulgando projetos, políticas e leis que incentivavam a implantação da higiene racial, num claro
exemlo  da  biopolítica,  conceito  tão  discutido  pelo  historiador  francês  Michel  Foucault.  Este
trabalho  tem  como  arcabouço  teórico  a  Análise  do  Discurso  de  Linha  Francesa,  analisa  as
produções textuais tanto do médico e dos seus associados quanto do escritor,  e observa a busca
duma identidade nacional baseada na economia de poderes em torno da população e sua saúde, que
promovia e tentava destruir a  imagem de Jeca Tatu. Nosso olhar recai sobre um saber médico como
um elemento fundamental no exercício do poder fundamentado no racismo . Pretendemos observar,
através do pós-estruturalismo de Foucault, de que forma o Estado construiu a identidade de um
brasileiro miscigenado que “adoecia” o país, que para ser uma nação forte, precisa ser curado dessa
enfermidade.

Palavras-chave: Biopolítica; Jeca Tatu; Identidade.

SESSÃO 18 - 21/10, 16h

INVESTIMENTO E INTERAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO APRENDIZ DE
LÍNGUAS AUTODIDATA

André Santana MACHADO (IFG)
andsamac@yahoo.com.br 

Mariana Rosa MASTRELLA-DE-ANDRADE (UnB)
Hélvio Frank de OLIVEIRA (UEG)

Motivado  pelo  interesse  por  compreender  melhor  as  questões  de  identidade  que  permeiam os
processos  de  aprendizagem de  línguas  de  aprendizes  autodidatas,  este  trabalho é  fruto  de uma
pesquisa qualitativa interpretativista em que, ao serem entrevistados, dois falantes da língua inglesa,
aprendizes autodidatas, nascidos e residentes no Brasil, os quais nunca saíram do país, relataram um
pouco de suas experiências em relação aos investimentos na aprendizagem da língua inglesa. Para
tanto,  o  trabalho  está  fundamentado  numa  perspectiva  pós-moderna  dos  Estudos  Culturais
(GIROUX, 1999; BAUMAN, 2001; HALL, 2003), a qual entende as identidades como não fixas,
ou seja, cambiantes, relacionais, fragmentadas, contraditórias e, sobretudo, marcadas pela diferença
(WOODWARD, 2000; SILVA, 2000), de modo que, em relação ao ensino de línguas, a pesquisa
aponta para um conceito de identidade fluida e constituída nas e através das interações e relações
vivenciadas (MASTRELLA-DE-ANDRADE, 2011; NORTON, 2011). Perfazendo uma abordagem
qualitativa, a pesquisa teve entrevistas semiestruturadas como instrumentos de coleta de dados, os
quais, em análise, permitiram problematizar, desconstruir e ressignificar a identidade do aprendiz
autodidata construída pelos discursos da área da Educação/Pedagogia nas últimas décadas, a qual,
por vezes, corporifica um sujeito sofredor, incompreendido, isolado, anônimo e à mercê de seus
próprios talentos ou de eventuais oportunidades de aprendizagem (FRIJHOFF, 1996; GUSDORF,
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1995).  Além disso,  a  questão  do investimento  (NORTON, 2011) se  mostrou uma constante  na
constituição da identidade dos aprendizes autodidatas participantes da pesquisa.

Palavras-chave: Autodidatismo; Ensino-aprendizagem de línguas; Identidade.

A INSERÇÃO DE ESTRANGEIROS DO PROGRAMA PEC-G NA UNIVERSIDADE: 
um estudo de caso

Fernanda Deah CHICHORRO BALDIN
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR – CT)

fernandabaldin@utfpr.edu.br
Renata Maria SANTOS FERREIRA 

Instituto Federal do Paraná (IFPR – Irati) 
renata.ferreira@ifpr.edu.br 

O presente trabalho tem como objeto de estudo vozes de estudantes universitários estrangeiros que
ingressaram em universidades brasileiras pelo Programa Estudante Graduação (PEC-G), promovido
pelo  Ministério  das  Relações  Exteriores  em países  da  África,  da  América  e  do  Caribe.  Esses
estudantes vieram ao Brasil de 2011 a 2014 e realizaram seus estudos de português em um centro de
línguas de uma universidade pública do Paraná, tendo obtido pelo menos o nível Intermediário do
Exame de  Proficiência  em Língua  Portuguesa  para  Estrangeiros  (Celpe-Bras),  condição para  o
acesso à vaga na universidade. O objetivo da pesquisa é o de investigar como esses estudantes
percebem a construção de suas identidades em trânsito nas suas ações cotidianas quando fazem uso
do português,  de suas línguas maternas e da língua oficial  de seus países. Examinamos de que
maneira esses estudantes lidavam com os recursos linguísticos disponíveis em situações que exigem
a manutenção de suas identidades estrangeiras e em outros em que era necessário legitimar seu
pertencimento  ao  grupo  de  graduandos  (das  universidades  de  que  fazem  parte).  Interessa-nos
discutir conceitos de identidade, letramento e agência a partir do conhecimento construído durante o
curso de português. O referencial teórico ancora-se em Hall (2004), na perspectiva das múltiplas
identidades; Street (2010), no que se refere a letramento crítico e Pennycook (2004), sob a ótica do
letramento crítico e da agência. A metodologia empregada foi revisão do referencial teórico adotado
e realização de questionários e entrevistas semi-estruturadas. Os resultados obtidos apontam para o
conhecimento dos alunos sobre realidade a ser enfrentada na universidade e a inserção nela por
meio do estudo e obtenção de boas notas. Fica, ainda, evidente na voz desses alunos a percepção de
discursos sobre ser negro no Brasil – a maior parte dos estudantes PEC-G pesquisados é negra – e
de possibilidades de inserção – em pertencimento a diferentes identidades - empreendidas por esses
próprios estudantes. 

Palavras-chave: Programa PEC-G; Identidades; Agência.
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INGLÊS COMO LÍNGUA FRANCA: novas concepções para uma nova realidade

Letícia Martins FERREIRA
Universidade Sagrado Coração (USC)

leticiafsc28@gmail.com 

A busca atual de informação, a necessidade de comunicação em nível global, dentre outras razões
como as de cunho político-econômico, fizeram com que o inglês assumisse o status de Língua
Franca (ILF) e contribuiram para o surgimento de uma comunidade internacional de falantes de ILF.
Este  estudo  investigou  seu  uso,  tendo  como  corpus  o  filme  “O  Terminal”  (2004),  o  qual  se
caracteriza  por  oferecer  material  linguístico  proveniente  de  uma  sociedade  linguística  muito
variada. Também focou nas variações linguísticas, socioculturais e ideológicas, uma vez que buscou
entender questões de inteligibilidade, comunicação entre culturas diferentes, preconceito linguístico
e a expressão da identidade cultural de falantes de ILF. Esta pesquisa, realizada com bolsa do CNPq
e finalizada em dezembro de 2012, de natureza teórico-bibliográfica, buscou justificativa no fato de
propor  aos  profissionais  da  área  de  línguas  uma  reflexão  sobre  os  temas  apresentados  e  suas
implicações no ensino e aprendizagem de LE, os quais são atuais e cada vez mais presentes em um
mundo globalizado, e também por compor material  a ser utilizado por docentes e discentes em
nosso contexto.  O percurso da pesquisa foi: estudos bibliográficos a fim de compor o material
teórico necessário  para  a  análise,  seleção de dados e  suas  respectivas  transcrições  para análise
detalhada das ocorrências, observando as variações fonéticas e gramaticais, bem como as questões
referentes à compreensibilidade e inteligibilidade das produções encontradas no filme e possíveis
conexões com preconceito e intolerância e a expressão da identidade local dos falantes. Dentre os
resultados estão a reflexão acerca das implicações do ILF para o ensino e aprendizagem do inglês
em contexto  brasileiro.  Constatamos  que,  apesar  do  seu  reconhecimento,  a  produção  esperada
permanece vinculada ao ILM. As mudanças poderão ocorrer a partir da conscientização do uso do
ILF  nos  cursos  de  formação  de  professores,  o  reconhecimento  dos  mesmos  como  falantes
competentes de ILF e a valorização das suas identidades.

Palavras-chave: Comunicação entre culturas; Inglês como língua franca; Identidade.

LIBERDADE PARA QUEM?: discurso, performance e identidade em narrativas de estudantes
sobre diversidade sexual na escola

Tiago PELLIM
Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – campus Capivari

tiagoindaia@yahoo.com.br 

Nos últimos  anos,  discussões  acerca  da  abordagem de  temáticas  relacionadas  à  diversidade  de
gênero e sexualidade no espaço escolar vêm ganhando cada vez mais espaço nos meios acadêmicos.
Mais recentemente, por ocasião da aprovação dos planos de educação em nível nacional, estadual e
municipal, esta pauta voltou ser destaque na mídia em geral. Partindo do entendimento de que uma
Linguística Aplicada Crítica não pode ser furtar a esse debate,  o presente trabalho se propõe a
analisar os discursos sobre diversidade a partir da perspectiva de alunos de uma escola pública que é
localmente reconhecida por  ser um espaço de reconhecimento e  aceitação da diversidade.  Para
tanto,  o  presente  trabalho se fundamenta em uma compreensão do discurso como performance
(AUSTIN,  1962)  para  pensar  no  gênero  e  na  sexualidade  como  produtos  de  performances
discursivas  que  são  sempre  socialmente,  historicamente  e  culturalmente  localizadas  (AUSTIN,
1962;  MOITA LOPES,  2009;  BUTLER,  2003,  2004).  Os  dados  foram analisados  a  partir  do
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instrumental analítico das pistas indexicais (WORTHAM, 2001) e apontam que, em um mundo
marcado por  discursos  antagônicos  e  contraditórios  acerca  das  identidades  sociais  (BAUMAN,
20007),  a  liberdade anunciada por  um discurso de diversidade sexual  pautada em uma política
afirmativa das identidades nem sempre contempla sujeitos que se engajam em performances mais
fluidas e fronteiriças no que se refere a gênero e sexualidade. Em outras palavras, o atravessamento
dos  limites  bem  definidos  das  identidades  de  gênero  e  sexualidade  apresenta  regras  a  serem
seguidas, de modo que permanecer em trânsito colocaria um problema ao discurso da aceitação da
diversidade. Tal apontamento será discutido considerando suas implicações éticas ao sugerir uma
“política textual” (THREADGOLD, 2005) como horizonte de ação na escola e em outros espaços.
A partir  daí  será  possível  pensar  na  língua(gem)  como  ação  social  com vistas  a  uma  prática
transformadora. 

Palavras-chave: Identidades; Performance; Sexualidade.

LÍNGUA E IDENTIDADE: diálogos Etno e Sociolinguísticos

Severina Alves de ALMEIDA
sissiunb@gmail.com

Orientadora: Rosineide Magalhães de Sousa
rosimaga@uol.com.cbr

A pesquisa aqui relatada, está circunscrita na esfera de Linguística, aspecto da ciência que se ocupa
do estudo da linguagem verbal  humana e que,  como toda  a  ciência,  baseia-se em observações
conduzidas através de métodos, com fundamentação em uma determinada teoria (FIORIN, 2003).
Considerando  seu  foco  de  análise,  a  investigação  se  insere  na  vertente  da  (Socio)Linguística,
apoiada nas teorias de Camacho (2013), pois o enfoque está na relação entre língua e sociedade,
com o intuito de entender como determinada comunidade estabelece redes e teias de comunicações
linguísticas. O objetivo é, mediante um diálogo entre Etnolinguística e Sociolinguística, identificar
a  relação entre  Língua e  Identidade,  considerando o  contexto  intercultural,  indígena  e  bilíngue
Apinayé. O trabalho se reveste de uma importância crucial, uma vez que a questão indígena, em
relação  às  línguas  em contato,  encontra-se  no  centro  das  discussões  na  academia  e  fora  dela.
Ademais, um desafio enfrentado pelas comunidades indígenas atualmente, é realizar uma educação
intercultural,  onde  as  línguas  e  culturas  envolvidas  no  processo  sejam apreciadas  no  currículo
escolar.  A pesquisa,  uma  Etnografia  Crítica  (ERICKSON,  1984;  SOUSA,  2008;  BORTONI-
RICARDO, 2013), se realizou nas Terras Indígenas Apinayé, aldeias São José e Mariazinha, e se
materializou mediante os procedimentos da pesquisa etnográfica, marcada por uma longa estadia
em campo.  O referencial  teórico  abrange Sociolinguística,  Etnolinguística,  Língua e  Identidade
(DELL HYMES, 1986; BORTONI-RICARDO, 2014; CALVER, 2008; SOUSA, 2006; ARAGÃO,
1999; MICHELIN, 2008), autores que situam língua, linguística e etnografia como aspectos de um
mesmo arcabouço epistemológico, expresso na concepção do "socialmente construído", fornecendo
uma visão na qual a "função social" concede "forma" aos modos como os traços linguísticos se
imbricam na realidade das comunidades de fala. Os resultados revelam o perfil sociolinguístico dos
indígenas, numa configuração linguística onde língua e cultura estabelecem um liame que se ratifica
no social, perpassando cada uma dessas categorias teóricas. Enquanto a Sociolinguística trata da
situação de uso da língua no contexto social  indígena Apinayé,  a Etnolinguística se  ocupa dos
aspectos recorrentes entre a língua falada, a sociedade onde se situa e a cultura que daí emana,
construindo e constituindo identidades.

Palavras-chave: Sociolinguística; Língua; Identidade. 
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SESSÃO 19 - 21/10, 16h

AM I BEING CRITICAL? 
A REFLEXIVE DIALOGUE ON THE PRAXIS OF A TEACHER EDUCATOR 

Enrique Alejandro BASABE
Agostina GARCIA GIMENEZ

Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Argentina
quiquebasabe@yahoo.com.ar 

Teacher education is usually driven by our desire to cultivate personhood. However, it is an activity
in which we, teacher educators, act in the public interest. That conceptual diptych of agency and
structure, personhood and public interest, constitutes thus a powerful instrument through which we
can critique and reconstruct how we perceive the various interests  and commitments at  play in
teacher education (HANSEN, 2008). In this presentation we offer a reflexive dialog on the praxis of
a teacher educator who tries to put into practice critical ways of teaching in a literature course in the
English language teacher education program at the National University of La Pampa (UNLPam) in
Argentina. Inspired by an ever-enlightening conversation between Freire and Shor (2014/1987) and
by Pennycook’s  (2001) preliminary definitions of what is to be critical, this paper is based on a
series  of  observations,  document  analyses,  and  subsequent  interviews  carried  out  by a  former
student and current colleague between November 2014 and May 2015, in an attempt to produce a
careful autoethnographic account of his practice (CHANG, 2008; MUNCEY, 2010). The results
show the teacher educator’s persistent tendency to move in a pendular fashion between traditional
and  innovative  models  of  teaching,  a  constant  self-nagging questioning  of  his  practice  and its
presumable failure, and a relentless doubt about the appropriateness of keeping a critical position in
view of  the  population  to  whom he teaches.  Our  conclusions,  however,  should  only be  taken
cautiously,  as  this  dialogue  displays  only  partial  outcomes  of  the  work  in  process  being
implemented through the wider teaching and research project  Critical literacy and literature in
English  language  teacher  education (2013-2016).  We  are  hopeful,  though,  that  these  initial
reflections on our teaching will provide new insights about the identities of teacher educators who
aspire to transform their practices in order to turn them into critical praxis. 

Keywords: Teacher education; Critical pedagogy; Teacher identity.
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UMA LEITURA DA PERSONAGEM FEMININA DO CONTO “LES FÉES”, DE CHARLES
PERRAULT

Renata Kelen da ROCHA
Universidade Estadual de Maringá (UEM)

renata_ke@hotmail.com
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Margarida da Silveira CORSI
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Este  trabalho,  vinculado  ao  Grupo  de  Pesquisa  “Língua  e  literatura:  interdisciplinaridade  e
docência (UNIFESP)” e ao projeto de pesquisa “Os contos de fadas de Charles Perrault:  uma
leitura de As Fadas”, apresenta resultados de pesquisa analítica acerca da personagem feminina, do
conto de fadas, numa perspectiva sócio-histórico-ideológica da linguagem, propondo o estudo da
abordagem da narrativa Les Fées de Charles Perrault, a partir da análise centrada na teoria literária
dos  gêneros  e,  em  seguida,  nos  três  pilares  constitutivos  de  gêneros  discursivos  –  conteúdo
temático, estilo e estrutura composicional –, para apreender as características do gênero conto de
fadas, segundo os conceitos da teoria literária expandidos para os conceitos de Bakhtin (1992).
Para  tanto,  buscamos  compreender  a  evolução dos  gêneros  desde as  definições  propostas  por
Platão,  Aristóteles e Horácio até a expansão do conceito de gêneros.  Traçamos, com isso,  um
percurso de análise da narrativa literária baseado na conceituação de gêneros literários e expandido
para o conceito de gêneros do discurso. Além disso, nos pautamos no que Bakhtin (2003, p. 186)
denomina como estilo: “a unidade de procedimentos de informação e acabamento da personagem e
do seu mundo e dos procedimentos, por estes determinados, de elaboração e adaptação [...] do
material”,  através  dos  quais,  propomos  analisar  por  meio  da  seleção  de  “recursos  lexicais,
fraseológicos e gramaticais da língua” (BAKHTIN, 2003, p. 261), as características e identidades
presentes nas personagens femininas de Perrault. A escolha do estilo como recurso para a nossa
análise,  se  justifica,  pois  é  por  meio  da  linguagem das  personagens  e  das  marcas  linguística
presentes  no  texto  literário  que  determinadas  características  são  reveladas,  o  que  possibilita
conhecer a ideologia do escritor, visto que, de acordo com Bakhtin (2002), a língua é viva, e são as
ideologias e a evolução histórica que dão vida a ela e criam uma pluralidade de mundos com a
associação de história, literatura, ideologias e sociedade. Assim, o resultado de nosso trabalho se
propõe  a  contribuir  para  a  formação  de  um  processo  de  análise  capaz  de  elucidar  as
potencialidades da narrativa literária francesa de Charles Perrault. 

Palavras-chave:  Gêneros; Contos de Fadas; Personagem Feminina.

ESTUDOS IDENTITÁRIOS E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUAS

Mariana R. MASTRELLA-DE-ANDRADE
Universidade de Brasília (UnB)

De que maneira os estudos identitários podem influenciar a prática de ensino e de aprendizagem de
línguas de uma professora em formação? Qual o impacto da compreensão de que as identidades
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são  construções  e  negociações  –  não  estão  naturalmente  nas  pessoas  –   para  a  formação  de
professores de línguas e a prática em sala de aula? Tendo como norte essas indagações, este estudo
está  baseado  em  uma  perspectiva  crítica  de  ensino  (FREIRE,  1997;  GIROUX,  1999;
PENNYCOOK, 2001), segundo a qual o envolvimento com outras línguas pode ser visto como
espaço propício para uma formação cidadã crítica, que promova reflexão sobre a maneira como a
vida social classifica e categoriza as pessoas, propicia acessos e embargos, privilégios a algumas e
restrições a outras. Também são referência teórica para esta pesquisa os estudos identitários da
pós-modernidade (HALL, 2000; WOODWARD, 2000), para os quais as identidades são social,
histórica, cultural, política e discursivamente construídas (WOODWARD, 2000; MASTRELLA-
DE-ANDRADE, 2013; 2015), por vezes em relações desiguais de poder (FOUCAULT, 1998).
Nesse sentido, analiso os registros de uma professora de inglês, licencianda no curso de Letras, em
seu diário, ao longo de um semestre letivo, sobre suas experiências de uso de inglês no curso de
formação e também no exercício da profissão docente. Durante esse período, sendo também aluna
do Programa de Iniciação Científica da UnB, a licencianda teve acesso a leituras, participou de
discussões e desenvolveu pesquisas sobre a análise de representações identitárias de falantes de
inglês em livros didáticos de instituições públicas de ensino. Os resultados mostram que os estudos
identitários podem ser úteis à formação de professores para a contemporaneidade, à medida que
propiciam espaço para reflexão crítica sobre o processo de aprender e ensinar línguas, sobre quem
nos tornamos no envolvimento com outras línguas, bem como a forma como os discursos circulam
“verdades” sobre os sujeitos na sala de aula. Os dados também sugerem que os estudos identitários
auxiliam na formação de professores que entendam o ensino de línguas como letramento crítico e
não simplesmente como ensino de habilidades isoladas. 
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SESSÃO 1 - 10/10, 13h30

PEDAGOGICAL IMPLICATIONS OF "INTERNATIONALIZATION" POLICIES IN BRAZIL

Ron MARTINEZ
Universidade Federal do Paraná (UFPR)

ronmartinez@ufpr.br 

The word "internationalization" has become fashionable in Brazilian higher education, but what
does that word mean in practice, and what consequences does it have?  This paper will reveal new
and ongoing research that focuses on two main areas of internationalization in Brazil:  teaching
subjects in English (EMI, or English as Medium of Instruction), and publishing research in English
(ERPP, or  English for Research Publication Purposes).  The objective of the research is to help
inform  the  development  of  new  support  programs  designed  to  serve  professors  and  students
nationwide.  The presenter  will  first  review recent  policy changes  in  Brazil  that  affect  the  two
aforementioned key areas, and will then posit that such changes are often being instituted without
careful  consideration  of  the  impact  they may have  on several  levels  of  teaching  and learning,
including issues of power, identity, language, and pedagogy.  These four crucial areas of impact
have emerged through a chiefly ethnographically-grounded study addressing the following research
questions (inter alia):

(4) How are self-concept and identity impacted by having to teach and publish in English?
(5) To what extent does teaching/publishing in English (dis)empower Brazilian scholars?
(6) What are the motivators (extrinsic and intrinsic) for publishing research in English?
(7) To what extent does language proficiency play a role in both EMI and ERPP?
(8) What  affordances  are  available  for  Brazilians  to  "legitimize"  their  participation  in  these

social practices, and where are the gaps?
These questions are being investigated through a combination of questionnaires, interviews, video-
recorded classroom observation (for EMI), and a corpus of article drafts (ERPP).  The overall socio-
constructivist  framework  for  the  collection  and  analysis  of  data  incorporates  notions  of
Communities  of  Practice (Leve  &  Wenger,  1991),  Discourse  Community (e.g.  Swales,  1990),
Identity (Norton, 1997), and  Critical Discourse Analysis (Fairclough, 1993). The research, while
still  in  its  early stages,  has  already provided  some useful  insights,  which  will  be  shared  with
participants.  Moreover, contributions from the audience will  be highly encouraged, as those in
attendance will themselves be stakeholders in the areas addressed by the researcher, and therefore
may provide valuable input to further shape the study.

Keywords: Internationalization; English as a Medium of Instruction (EMI);  English for Research
Publication Purposes (ERPP);  Inglês sem Fronteiras. 
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CRITICAL APPLIED LINGUISTICS VIS-A-VIS CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS: A
CRITIQUE

Hamad Al-DOSARI
King Khalid University

hamadaldossary54@yahoo.com

Critical  applied  linguistics  is  a  recently emerging interdisciplinary critical  approach  to  English
applied  linguistics  which  investigates  education,  regulation  and  the  use  of  language  studies  in
exploring the power of language in society. It is involved in mainstream applied linguistics, thus
studying  such  domains  as  language  teaching,  language  policy  and  planning,  language  testing,
language rights, and so on. Like critical applied linguistics, critical discourse analysis (CDA) is an
interdisciplinary approach to the study of discourse that views language as a form of social practice.
This article seeks to understand how power is constructed culturally and socially within the context
of language from a critical perspective. The basic assumption underlying the purpose of this article
is  that  English  has  been  placed  at  the  core   of  the  socio-political  post-colonial  changes  of
imperialism where the prevailing inner circle of English controls the economic and political fate of
the dominated peripheral  outer  circles,  which not only led to  the emergence of different  world
Englishes, but also to the birth of concomitant socio-economic changes related to language changes,
too. Therefore, what  this article attempts to uncover is  how  English  has  been  promoted  and
supported  by  a  range  of language movements that promoted the structural power of English
linguistic  hegemony.  The  article,  en  route,  highlighted  the  developments  of  both  interrelated
disciplines of critical discourse analysis and critical applied linguistics in terms of methodologies
rooted  in  sociolinguistics.  Issues  of  social  hierarchy and power  were  explained in  view of  the
current linguistic theory and the social theory in order to examine ideologies and power relations
involved in discourse, presuming that language connects with the social through being the primary
domain of ideology, and through being both a site of, and a stake in, struggles for power. Therefore,
this  paper  addresses  issues  of  language  hegemony and  linguistic  imperialism,  World  Englishes
trends, critical language policy research trends, etc. The paper ends with research implications for
language teaching approaches.

Keywords:  critical  discourse  analysis;  critical  applied  linguistics;  linguistic  hegemony;  cultural
imperialism; world Englishes; social theory; linguistic theory.

CRITICAL ELT IN ACTION: possibilities for social justice teacher education

Andréa Machado de Almeida MATTOS
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

andreamattosufmg@gmail.com

The objective of this paper is to present and discuss some possibilities for social justice teacher
education (SJTE), as proposed by Hawkins (2011) and Zeichner (2011). The paper describes an
experience of introducing critical literacy in a pre-service English as a Foreign Language (EFL)
teacher education course at a large university in Brazil, aimed at students' critical education and
their preparation as future critical teachers. The paper tries to show how the concept of Critical
Literacy has been used as a standpoint for teacher education and for the development of critical
approaches to language teaching. The paper also highlights the importance of including education
for citizenship in Brazilian teacher education programs in order to have EFL teachers and student
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teachers question themselves as globalized and technologized (LANKSHEAR; KNOBEL, 2003, p.
155) citizens, as well as to reflect on their roles in fostering responsible social transformation and in
the promotion of social justice. The paper will start by discussing the possibility for integrating
Critical Literacy and the Communicative Approach based on Mattos and Valério (2010). Important
theoretical concepts that underpin SJTE will also be discussed and traditional ELT practices will be
challenged  and  problematized.  Finally,  some  critical  activities  will  be  discussed  as  possible
examples  for SJTE.  As I  have discussed elsewhere (MATTOS, 2014),  we,  as language teacher
educators in Brazil and perhaps in other parts of the world, have not been able to provide critical
models for language teaching. However, Brazil has a long history of disrespect for human rights –
from being one of the last countries to abolish slavery to the horrors of dictatorship in the second
half of the 20th Century. Education, including language teaching, certainly has a role in promoting
more critical  perspectives on issues that may lead to less injustice.  In order to fulfill  this  role,
education must count on critical teachers. This paper is a suggestion in this direction.

Keywords: Critical English language teaching; Teacher education; Social justice.

IS IT THE DEMISE OF STANDARD ENGLISH: ATTITUDES TOWARDS STANDARD AND
NON-STANDARD DIALECTS

Mohamed Amin MEKHEIMER
College of Languages & Translation at Abha / King Khalid University

mabduljuad@kku.edu.sa

This paper investigates how EFL learners living and studying English as a foreign language in
Saudi  Arabia  perceive  standard  and  nonstandard  dialects  of  English  in  their  respective
sociolinguistic environment. In this way, learners' perceptions and attitudes were examined in what
ways the possession of the standard dialect relates to linguistic prestige and its absence to linguistic
stigma in ways that affect their learning, recruitment of EFL teachers and curriculum design and
instruction. Comprehending the ways in which attitudes towards standard and non-standard dialects
affect learners' classroom interactions with their native English speaking teachers and their non-
native  English  speaking  teachers  can  ultimately  bring  forth  a  deeper  understanding  of  the
mechanisms  involved  in  linguistic  discrimination,  which  can  expectantly  help  to  reduce  this
permanent and hidden means to exclude certain dialects or EFL teachers from being recruited in the
Saudi environment only because of their language dialect, accent or national belonging. While the
majority of participants in the present study believe that a standard variety exists in Britain or the
USA only, most of them do not believe that teachers from these two countries speak the standard;
rather, they believe that they speak a non-standard dialect. Speakers in the United States as well as
in Britain have clear ideas about the regional and social position of the standard although, in theory,
they believe that the standard is not limited to certain geographical regions or social  positions.
Remarkably,  participants  are  not  convinced  that  the  standard  is  essentially  better  and  more
prestigious than non-standard dialects, although descriptive adjectives chosen by the participants
suggest that they do indeed perceive the standard dialect to be a positive concept. Nationality, i.e.,
whether speakers are American or British, shapes the students' linguistic attitudes to a greater extent
than  regionality,  i.e.,  whether  they  come  from  a  linguistically  stigmatized  or  linguistically
prestigious  region.  This  result  demonstrates  that  the  unique  history  of  EFL teachers'  original
countries have a greater influence on the Saudi students' linguistic beliefs which could still affect
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language pedagogy, curriculum design and instruction. Implications for language policy, pedagogy
and recruitment of teachers were forwarded at the end.

Keywords: EFL; dialects; Standard English; non-Standard English; world Englishes; EFL teachers'
recruitment; NESTs versus NNESTs.

SESSÃO 2 - 19/10, 16h

O DIREITO FUNDAMENTAL DE UTILIZAR A PRÓPRIA LÍNGUA: por uma tessitura
constitucional dos direitos dos grupos linguísticos no Brasil

Ricardo Nascimento ABREU
Universidade Federal de Sergipe (UFS)

tennascimento@gmail.com

O Estado brasileiro vem testemunhando, nas últimas décadas, intensa movimentação em torno da
sua  pluralidade  linguística.  Se,  por  um lado,  temos  os  povos  falantes  das  línguas  minoritárias
exigindo o seu direito fundamental de falar as suas próprias línguas nas múltiplas situações sociais;
por outro, tivemos o processo de constitucionalização da língua portuguesa como idioma oficial do
Brasil, a partir de 1988, ou ainda, um conjunto de ações capitaneadas pelo Ministério da Cultura,
através do IPHAN, que objetiva a salvaguarda da diversidade linguística nacional, por considerá-la
parte integrante do Patrimônio Cultural brasileiro, através da elaboração de um Inventário Nacional
da Diversidade Linguística - INDL. Observando estes dois movimentos, percebemos claramente
que o primeiro deles pode e deve ser classificado como um direito dos grupos linguísticos, com
ênfase nas minorias linguísticas e que possui natureza jurídica individual e coletiva, enquanto os
dois últimos devem ser classificados como um direito das línguas, de caráter mais amplo e natureza
jurídica difusa. Assim, em Políticas Linguísticas, quando falamos em direitos linguísticos, devemos
ter em mente que, sob o viés jurídico, temos dois objetos distintos a serem tutelados pelo Estado,
quais sejam: o direito dos grupos e dos indivíduos de falarem suas línguas maternas – sejam elas,
por exemplo, originárias ou de imigração – bem como o direto que trata das próprias línguas como
bem jurídico em si. Esta comunicação visa discutir os rumos das políticas linguísticas brasileiras
sob o prisma do direito dos grupos linguísticos, com ênfase nas minorias linguísticas nacionais,
levando em consideração as possibilidades de tessituras hermenêuticas a partir da Constituição da
República Federativa do Brasil. Por ter como ponto fulcral a enunciação do direito fundamental dos
grupos linguísticos de utilizarem as suas próprias línguas, utilizarei  a noção moderna de direito
linguístico construída a partir da confluência de três fatores, a saber: um marco histórico, com a
elaboração  da  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos,  em  1948,  que  elevou  os  direitos
linguísticos à categoria de direito humano; um marco jurídico-filosófico, com a ascensão do pós-
positivismo e  do neoconstitucionalismo no Brasil  e,  por  fim,  um marco teórico  no  campo das
Políticas Linguísticas, composto a partir do diálogo necessário entre a Sociolinguística e a Teoria
dos Direitos Fundamentais.    

Palavras-chave: Políticas linguísticas; Direitos Fundamentais; Minorias linguísticas.
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LINGUAGEM E CURRÍCULO: aproximações entre a Linguística Aplicada Crítica e a Teoria
Crítica do Currículo

David José de ANDRADE SILVA
Instituto Federal do Paraná/ Campus Jacarezinho (IFPR/CJ)

david.silva@ifpr.edu.br

O  debate  sobre  a  educação  formal,  formado  por  arcabouços  teóricos  variados,  coloca
constantemente a docência em pauta. A mídia de massa, principal vetor de informações e, portanto,
da ideologia hegemônica,  há décadas  vem construindo uma imagem de falência  da educação e
coloca, com o auxílio de “educadores especialistas”, os professores no papel de antagonistas nesse
processo. Matérias de jornais, revistas e sites frequentemente apontam para a incompetência no
magistério e atribuem esse problema à má formação de professores. Por outro lado, as conquistas
dos movimentos sociais têm trazido aos cursos de formação de professores questões que eram antes
sublimadas  ou ignoradas,  como sexualidade,  cultura  afro-brasileira  e  indígena,  e  a  comunidade
surda. A partir desses tensionamentos, os colegiados de curso buscam meios para equilibrar seus
projetos pedagógicos de curso entre a formação tradicional e as questões sociais emergentes e, para
isso, selecionam quais conhecimentos são fundamentais para a formação inicial e quais são menos
relevantes. Nesse processo de seleção epistemológica, Apple (2006) atrela a organização curricular
à  ideologia  que  se  pretende  consolidar  socialmente.  Assim,  o  pesquisador  questiona:  quais  as
implicações em definir o que é importante ou não para um estudante aprender em uma instituição de
ensino? O trabalho focará suas atenções nos cursos de licenciatura em Letras, com destaque aos de
Língua Inglesa, com o objetivo de compreender quais as escolhas (e exclusões) os colegiados de
Letras tem realizado para a construção curricular. O aporte teórico para a análise dos dados será da
Linguística Aplicada Crítica (PENNYCOOK, 2009; MOITA LOPES, 2009, 2013) e a Teoria Crítica
do  Currículo  (APPLE,  2005,  2006),  tendo  como  articulador  entre  as  duas  áreas  a  busca  pela
compreensão  das  relações  de  poder  que  estão  presentes  nos  discursos  produzidos  e  seus
desdobramentos  na  manutenção  ou  contestação  das  hierarquias.  A metodologia  embasou-se  na
pesquisa bibliográfica e em dados secundários fornecidos pelos sites das instituições pesquisadas. A
investigação ainda está em estágio de desenvolvimento e é parte do projeto de pesquisa “Formação
inicial e continuada de professores de língua inglesa”. 

Palavras-chave: Linguagem; Currículo; Licenciatura.

AS VOZES DA RIO+20: a inclusão no texto 'O futuro que queremos' dos interesses e demandas da
sociedade concernentes ao tema da pobreza

Carolina Lopes ARAUJO
Faculdade UnB Planaltina, Universidade de Brasília (FUP/UnB)

carolinalopesaraujo@yahoo.com.br

Diante  das  recorrentes  manifestações  de  frustração  em  relação  aos  resultados  da  Rio+20,
considerando  a  urgência  de  iniciativas  globais  participativas  em  prol  da  sustentabilidade  do
desenvolvimento e levando em conta a inédita participação da sociedade na Plenária de Alto Nível
da Rio+20,  a pesquisa objetivou verificar  a inclusão das vozes  da sociedade nos resultados da
Conferência. Focando especificamente as considerações relativas àquestão do combate à pobreza e
da promoção da equidade social,  os discursos representados no texto “O futuro que queremos”
foram comparados com o conteúdo dos pronunciamentos  oficiais  na Plenária  de Alto Nível  da
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Rio+20 dos seis grupos sociais (Major Groups) que se referiram à pobreza. Essa comparação visou
a  verificar  como (ou se)  os  resultados  da Rio+20 contemplamos interesses  e  as  reivindicações
manifestos  oficialmente  pelos  grupos  sociais.  Nessa  tarefa,  foram úteis  os  aportes  teóricos  do
Modelo Transformacional da Atividade Social, da Teoria Social do Discurso, da Teoria da Ação
Coletiva  na  Gestão  de  Bens  Comuns  e  da  Teoria  do  Desenvolvimento  Sustentável.
Metodologicamente, a pesquisa se baseou na Análise de Discurso Crítica. Aplicando-se categorias
de análise discursiva crítica textualmente orientada, buscou-se desvelar os discursos articulados na
representação do tema da pobreza ao longo do texto final da Rio+20. Como resultado da pesquisa,
foi observadoque o texto aborda temas caros aos grupos sociais, porém não contempla os interesses
e as reivindicações por eles apresentados.Tal evidência confere embasamento às críticas quanto à
efetividade da participação social na Conferência.Verificou-se, entretanto, rupturas discursivas na
representação do tema da pobreza no texto “O futuro que queremos”. Issosugere o potencial para
que discursos  mais  consoantes  com os  interesses  sociaispassem a  ser  articuladosnas  discussões
internacionais sobre sustentabilidade.  No que concerne às propostas e medidas  concernentes ao
combate à  pobreza e  promoção da equidade social,  identifica-se,  portanto,  o afrouxamento dos
discursos hegemônicos cedendo espaços(ainda que restritos) para que as vozes dos grupos sociais se
façam ouvidas na construção do modelo de desenvolvimento sustentável que está sendo discutido
no âmbito da geopolítica mundial.

Palavras-chave: Rio+20; Participação social; Análise do Discurso Crítica.

ESCRITA E LEITURA DE EDUCADORES DO CAMPO: (re)construindo identidades na
universidade 

Charlene Bezerra dos SANTOS
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

charlenecazumba@gmail.com 
Orientador Dr. Marcos Antônio Rocha Baltar

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC/DLLV)
baltar@cpovo.net 

O estudo proposto ancora-se no campo da Linguística Aplicada, e foi desenvolvido na pesquisa de
mestrado. Os propósitos discorrem sobre o acesso e usos sociais da leitura e escrita acadêmica de
três  educadores  do  campo,  advindos  do  Curso  de  Letras/Pronera  da  UFPA.  A  diversidade
linguística,  histórica,  social  e  cultural  dos  contextos  de  movência  depreendidos  das  falas  dos
educadores  acima  nos  impulsiona  a  refletir  sobre  questões  de  identidades  (MOITA LOPES,
2006[2013]), práticas de escrita na universidade (ZAVALA, 2010), colonização e descolonização do
saber  (SOUSA-SANTOS,  2008),  grupos  minoritarizados  (CAVALCANTI,  1999),  estudos  do
letramento (FREIRE, 1979; STREET, 1984) entre outras implicações que por ventura (re)constroem
esse trabalho.  Neste  sentido,  objetivamos  evidenciar  as  representações  de  escrita  em atividades
vivenciadas  na  universidade  pelos  educadores  do  campo,  e  assim  construir  uma  mobilidade
linguística que possibilite repensar e discutir as práticas sociais de escrita acadêmica pelas quais
grupos minoritarizados,  muitas  vezes  invizibilizados,  se  deparam em uma universidade  pública
referenciada  para  as  comunidades  eurocêntricas  e  prioritariamente  urbanocêntricas(SOUSA-
SANTOS, 2011). Na visão sociointeracionista da linguagem entende-se que “as pessoas são em
grande medida posicionadas em identidades de acordo com sua vinculação dentro de um discurso”
(MOITA, 2003, p.24), a partir do exposto, a pesquisa se filia em um paradigma metodológico de
cunho etnográfico,  com indícios metateórico para a  LA. (MOITA LOPES, 2006).  Assim, nossa
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pesquisa  verificou  práticas  de  leitura  e  escrita  acadêmica  que  significam  práticas  linguísticas
múltiplas sobre o que é o ensino/aprendizagem de uma cultura de língua materna, e que as políticas
linguísticas e educacionais precisam considerar os contextos múltiplos de linguagem, bem como
tornar referências os conhecimentos produzidos por grupos de minorias linguísticas, e que esses
adquiram status valorativos nas discussões indiciárias para o fortalecimento das Políticas Públicas
para os grupos que historicamente tiveram seus direitos cerceados e negados, especialmente quando
a demanda é o acesso ao ensino superior.

Palavras-chave: Identidades linguísticas; Educação do campo; Letramento acadêmico.

CONTEXTO POLÍTICO E DISCURSO: mídia e “Manifestações-Brasil 2015”

Marcos Alberto Xavier BARROS
Universidade Estadual do Ceará (UECE)

m_albertoxb@hotmail.com

O objetivo deste trabalho é investigar como se dá a construção de agentes sociais, por meio do
discurso  midiático,  que  é  capaz  de  engendrar  representações  as  mais  diversas  sobre  eventos  e
agentes. Assim, devemos estar atentos para como eventos são construídos discursivamente, ou para
como representações, discursos e estilos são aparentemente naturalizados, via discurso, mas que, na
verdade, representam visões particulares, a partir de determinadas ideologias, determinados valores.
Tendo isso em vista, foi que, no dia 15 de março de 2015, pudemos observar uma “explosão” de
imagens que mostravam várias pessoas indo às ruas para se manifestarem numa suposta oposição ao
atual  governo  da  presidenta  Dilma  Roussef.  A partir  dali,  veríamos  um verdadeiro  espetáculo
televisivo que mostrava as 'manifestações' que estariam só começando, Brasil afora. Na verdade,
várias manifestações ainda se seguiram nas semanas seguintes, levando a grande mídia televisiva e
impressa a  abordar  o  assunto  ao  longo de semanas.  A partir  da alegação de  uma objetividade
jornalística (alegada pela mídia, é claro), o que podemos ver foram inesgotáveis reportagens que
mostravam (e  ainda  mostram),  por  exemplo,  a  crise  na  Petrobras,  quase  sempre  com imagens
atreladas  à  presidenta  Dilma.  Assim,  cabe-nos enquanto pesquisadores  perguntarmo-nos de que
modo se dão as relações entre o discurso midiático e sua construção do evento "manifestações", na
conjuntura  descrita.  Como referencial  teórico-metodológico,  partiremos  da  Análise  de  Discurso
Crítica, na vertente de Norman Fairclough, partindo da noção de que a linguagem está conectada
com  outros  elementos  da  prática  social,  dando-se,  portanto,  como  modos  de  agir,  modos  de
representar e modos de ser. Para tanto, analisa-se uma reportagem da revista VEJA, veículo de
circulação midiática dos mais representativos da grande mídia impressa. Parcialmente, os resultados
parecem apontar para uma construção do evento "manifestações", de diversas formas. Isso poderia
levar-nos a conclusões várias, dentre as quais a de que a mídia contribui para a o endossamento de
imagens veiculadas via discurso, na construção de agentes e eventos sociais, partindo-se de certas
filiações ideológicas.

Palavras-chave: Discurso; Mídia; “Manifestações-Brasil 2015”. 
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SESSÃO 3 - 19/10, 16h

O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA EM CONTEXTO SUPERIOR TECNOLÓGICO:
levantamento de interesses e necessidades no IFTO Campus Palmas

Poliana ALVES BRITO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO)

Universidade de Brasília (UnB)
poliana@ifto.edu.br

Orientador (a) Dra. Magali Barçante

Este trabalho tem por objetivo fazer uma proposta de revisão de currículo das disciplinas Inglês
Técnico e Inglês Instrumental dos cursos superiores tecnológicos do IFTO – Campus Palmas, com
base em ELFE – Ensino de Línguas para Fins  Específicos.  A presente proposta  justifica-se no
âmbito do ensino de LI – Língua Inglesa - nos cursos superiores tecnológicos ofertados pelo IFTO -
Campus Palmas, onde a pesquisadora atua como docente da disciplina intitulada Inglês Técnico.
Uma das motivações para o desenvolvimento dessa pesquisa é, inicialmente, criar uma atmosfera de
discussões  em  torno  do  levantamento  de  necessidades  dos  estudantes  dos  cursos  superiores
tecnológicos,  levando em consideração as  especificidades  de  cada  curso.  Outra  motivação,  é  a
pertinência em refletir sobre a metodologia do ensino de Inglês em contexto superior tecnológico,
considerando as transformações ocorridas no âmbito do ensino-aprendizagem de Inglês, bem como
na sociedade tecnológica do conhecimento. Nesse sentido, nos estudos e discussões recentes feitos
sobre o Ensino de Línguas para Fins Específicos em Contexto Superior Tecnológico, destacam-se
Augusto-Navarro (2008), Ramos (2005) e Alvarenga (1999), os quais são a base teórica para esta
pesquisa.  Com  isso,  a  pesquisa  fundamenta-se  na  seguinte  pergunta:  O  ensino  de  Língua
Estrangeira  (Inglês)  nos  Cursos  Superiores  Tecnológicos  do  IFTO  Campus  Palmas,  tem  sido
suficiente  para  estabelecer  um  perfil  desejável  para  alcançar  a  competência  linguístico-
comunicativa  dos  futuros  tecnólogos?  Almeida  Filho  (2008)  argumenta  que  o  ensino  e
aprendizagem de línguas em contextos de formação tecnológica merecem destaque, pois é onde vão
surgir especificidades que precisam ser conhecidas e atendidas. Além disso, o autor destaca que tais
especificidades  necessitam  de  adequações  metodológicas.  Assim  sendo,  este  trabalho  visa
apresentar e discutir o atual currículo de Inglês dos cursos superiores tecnológicos do IFTO Campus
Palmas, com vistas a analisar a adequação dele, às necessidades do alunado. Para tanto, será feita
inicialmente uma pesquisa-ação diagnóstica nos cursos superiores tecnológicos que têm o Inglês em
suas matrizes curriculares, com o objetivo de conhecer o perfil esboçado dos futuros tecnólogos,
com base no Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia; a fim de procurar entender,
junto aos docentes das áreas técnicas, o alcance das competências propostas, em relação ao que se
anseia dos profissionais da área de tecnologia.

Palavras-chave:  Ensino  de  Línguas  para  Fins  Específicos  (ELFE);  Currículo;  Competência
linguístico-comunicativa.
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INCLUSÃO LINGUÍSTICA, DIGITAL E SOCIAL: olhares para a formação de professores de
língua inglesa a distância

Cristiane C. de Paula BRITO 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

depaulabrito@gmail.com 
Simone Tiemi HASHIGUTI

Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
simonehashiguti@gmail.com 

Sabe-se  que  as  modalidades  de  ensino  a  distância  se  constituem como  parte  de  políticas  que
intentam democratizar  o  acesso  à  educação.  Apesar  de  vários  estudos  se  debruçarem sobre  o
impacto  das  tecnologias  em contextos  educacionais,  nota-se ainda  a  escassez de pesquisas  que
investigam  os  efeitos  das  inovações  tecnológicas  nos  processos  e  nas  práticas  de  ensino-
aprendizagem no ciberespaço. Com vistas a contribuir para tais questões, este trabalho visa discutir
a relação ‘educação formal e inclusão’ em um curso de licenciatura a distância em língua e literatura
inglesa, em uma universidade pública mineira. Partimos da compreensão de que o referido curso
apresenta-se como uma possibilidade de inclusão linguística-digital-social, isto é, como um ‘espaço
de enunciabilidade’ que permite ao sujeito repensar o seu lugar como falante e (futuro) professor de
língua  inglesa  em  uma  nação  pós-colonial,  que  não  tem  o  inglês  como  língua  nativa.  Para
empreender  tal  reflexão,  analisaremos algumas representações  construídas  pelos  professores  em
formação sobre: (i) as práticas de aprendizagem em ambiente digital e (ii) a aprendizagem de língua
inglesa a distância. A investigação possui corpora variados, constituído de respostas a questionários
e  de  postagens  dos  professores  em  formação  em  fóruns  de  discussão  em  várias  disciplinas.
Inscrevemo-nos no escopo teórico dos estudos em Linguística Aplicada (LA) em interface com
abordagens  discursivas  de  linguagem  a  fim  de  problematizar  os  efeitos  das  tecnologias  nos
processos de formação de professores e de ensino-aprendizagem de línguas. É, pois, da perspectiva
transdisciplinar de LA que nos propomos lançar aos corpora olhares que mobilizem concepções de
sujeito, sentido, historicidade, exterioridade, memória discursiva, dentre outras, que, por sua vez,
extrapolem visões tecnicistas acerca desses processos. Resultados apontam que a relação do sujeito
com a  aprendizagem em contexto  virtual  e  com a  língua  inglesa  se  dá  em meio  a  práticas  e
discursos  conflitivos  (como  o  discurso  da  dificuldade  de  aprendizagem  de  língua  inglesa  a
distância que  funciona  dialogicamente  com  o  discurso  da  perseverança),  os  quais  permitem
entrever que o encontro-confronto com essa língua vai se delineando e se ressignificando ao longo
do curso.
 
Palavras-chave: Inclusão; Educação a distância; Ensino-aprendizagem de língua estrangeira.

QUEM FOI ESCALADO PARA COMPOR O ELENCO? a representação dos atores
sociais no discurso de posse da presidenta da república em 2015

Rodrigo dos Santos CAMILO
Universidade de Brasília (UnB)
rodrigoccamilo@hotmail.com 

Orientadora: Professora Doutora Francisca Cordelia Oliveira da Silva

O  estudo  desenvolve  uma  análise  dos  atores  sociais  representados  no  discurso  de  posse  da
Presidenta  da  República  do  Brasil,  Dilma  Rousseff,  no  ano de  2015.  Para  isso,  a  pesquisa  se
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constrói à luz da Análise de Discurso Crítica (ADC) e da perspectiva da Representação dos Atores
Sociais.  Os  resultados  dos  procedimentos  analíticos  revelam  que  as  representações  dos(as)
atores/atrizes sociais, realizadas por meio do discurso, revelam como a prática política constrói,
legitima e dissemina ideários, papéis sociais e relações de poder e dominação entre os integrantes de
uma sociedade. 

Palavras-chave: Ator(es)/Atriz(es) Sociais; Representação; Análise de Discurso Crítica (ADC). 

O ENSINO DE ESPANHOL NA ESCOLA PÚBLICA: comparando realidades

Julyana CARVALHO
Centro Interescolar de Línguas de Taguatinga (CILT)

julyanapcarvalho@gmail.com
Rosilene dos Anjos SANT’ANA

Instituto Federal Goiano (IFGoiano)
 profrosii@gmail.com

Nos últimos anos, grande foi a ascendência do Espanhol em solo brasileiro. Em função de acordos
políticos; estreitamento de laços com países hispano-americanos e situações econômicas, sociais e
políticas, em 2005 foi sancionada a Lei Federal 11.161/2005, que instituiu a oferta obrigatória de
Espanhol nos currículos plenos do Ensino Médio e de cunho facultativo no Ensino Fundamental.
Em 2015 a Lei  11.161 completa  10 anos de sanção e  ainda tem sido vista  como uma política
linguística mal planejada e executada, principalmente no tocante ao ensino público regular. Esta
pesquisa  consiste  em  uma  análise  contrastiva  da  realidade  de  ensino  de  Espanhol  de  duas
modalidades de Ensino Médio público regular, sendo escolas púbicas de Ensino regular do DF e o
IFGoiano,  com o Ensino Profissional  Técnico integrado ao Ensino Médio.  Dessa maneira,  esta
pesquisa contempla um estudo de casos  múltiplos  (YIN, 2010) ou coletivo (STAKE, 1995) ao
analisar duas realidades distintas, é de caráter qualitativo (FLICK, 2009; LUDKE; ANDRÉ, 2013) e
interpretativista (MOITA LOPES, 1994),  e  se justifica pela necessidade de descrever  e analisar
como  tem  ocorrido  o  ensino  de  Espanhol  nas  escolas  públicas  de  Educação  Básica.  Esta
investigação  tomará  como  base  documentos  oficiais  e  diferentes  autores,  como  as  OCENS
(MEC/SEB, 2006); PCNEM (BRASIL, 2000), Amaral e Mazzaro (2007), González (2009), Maciel
(2012), Rinaldi (2014), VIÑAL JÚNIOR (2012), entre outros, e trará reflexões ao comparar as duas
realidades, pontos positivos e negativos e sugerir medidas práticas para a melhoria deste ensino. Os
resultados encontrados demonstraram que a realidade de ensino de Espanhol nas escolas regulares
ainda apresenta muitos descompassos e desafios: carga horária reduzida (uma aula semana de 50
minutos), desmotivação e sobrecarga de muitos docentes e o pouco interesse dos alunos. Com base
nisso,  este  estudo  abre espaço para a  reflexão da realidade do ensino de Espanhol  nas  escolas
públicas brasileiras e as mudanças necessárias, uma vez que os dados aqui apresentados poderão
conduzir  a  uma intervenção nos  órgãos  responsáveis  pela  implantação da  língua espanhola  no
Brasil.

Palavras-chave: Espanhol; Escola pública; Realidade.
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A UTILIZAÇÃO DE NARRATIVAS MULTIMODAIS NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA
PARA DISLÉXICOS

Elerson Cestaro REMUNDINI
Universidade Estadual de Maringá (UEM)

cestaromim@hotmail.com
Orientadora Dra Vera Helena Gomes Wielewicki

A pesquisa  aqui  relatada  consiste  num  pré-projeto  de  tese  aprovado  pelo  Programa  de  Pós-
Graduação em Letras da Universidade Estadual de Maringá e se situa nos campos do ensino de
língua estrangeira e da literatura. Seu foco é o ensino de língua inglesa para crianças disléxicas da
rede básica de ensino. Sendo a dislexia uma dificuldade de aprendizagem que afeta o desempenho
do  aluno  nas  habilidades  da  leitura  e,  uma  vez  que  o  processo  de  ensino  e  aprendizagem na
educação básica se dá calcado na linguagem escrita, o aluno disléxico tem reduzidas as chances de
sucesso na aquisição de língua estrangeira. Além disso, ele é privado de estar na condição de leitor,
o que lhe impede de ter acesso à literatura.  É nessa premissa que a presente pesquisa encontra
justificativa. Seus objetivos são: elaborar opções em termos de pedagogia de multiletramentos para
alunos disléxicos; investigar que efeitos uma pedagogia pluralista de letramento literário pode surtir
no aprendizado (em âmbito geral) dessa clientela; avaliar os benefícios que esse tipo de pedagogia
pode trazer a esses alunos no aperfeiçoamento da habilidade da leitura e na consolidação do hábito
de ler; verificar progressos na aquisição lexical em língua inglesa,  decorrentes do trabalho com
narrativas multimodais; fazer com que os alunos percebam que, apesar das dificuldades impostas
pela dislexia, eles podem ser consumidores de literatura. O trabalho está ainda em fase inicial, que
consiste em leituras acerca de temas pertinentes, como dislexia, multiletramentos, literatura e ensino
de língua estrangeira. Quanto ao referencial teórico, somam-se, até o momento, contribuições de
Cope e Kalantzis, Kress, Lévy, Rojo, Wielewicki, dentre outros já vistos e outros a serem incluídos.
Embora a pesquisa esteja em fase inicial, há um esboço metodológico que consiste num projeto de
oficinas semanais com alunos disléxicos de uma escola pública de Maringá, no contra turno, e que
preveem o trabalho com narrativas multimodais canônicas e de massa em língua inglesa, bem como
a produção,  pelos  alunos,  de versões  de narrativas  literárias  para diversos  meios.  Faz parte  do
processo  avaliar  os  reflexos  deste  trabalho  com  relação  à  socialização  e  à  autoestima  dos
envolvidos.

Palavras-chave: Ensino de língua inglesa; Dislexia; Multiletramentos. 

SESSÃO 4 - 20/10, 13h30

EXAMES DE PROFICIÊNCIA NO PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS E POLÍTICA
LINGUÍSTICA

Eliana KOBAYASHI
Unicamp/Instituto Federal São Paulo

likobayashi@yahoo.com

Nosso trabalho tem o objetivo de discutir a relação entre o programa Ciência sem Fronteiras (CsF) e
política  linguística.  Para  tanto,  nosso  argumento  possui  três  pilares  principais:  os  exames
internacionais de proficiência em inglês, os mecanismos de política linguística e o efeito retroativo

185

mailto:likobayashi@yahoo.com
mailto:cestaromim@hotmail.com


que  os  testes  de  língua  podem  causar.O  CsF  foi  lançado  pelo  governo  federal  visando  a
internacionalização da ciência e tecnologia por meio da concessão de bolsas de intercâmbio para
alunos de graduação e pós-graduação em instituições internacionais. Para participar, o estudante
deve possuir como um dos requisitos, certificado de proficiência em língua estrangeira, exigido pela
universidade a qual se candidatou. Assim, nesse contexto, os exames internacionais de proficiência
surgem como condição para viabilização de um programa, o que levou o governo a criar o Inglês
sem Fronteira (IsF), hoje ampliado para Idioma sem Fronteiras, abrangendo outras línguas. Entre as
medidas  do  IsFestá  a  implantação de núcleos  de  línguas  em universidades  federais  oferecendo
cursos  presenciais  inicialmente  de  inglês  para  estudantes  da  instituição.  Nossa discussão  busca
colaborar para reflexões sobre a necessidade de investigação sobre essa nova realidade no ensino de
inglês  em  contexto  universitário.  Para  tanto,  primeiramente,  demonstramos  a  importância  dos
exames de proficiência de alta relevância, high stakes, (MADAUS, 1980) e como testes não podem
ser considerados instrumentos avaliativos isolados (BACHMAN; PALMER, 1996). Ao contrário, os
exames  de  língua  constituem  um  dos  mecanismos  de  política  linguística  segundo  modelo
apresentado por Shohamy (2006), que seriam canais pelos quais as políticas são reproduzidas na
comunidade, incorporando agendas ocultas, operando explícita e ou implicitamente.  Entretanto,
para  analisarmos  as  suas  consequências  de  forma  empírica  na  sala  de  aula,  é  primordial
compreendermos a concepção de efeito retroativo, como esse fenômeno linguístico pode ocorrer,
suas características e dimensões (ALDERSON; WALL, 2003; WATANABE, 2004). Dessa forma,
pretendemos contribuir para os estudos desenvolvidos sobre o IsFe o momento que o ensino de
língua inglesa passa na tentativa de identificar os efeitos que decisões sobre a utilização de exames
de proficiência podem ocasionar em sala.

Palavras-chave: Exame de proficiência; Efeito retroativo; Política linguística. 

A POLIFONIA DE ESAÚ E JACÓ E DE OS DEMÔNIOS: Uma análise dos elementos polifônicos
presentes nas obras Esaú e Jacó de Machado de Assis e Os Demônios de Fiódor Dostoiévski

Minoru UCHIGASAKI
Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

miuchigasaki@gmail.com
Orientador: Dr. Marco Aurélio Coelho de Paiva

Analisarei o processo de narração dos romances Esaú e Jacó, de Machado de Assis, e Os demônios,
de Dostoiévski, utilizando o conceito de polifonia de Bakhtin. A partir daí, delineiam-se as possíveis
posições políticas conservadoras de cada autor associadas às questões de ordem estética. Perceber a
visão cética dos autores em relação à modernidade em seus respectivos países em fins do século
XIX. Demonstra-se o ceticismo de Machado em relação às principais mudanças políticas e sociais
ocorridas no Brasil durante o período tratado no romance (1871-1894). Dostoiévski, no romance Os
demônios, fez uma análise de um processo do movimento revolucionário a partir de um fato político
determinado e que estava em germe, mas que se transformou em um grande movimento político.
Mostra-se  como as  apreensões  de  tais  mudanças  foram transfiguradas  e  representadas  em suas
obras. A partir do Esaú e Jacó, Machado não só mostrou o seu ceticismo, mas também denunciou
que uma grande parte da população civil  brasileira assistia com indiferença a esse processo. O
próprio enredo de Esaú e Jacó (enfadonha história de dois gêmeos Pedro e Paulo) parece ter sido
feito para desapontar aqueles que se achavam otimistas com as transformações pelas quais passava
o Brasil.  O enredo tedioso destacaria o próprio absurdo dos fatos políticos ocorridos no Brasil,
como a proclamação da República. A superficialidade e monotonia da narração já fazia parte do
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próprio entendimento de Machado sobre o momento histórico desse período. Diferentemente do
tratamento diplomático de Machado em relação aos seus adversários, Dostoiévski foi radicalmente
explícito em atacar os seus adversários. No romance Os demônios, ele indicou mais de uma dúzia
deles, e mostra sarcasticamente a vida e o desenrolar das suas próprias ideias e o seu efeito prático
perverso numa pequena província do interior da Rússia. Dostoiévski mostrou o confronto entre pai
e filho. Os demônios é quase um estudo histórico em que Dostoiévski tentou explicar o movimento
revolucionário de Netchaev. 

Palavras-chave: Sociologia da literatura; Literatura comparada; Literatura e política.

“É LÍNGUA OFICIAL DE TIMOR-LESTE, QUER NÃO QUER NÓS TEM FALAR” - Políticas e
práticas linguísticas em Díli

Christiane da Silva DIAS
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

christianedias@hotmail.com 

Este estudo busca compreender as dinâmicas do(s) discurso(s) que permeia(m) a oficialização da
língua portuguesa em Timor-Leste e sua relação com as práticas linguísticas cotidianas adotadas
pela população que vive e transita em Díli, capital do país. Timor-Leste é o único país asiático
integrante  da  Comunidade  dos  Países  de  Língua  Portuguesa  –  CPLP –  e  exerce  atualmente  a
presidência rotativa da entidade. O objetivo dessa comunicação é relatar a construção discursiva da
política  linguística  timorense,  por  meio  de  documentos  que  definem  as  políticas  linguísticas
institucionais e, a partir daí, confrontar essa análise com outra, a das práticas linguísticas cotidianas.
Do ponto de vista teórico, a pesquisa busca inspiração na linguística aplicada crítica e nos estudos
pós-coloniais  (CANAGARAJAH,  2005;  MAKONI,  2006,  2007,  2012;  MOITA LOPES,  2013;
PENNYCOOK, 2001, 2007, 2010; RAJAGOPALAN, 2003, 2004). Além disso, propõe um diálogo
com os estudos culturais (HALL, 2005) para refletir sobre categorias como cultura e identidade,
recorrentes  nos  documentos  oficiais  como  justificativa  da  oficialização  da  língua  portuguesa
(TIMOR-LESTE,  2002,  2008,  2012).  A partir  da  análise  de  documentos  oficiais  de  políticas
linguísticas daquele país - a Constituição da República Democrática de Timor-Leste; a Lei de Bases
da Educação; a Resolução do Parlamento Nacional sobre “A Importância da Promoção e do Ensino
nas Línguas Oficiais para a Unidade e Coesão Nacionais e para a Consolidação de uma Identidade
Própria  e  Original  no  Mundo”;  e  o  Plano  do  Ministério  da  Educação  2013-2017  –,  a  autora
procurou observar a relação do que institucionalmente está localizado em um plano ideal com o que
é  manifestado  por  duas  comunidades  de  prática  (ECKERT,  1992)  específicas:  a  de  estudantes
timorenses que frequentam o ensino superior na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e
estudantes finalistas do curso de Formação de Professores de Língua Portuguesa da Universidade
Oriental Timor Lorosa’e (Unital) e ainda a paisagem linguística (LANDRY; BOURHIS, 1997) da
capital timorense, onde a autora viveu e trabalhou por um ano.

Palavras-chave: Língua oficial; Políticas linguísticas; Timor-Leste. 
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POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E METAPRAGMÁTICAS NA REGULAÇÃO DE FLUXOS
MIGRATÓRIOS NO BRASIL

Ana Luiza K. DIAS
Universidade Federal de Goiás (UFG)

kruger.analuiza@gmail.com
Orientadora: Profa. Dra. Joana Plaza Pinto

Este  trabalho  é  resultado  de  projeto  de  pesquisa  na  área  de  Linguística  Aplicada  aos  Direitos
Linguísticos  realizado  entre  outubro/2014  e  julho/205,  no  qual  procuramos  compreender  a
articulação entre regimes metadiscursivos e corpos falantes em contextos migratórios, a partir da
análise  de  políticas  linguísticas  explícitas  no  Brasil.  Considerando  a  relação  entre  as  novas
dinâmicas de circulação de pessoas e línguas ao redor do globo e o papel dos Estados Nacionais
enquanto  instâncias  reguladoras  dessas  dinâmicas,  e  tomando  como referencial  teórico  estudos
sobre  ideologias  e  diferenciações  linguísticas  (BLOMMAERT,  2014;  BRAH,  2006;
SILVERSTEIN,  1979),  buscamos  analisar  como  os  recursos  linguísticos  são  significados  nos
instrumentos  legais  sobre  migração  no  Brasil  e  discutir  a  relevância  das  políticas  linguísticas
vigentes na regulação hierárquica de identidades. Para tanto, mapeamos os registros sobre práticas
linguísticas no rol da legislação migratória brasileira (CLARO, 2015), sistematizando-os em termos
de permissões, proibições, promoções e exigências. Os resultados mostram um pequeno e genérico
número de registros legais sobre língua e migração no Brasil – limitados quase completamente a
exigências de uso do português –, conduzindo a reflexões sobre o apagamento institucionalizado de
práticas linguísticas estrangeiras indesejáveis, acompanhado da homogeneização linguística como
parte  das  estratégias  de  controle  de  territórios  e  legitimação  nacional.  Assim,  as  aparentes
incongruências entre o pequeno e lacunoso volume de políticas linguísticas explícitas diante de um
ordenamento jurídico caracteristicamente extenso e detalhado refletem as novas configurações do
controle institucional e burocrático de fluxos migratórios. Os enunciados de tais políticas sobre
língua  criam  consensos  hegemônicos,  ao  mesmo  tempo  em  que  estão  sujeitos  a  mudanças
resultantes  das  novas  configurações  migratórias.  Desse  modo,  a  circulação  de  uma  ideologia
linguística  nacionalista  e  monolíngue  em  contextos  migratórios  opera,  por  meio  da
instrumentalização legal em suas múltiplas nuances, a hierarquização de corpos falantes no tocante
aos níveis de acesso à vida social, política, econômica e cultural do país.

Palavras-chave: Ideologias linguísticas; Políticas linguísticas; Migração.

PERSPECTIVAS DE ENSINO DE INGLÊS EM TEMPOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DO
ENSINO

Eliana Santiago Gonçalves EDMUNDO
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALE)

eliana_edmundo@yahoo.com.br 
Orientador: Prof. Dr. José Marcelo Freitas de Luna

Os tensionamentos e as disputas entre diferentes interesses para com o ensino de língua inglesa no
contexto educacional brasileiro, evidenciados na história recente, parecem estar relacionados com o
desenvolvimento de políticas linguísticas, a carência de políticas públicas e com os novos modos de
ensinar e aprender, marcados especialmente pela valorização da vivência internacional. Os trabalhos
de Spolsky (2004) e Shoamy (2006) contribuem para a compreensão da aproximação entre políticas
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e práticas locais. No âmbito das políticas públicas, o compromisso com o plurilinguísmo expresso
na legislação vigente no Brasil concede autonomia à comunidade escolar para a decisão da língua a
ser ofertada na educação básica. Os estudos de Altbach (2002, 2004) e Knight (2004) apresentam a
internacionalização do ensino como um fenômeno que se expande sobre e com as instituições de
ensino  superior,  como  resposta  à  atual  ordem  global.  Em  face  desse  processo  de
internacionalização,  algumas  institituições  de  ensino  brasileiras  e  estrangeiras  tem apresentado
novas políticas educacionais com propostas de uma educação bilingue. English Medium Instruction
(EMI) e Content and Language Integrated Learning (CLIL) são algumas destas políticas presentes
em contextos de educação básica e de ensino superior, as quais propõem o ensino das disciplinas do
currículo formal em língua inglesa. O objetivo desta comunicação é apresentar esses pressupostos
teóricos, estabelecidos na revisão de literatura, que embasam a trabalho de pesquisa de doutorado
em andamento no qual estou desenvolvendo, a partir de um estudo que envolveu o levantamento de
artigos publicados sobre o tema. Foram utilizadas as seguintes bases de dados: Google Acadêmico,
Academia.edu. e Educational Resources Informational Center (ERIC) e com a pesquisa inicial pelas
palavras “English Medium Instruction”, “Inglês como meio de instrução” e “Content and Language
Integrated Learning”  no campo  tópico.  O estudo demonstrou  o reduzido número de produções
acadêmicas  sobre  o  tema  e  concluiu  que  a  maior  parte  dos  artigos  são  produzidos
internacionalmente  e  escritos  em  inglês.  A  análise  dos  artigos,  orientada  pelas  teorias  de
letramentos, sugere a necessidade de pesquisa na área, tendo em vista os desafios da globalização,
que  têm mobilizado  estudos  pós-coloniais  e  pós-estruturalistas  para  tratar  do  ensino  de  língua
inglesa como disciplina escolar. 

Palavras-chave: Língua inglesa; Ensino; Internacionalização. 

SESSÃO 5 - 20/10, 13h30

O INGLÊS E A TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO DO E PARA O SÉCULO XXI

Karina Antonia FADINI
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

kfadini@gmail.com 
Orientadora: Prof.ᵃ Dr.ᵃ Kyria Finardi

Esse estudo revisa documentos oficiais da educação no Brasil, a saber: das Orientações Curriculares
Nacionais do Ensino Médio, dos Parâmetros Curriculares Nacionais, e da Lei de Diretrizes e Bases
da  Educação,  a  fim  de  verificar  como  a  formAÇÃO  docente  é  considerada  no  atual  cenário
globalizado em relação aos papeis da língua inglesa e da inclusão/uso da tecnologia na educação, e
ampliação do acesso à informação (FINARDI; PREBIANCA; MOMM, 2014). Surge, daí, a ideia
de um letramento crítico para o campo da formação docente quanto às políticas linguísticas para
que se tenha base para analisar as práticas situadas, o que nos chamam atenção para a agência dos
professores  como parte  integrante  das  políticas  linguísticas,  isto  é,  os  professores  deveriam ter
preparação e consciência  crítica de que,  a partir  dessas  orientações,  os  contextos  e  os  desafios
deveriam  ser  refletidos  de  forma  localizada.  Para  fins  de  análise,  essa  pesquisa  contou  com
levantamento bibliográfico, e com a aplicação de questionários e entrevistas a alunos de 8ᵒ período
em formação no curso de Letras-Inglês de uma Universidade do sudeste brasileiro, tornando este
um estudo de cunho metodológico qualitativo. De forma geral os resultados da pesquisa sugerem
que os papeis da língua inglesa e da tecnologia no tocante à ampliação de acesso à informação e
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inclusão social global ainda não são contemplados de forma uniforme e coerente nas disposições
gerais que orientam a educação do e para o século XXI. Apesar disso, os alunos em formação
participantes  da  pesquisa  demonstraram consciência  sobre  a  necessidade  de  mudanças  e  de  se
envolverem mais comopolicymakers, o que pode ser considerada uma abordagem emergente na área
pesquisas em Linguística Aplicada.

Palavras-chave:  Educação  do  e  para  o  século  XXI;  Letramento  crítico;  Papéis  do  inglês  e  da
tecnologia.

RELAÇÃO ENTRE O CONCEITO DE LUSOFONIA E ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS 

Charlott Eloize LEVISKI
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

charlott18@hotmail.com 
Orientadora Drª Cristine Gorski Severo

A presente pesquisa faz parte  dos estudos de doutoramento na área de Sociolinguística,  campo
específico de Políticas Linguísticas. Uma reflexão acerca das terminologias envolvidas no contexto
de países de língua portuguesa direciona para, o polêmico e nada consensual, conceito de lusofonia.
Um dos objetivos específicos é confrontar as diferentes interpretações do conceito de lusofonia, a
partir de um levantamento de seu uso na(s) esfera(s) oficial, política, intelectual e acadêmica, bem
como, o que isso implica na construção de políticas que envolvem a língua portuguesa. Propõe-se
uma abordagem crítica de língua pelo viés transgressivo (PENNYCOOK, 2006) e  indisciplinar
(MOITA LOPES, 2006), pois, para compreender a relação entre linguagem e vida social a pesquisa
torna-se necessário um posicionamento que abranja a vasta área das ciências humanas e sociais.  No
contexto político-diplomático, pondera-se sobre o que levou a escolha do termo Comunidade dos
países de língua portuguesa (CPLP), ao invés de comunidade lusófona, mesmo que tal termo esteja
em constante uso no campo da cooperação.  Luandino Vieira (2010), escritor angolano, declara que
não  utiliza  a  expressão  comunidade lusófona,  apesar  de  não se  incomodar  sua  existência  para
designar uma unidade que se utiliza da mesma língua. Ele aponta que a recente ênfase em utilizar os
termos lusofonia ou lusófono usa a língua como pretexto para interesses estratégicos e econômicos.
Nesta perspectiva, o filósofo Eduardo Lourenço (2001) argumenta que o sonho de uma comunidade
dos povos de língua portuguesa foi de intenção lusíada, sendo que, hoje a ideia de um espaço unido
pela língua como resistência a outros espaços linguísticos pode ser projetada, mais por parte dos
portugueses, no conceito de lusofonia. Por sua vez, o moçambicano Lourenço do Rosário (2007)
afirma o termo lusófono remete aos territórios e sujeitos que já estiveram sob domínio colonial
português, deixando de fora o Brasil. De fato, houve uma relação singular entre Portugal e Brasil no
período colonial, em comparação com as antigas colônias africanas e asiáticas, na qual o verdadeiro
colonizado, no Brasil, foi o negro africano (LOURENÇO, 2001). Posteriormente, no século XX, a
relação de cooperação se refletiu na diplomacia brasileira em promover o colonialismo português
durante o regime de Salazar, sustentada pela teoria luso-tropicalista (RAMPINELLI, 2004). Ainda,
com  base  no  documento  oficial  Conceito  Estratégico  da  Cooperação  Portuguesa  2014-2020,
pretende-se investigar de que modo Portugal usa o conceito de lusofonia para projetar sua imagem
nacional.

Palavras-chave: Lusofonia; Política; Língua Portuguesa.
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(RE)PENSANDO A FORMAÇÃO DE PROFESSORAS(ES) DE LÍNGUAS PARA A
EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICORRACIAIS

Carlos José LÍRIO
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

clirio@uol.com.br

 O  objetivo  deste  estudo  é  fornecer  elementos  para  abrir  uma  discussão  de  natureza  crítico-
discursiva  acerca  da  formação  inicial  e  continuada  de  professoras(es)  de  línguas,  porém,
considerando-se o que é demandado pela Lei Federal nº 10.639/2003 e, consequentemente, sobre as
implicações socioeducativas e políticas da formação docente na atuação dessas(es) profissionais, em
especial,  no  Ensino  Básico.  Nesse  sentido,  alego  a  necessidade  de  as(os)  formadoras(es)  de
professoras(es) de línguas mobilizarem certas epistemologias favorecedoras da formação para um
trabalho social docente que articule educação linguística e educação das relações étnicorraciais. Em
razão da natureza transdisciplinar deste estudo, o quadro teórico selecionado traz, de um lado, um
aparato advindo das pesquisas sobre letramentos (STREET, 2014 [1995]) e, em especial, acerca de
multiletramentos  (ROJO,  2009;  FERREIRA;  FERREIRA,  2015)  e  letramento  racial  crítico
(FERREIRA, 2015; NORTON; EARLY, 2015). Além do referido arcabouço teórico-metodológico
são, também, mobilizados conhecimentos acerca de identidade cultural (HALL, 2000), diversidade
étnico-racial  e  educação  (GOMES,  2007).  A  abordagem  teórico-metodológica  utilizada  para
articular os arcabouços mencionados e alcançar o que aqui se intenta pode ser caracterizada como
crítico-discursiva (FAIRCLOUGH, 2003, 2009; van DIJK; 2012). Neste trabalho, também a adoção
da perspectiva da teoria racial crítica (RYAN; DIXSON, 2015) possibilita considerar aspectos das
relações étnico-raciais e do letramento racial crítico, relacionando-os à formação de professoras(es)
de  línguas  e  à  educação  linguística.  Desse  modo,  pode-se  aventar  que,  em  certa  medida,  a
apropriação mesma dessas epistemologias críticas seja uma condição desejável e necessária para
que  as(os)  docentes  de  línguas  possam  se  apropriar  dos  recursos  discursivos  (LÍRIO,  2012)
demandados pela  Lei  Federal  anteriormente  mencionada.  Nesse sentido,  proponho que se deva
considerar  crucial,  para  a  formação  inicial  e  continuada  de  professoras(es)  de  línguas,  no  que
concerne  à  educação  das  relações  étnicorraciais,  a  vivência  de  atividades  de  Consciência
Linguística Crítica (JANKS; IVANIC, 1992; RIOS, 2010) a partir do letramento racial crítico.

Palavras-chave: Formação; Letramento racial crítico; Consciência linguística crítica. 

ENSINO DO PORTUGUÊS DO BRASIL COMO LÍNGUA DE ACOLHIMENTO: território de
territorialização?

Ana Paula de Araújo LOPEZ
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

lopez.anap@gmail.com
Orientador: Dr. Leandro Rodrigues Alves Diniz

No cenário internacional atual, principalmente nos últimos anos, computa-se um crescente número
de  conflitos  e  a  manutenção  de  muitos  que  se  estendem  por  décadas.  Paralelamente  a  esse
crescimento,  computa-se,  como  consequência,  um  número  exponencial  de  cidadãos  que  são
obrigados a deslocarem-se internamente ou internacionalmente, para fugirem da situação de risco
que ameaça suas vidas ou seus direitos humanos básicos. Com essa situação se tornando cada vez
mais comum no cenário mundial, o número de pessoas que buscam o Brasil como país de refúgio
está em ascensão. Diante do caráter emergencial e fatídico do refúgio, as pessoas nessas condições,
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muitas vezes, encontram problemas na inclusão sóciolaboral à sociedade brasileira, que vão desde a
precariedade  do  acolhimento  inicial  desses  imigrantes,  até  ao  preconceito  experienciado
diariamente devido à falta de conhecimento da população local sobre sua situação. No topo disso,
soma-se a barreira do idioma, já que a maioria das pessoas nessa condição não tem conhecimento
da língua portuguesa. Diante disso, destaca-se a importância do ensino da língua portuguesa como
língua  de  acolhimento  (AMADO,  2013).  O  português,  neste  caso,  constitui-se  num  território
possibilitador  de  uma territorialização  (BIZON,  2013)  que  pode  ser  definidora  na  vida  dessas
pessoas:  quem não se  territorializa  corre  o  risco  de  ter  que  continuar  na  difícil  caminhada do
refúgio.  Afiliando-se  aos  pressupostos  da  Linguística  Aplicada  Indisciplinar  (MOITA-LOPES,
2006),  o  presente  trabalho  procura  discutir  a  situação dos  refugiados  no  Brasil,  passando  pela
legislação vigente no país em defesa dessas pessoas, as dificuldades enfrentadas por elas e o papel
da sociedade civil  no seu acolhimento inicial,  para depois discutir  o papel do ensino da língua
portuguesa como língua de acolhimento e possível território de territorialização. 

Palavras-chave: Português língua de acolhimento; Refugiados; Territorialização. 

O PAPEL DO INGLÊS NO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO
NAS UNIVERSIDADES E NA UFVJM

Gilmara N. de MIRANDA
 Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucui (UFVJM) - Diamantina, MG

gilmara.miranda@ufvjm.edu.br

A necessidade de um meio de comunicação eficiente e global é um fato que vem se consolidando
progressivamente em paralelo com o processo de globalização a que estamos inseridos. Com isso,
hoje mais do que nunca é de extrema importância e necessidade a aprendizagem de um segundo
idioma, que não significa apenas crescimento e desenvolvimento, mas também uma melhoria na
capacidade  de  inserção  social  na  mundo  contemporâneo.  A língua  inglesa  em  particular,  por
motivos  políticos,  econômicos,  históricos,  culturais  e  sociais  vem  ocupando  desde  as  últimas
décadas  do  século  XIX,  posição  de  destaque  como  principal  língua  de  comunicação  global
(CRYSTAL, 1995; GRADDOL, 1999; PENNYCOOK, 1994; MENEZES, 2010). O objetivo desta
pesquisa  é  investigar  o  que  está  sendo  feito  para  que  haja  de  fato  a  internacionalização  do
conhecimento por meio do ensino da língua inglesa para estudantes de curso superior, tendo como
caso específico a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Na grade
curricular  (excetuando-se  o  curso  de  Letras-Inglês),  apenas  3  cursos  de  graduação  oferecem a
disciplina Inglês Instrumental.  Dentre os Projetos de Extensão, desde 2009 há o Centro de Idiomas,
que oferta um total  de 5 idiomas, sendo o Inglês, de longe, o mais procurado e ofertado.  Com
relação aos  programas do Governo Federal,  o  Ciências  sem Fronteiras  (CsF),  criado em 2011,
promove  o  intercâmbio  no  exterior  para  alunos  de  graduação  e  pós-graduação,  além de  atrair
pesquisadores para o Brasil.   Para dar suporte a este Programa, foi também criado, em 2013, o
Inglês sem Fronteiras (IsF), com o objetivo inicial de aprimorar e ensinar inglês para os alunos das
43 universidade federais  em que ele funciona.Com a pesquisa fica evidente que a universidade
ainda está no início do processo de internacionalização. Uma medida significativa seria a oferta de
disciplinas ministradas em inglês para alunos da universidade e também para alunos intercambistas,
do Ciência sem Fronteiras ou outros programas de intercâmbio. Observa-se um movimento inicial
nesta direção, mas ainda há muito a ser feito para que isso venha a ser uma realidade em nosso país
e nossa IES.

Palavras-chave: Língua Inglesa; Internacionalização; Conhecimento. 
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SESSÃO 6 - 20/10, 16h

AS PESQUISAS DOS LINGUISTAS APLICADOS BRASILEIROS:
diagnóstico e recursos

Hilário I. BOHN
Universidade Católica de Pelotas (UCPEL)

hinbohn@gmail.com
Luiza MACHADO DA SILVA

Universidade Católica de Pelotas (UCPEL)
msluiza@hotmail.com

Pesquisadores interessados no universo das Letras e que tenham interesse em saber o que pesquisa a
área  de  Linguística  Aplicada  (LA)  podem  dirigir-se  ao  website  da  Associação  de  Linguística
Aplicada  do  Brasil  (ALAB) e  terão  a  informação de  que  a  LA não se  concebe  por  meio  “da
aplicação  de  teorias  linguísticas,  mas  como  um  campo  de  investigação  de  usos  situados  da
linguagem nas diversas esferas do meio social”. Se esta informação não satisfizer a sua curiosidade,
o website da Associação Internacional de Linguística Aplicada (AILA) amplia um pouco do fazer
dos linguistas aplicados, dizendo que a LA é um campo de pesquisa e prática interdisciplinar que
lida  com problemas  de  linguagem e  comunicação  em vários  aspectos,  entre  eles  comunicação
relacionada  a  problemas  na  ou  entre  sociedade(s),  multilinguismo,  discriminação  linguística,
conflitos linguísticos, política linguística e planejamento linguístico. As informações advindas de
ambas as associações mostram o caráter da área: a linguagem relacionada ao social, que pressupõe o
estudo de outras áreas (interdisciplinaridade) que se somem e complementemas investigações em
LA. Desse contexto exposto, fica a pergunta: as pesquisas em LA realizadas no Brasil representam
o universo interdisciplinar da área e respondem aos anseios de uma sociedade plural, complexa e
excludente? Com a finalidade de responder a questão, apresentaremos uma análise dos trabalhos
apresentados  no  XI  CBLA – Linguística  Aplicada  além das  fronteiras,  em 2015,  organizado  e
realizado  pela  ALAB,  com  o  intuito  de  obter  um  diagnóstico  do  que  os  linguistas  aplicados
brasileiros têm pesquisado, além de interpretar, discutir e tentar compreender a ênfase dada aos
estudos por parte dos pesquisadores brasileiros, as possíveis ausências e os aspectos promissores
que  advém  das  investigações  aqui  realizadas.  Embora  a  LA brasileira  tenha  construído  uma
respeitabilidade nacional e internacional pela qualidade, quantidade e diversidade das investigações
realizadas,  inclusive  pelas  propostas  “transgressoras”  e  “indisciplinadas”,  permanece  a  questão,
quais  dispositivos  garantem a  pertinência  social  e  a  inter(trans)disciplinaridade  almejada  pelos
pesquisadores brasileiros?

Palavras-chave: Linguística Aplicada Brasileira; Inter(trans)disciplinaridade; Políticas linguísticas. 
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O ESTADO DA ARTE DA LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA NO BRASIL: um diagnóstico
das pesquisas de LAC publicadas em periódicos

Ana Luísa de Castro SOARES
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

anacsoares@gmail.com
Orientadora: Dr.ª Junia Claudia Santana de Mattos Zaidan

Este  artigo  é  parte  de  um projeto  do  Programa Institucional  Voluntário  de  Iniciação Científica
(PIVIC) que se propõe a conhecer o estado da arte nas pesquisas em Linguística Aplicada Crítica
(PENNYCOOK,  2001;  MOITA LOPES,  2006)  no  Brasil,  desde  2001.  A Linguística  Aplicada
Crítica trata de questões relacionadas ao uso da linguagem problematizando o que é normalmente
tido como o centro,  e  que concentra  poder  e  privilégio;  através  desses trabalhos,  a Linguística
Aplicada  Crítica  tenta  revisar  os  aspectos  linguísticos  e  políticos  que  sustentam  esse  centro.
(PENNYCOOK, 2001). Neste subprojeto, especificamente, nos dedicamos a levantar e mapear as
atividades  de  pesquisas  de  Linguística  Aplicada  Crítica  de  dois  periódicos  especializados  em
Linguística Aplicada brasileiros, o DELTA (Documentação de estudos em Linguística Aplicada e
Teórica), da PUC-SP, e a RBLA (Revista Brasileira de Linguística Aplicada), da UFMG, no período
compreendido entre os anos de 2001 e 2014. Orientados pelo conceito de crítico estabelecido por
Pennycook  (2001),  segundo  quem a  Linguística  Aplicada  Crítica  é  sobre  “tornar  a  linguística
aplicada mais responsável politicamente”, elegemos indicadores  que mostrassem um engajamento
político dos trabalhos nos periódicos que analisamos, a fim de encaixá-los no campo da Linguística
Aplicada Crítica. O mapeamento consistiu, então, em um estudo criterioso de todas as edições dos
periódicos, desde 2001 até 2014. A partir da listagem dos artigos de cada edição, procuramos, no
título, abstract/resumo e palavras-chave, pelos indicadores por nós eleitos, que demonstrariam o
alinhamento dos artigos com a definição de crítico proposta por Pennycook. Os resultados obtidos
demonstram que os trabalhos com a orientação crítica são a minoria, constituindo aproximadamente
um décimo  de  todos  os  trabalhos  publicados  por  ambos  os  periódicos  no  intervalo  de  tempo
analisado.  Estes  resultados  sugerem um alheamento  no  que  diz  respeito  ao  envolvimento  com
questões políticas, de poder, disparidade e diferença. A proliferação de ensaios, resenhas e livros
alegadamente situados na perspectiva crítica em L.A. parece, de modo geral, não reverberar nos
objetos eleitos para as pesquisas na área.  

Palavras-chave: Mapeamento da Linguística Aplicada Crítica; DELTA; RBLA.

DESCOLONIZANDO AS POLÍTICAS LINGUISTICAS E EDUCACIONAIS: Reflexões críticas
sobre alguns conceitos estruturantes

Francesca DELL’OLIO
Universidade de São Paulo (USP / CNPq)

 fran.dellolio@gmail.com
Orientador: Prof. Doutor Lynn Mário Trindade Menezes de Souza

O contexto global atual é marcado por contínuos fluxos, pela interconectividade e molteplicidade,
pela  dinamicidade  e  justaposição  do  diferente,  de  Outros:  encontros  (ou  desencontros)
transnacionais e intranacionais de línguas, culturas, histórias que podem ser lidos como encontros
ontológicos e epistemológicos. Na maioria das vezes, esses encontros são marcadas por histórias de
desigualdade. Esta proposta visa utilizar algumas teorias cosmopolíticas para apontar o papel que o
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paradigma moderno tem nessas leituras de homogeneidades e nas relações que o Estado entretem
com o Outro e colocar algumas questões de educação transcultural. Os autores analisados (Latour,
Stenger,  Mol)  repensam o cosmo superando a divisão dicotómica moderna  entre  naturalismo e
construtivismo,  problematizando  a  multiplicidade  do  real  nas  propostas  cosmopolíticas  como
possibilidades de pensar o heterogéneo. Refletiremos sobre como o que nos parece natural é dado
da nossa  aprendizagem e  da  perspectiva  de  onde estamos no mundo (SOUZA, 2012):  Stenger
(2005) contrapõe o “humor da verdade” à fé na verdade; Viveiros de Castro (2004) propõe a teoria
da “antropologia perspetiva”. Com base nestes autores, será pensado o conceito de cosmopolitismo
e  sua  ligação  com o  processo  comunicativo  transcultural.  Será  proposta  uma  análise  sobre  o
conceito de verdade, colocando como as diferentes atitudes face a esta, nos posicionam de forma
diferente no mundo. Para concluir, o conceito de “verdade fraca” (VATTIMO, 2002) será posto em
diálogo com teorias da linguagem com o intuito de realçar a interdependência na relação entre
identidade  e  diferença.  As  politicas  que  baseiam suas  leis  no  conceito  de  identidade  estável  e
estática operam na exclusão e repressão das amaças que continuamente as estabilizam, atuando em
um sistema  de  verdades  fortes  que  continua  se  autoalimentando.  Diante  do  apresentado,  será
proposto  o  conceito  de  política  ranceriano  que  possibilita  pensar  a  ruptura  deste  sistema  de
imposições hegemónicas e do pensamento descolonial que propõe a descolonização do ser a partir
da descolonização do saber.

Palavras-chave: Cosmopolitismo; Educação transcultural; Identidades. 

A PERSPECTIVA INTERCULTURAL COMO ALTERNATIVA PARA O ENSINO DE LEITURA
EM PORTAIS EDUCACIONAIS DE LÍNGUA INGLESA 

Flávia Medianeira DE OLIVEIRA 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

olivafm@gmail.com 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais apontam que o ensino de línguas deve propiciar ao aluno a
análise de sua própria língua e cultura, por meio de vínculos com outras culturas – por semelhança e
contraste – que lhe permitam compreender melhor sua realidade e as de outros, enriquecendo sua
visão crítica e seu universo cultural (PCN+, 2002). De acordo com a literatura prévia, a leitura de
textos se constitui como uma das alternativas pedagógicas que mais contribui para a reflexão dessas
questões  em  sala  de  aula.  Os  portais  educacionais,  especificamente  de  língua  inglesa,
disponibilizam  diversos  conteúdos  e  atividades  pedagógicas  que  podem  ser  utilizados,
principalmente,  por  professores  em  formação.  Com base  nas  pesquisas  de  Análise  Crítica  do
Discurso, Ensino e Aprendizagem de Línguas e Estudos Interculturais, o objetivo principal deste
trabalho foi investigar em que medida a perspectiva intercultural estava sendo adotada pelos autores
de trinta  e duas atividades de leitura disponibilizadas em quatro portais  educacionais de língua
inglesa. Mais especificamente, busquei identificar que temáticas socioculturais eram propostas (com
base nos temas transversais apresentados nos PCNs), de que modo elas eram abordadas e discutidas
nas atividades de leitura e se elas promoviam uma reflexão crítica do aprendiz a respeito de sua
língua e cultura (self) e língua e cultura do outro (other). Essa pesquisa visa contribuir com a prática
docente de  professores  em formação,  auxiliando-os  no processo de ensino e  aprendizagem das
questões culturais e sociais de língua inglesa. Os resultados revelam que os autores selecionam
textos que abordam questões socioculturais bastante relevantes, tais como: protestos, vandalismo,
religião, engajamento político, sociedade multicultural, minorias, preconceito racial, dentre outros.
Os objetivos e a metodologia das atividades de leitura tendem a seguir a perspectiva intercultural,

195

mailto:olivafm@gmail.com


principalmente nas discussões propostas pelas tarefas de pré e pós-leitura (atividades subjetivas e
inferenciais). Entretanto, a análise mais detalhada revela que ainda há a predominância de tarefas
com foco nos componentes gramaticais e lexicais (cópias, relacionar colunas, múltipla escolha e
objetivas). 

Palavras-chave: Perspectiva intercultural; Leitura; Portais educacionais.

FORMAÇÃO DOCENTE EM JOGO:  Concorrência e Confronto entre discursos de formação para
professores de Língua Portuguesa no Ensino Médio

Cristiane Borges de OLIVEIRA
Faculdade de Educação/ Universidade de São Paulo (FEUSP)

cristiane.oliveira@usp.br 
 Orientador Prof. Dr. Émerson de Pietri

Nesta  comunicação,  apresentaremos  a  pesquisa  de  mestrado em andamento,  na  qual  se  propõe
observar os modos de constituição de representações do que seja o trabalho docente em Língua
Portuguesa no Brasil. Na pesquisa, analisamos documentos de referência curricular, para os cursos
de licenciatura em Letras e para o ensino de português na escola básica, produzidos no período de
1994 a 2013, após o processo de redemocratização do país. A pesquisa se volta para o contexto do
Ensino Médio, dada a produtividade de concepções que se encontram nas proposições quanto a que
caráter formativo deveria responder esse nível da escolaridade. Assim, observamos as diferentes
reformas educacionais e definições de metas para o Ensino Médio, que, no período em questão,
começa a ter sua oferta ampliada com vistas à universalização enquanto parte do Ensino Básico.
Para alcançar as discussões sobre o trabalho do docente de Língua Portuguesa no Ensino Médio no
período estabelecido, primeiramente realizamos um percurso histórico com o interesse de conhecer
de  que  modo mudanças  importantes  para  o ensino  de  Língua Portuguesa  no  Ensino Médio  se
produziram historicamente no país e também a maneira como estas transformações condicionam as
representações produzidas hoje sobre a docência em Língua Portuguesa para essa etapa de ensino.
Considerada a constituição dos discursos sobre a formação docente como condicionada por fatores
históricos, políticos e ideológicos, a análise do corpus da pesquisa se fundamenta em conceitos da
Análise do Discurso de linha francesa, principalmente em sua vertente pêcheutiana (1990; 2006;
2014).  Os  discursos  relacionados  às  políticas  educacionais  buscam  sempre  constituir-se  em
uniformidade, apesar dos diferentes interesses que demarcam sua produção. Nota-se, nos discursos
dos documentos de reforma escolar, que a tensão sempre esteve presente no que condiz à formação
docente, principalmente no que concerne ao EM, conforme apresentaremos a partir de resultados
parciais do trabalho analítico.

Palavras-chave: Formação docente; Ensino Médio; Análise do Discurso.
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SESSÃO 7 - 20/10, 16h

QUEM SOU EU?:
Identidade e (trans) formação de professores de línguas no Brasil

Carlos Alberto Gonçalves PAVAN
Instituto Federal do Triângulo Mineiro - IFTM - Campina Verde/MG

carlospavan@iftm.edu.br 

A formação de professores de línguas tem sido um profícuo campo de discussões nos últimos anos e
tem contribuído significativamente para o aumento do acervo na área da Linguística Aplicada (LA)
no Brasil.  Muitos estudos (PAVAN, 2012; CELANI, 2010; VIEIRA-ABRAHÃO, 2004; LEFFA,
2001; ALMEIDA FILHO, 2014, 2012, 1999, 1993, dentre outros), desenvolvidos no bojo da LA,
com esta temática muitas vezes tão controversa, atestam a formação de qualidade questionável em
muitos cursos de Letras, estejam eles em universidades públicas ou nos institutos de ensino superior
privados,  espalhados por todas as  regiões  brasileiras.  Os currículos dos  cursos  de formação de
professores de línguas mudaram consideravelmente, partindo de um controle quase absoluto, com
um currículo engessado baseado em disciplinas, rumo a um forte descaso (CELANI, 2010), onde a
legislação vigente deixa a cargo das instituições de ensino a definição do tipo de profissional que se
pretende formar. Cabe ressaltar que, conforme postula Almeida Filho (1993), algumas instituições
que ministram tais cursos não têm sequer um compromisso de excelência e visam, na maioria das
vezes, apenas o aumento do seu lucro. As nossas autoridades, em contrapartida, não desenvolvem
políticas eficientes que visam a melhoria da formação de tais profissionais. Em decorrência de tais
fatos, a identidade do professor de línguas, especialmente do professor de língua estrangeira, fica
fragilizada e muitos deles chegam às salas de aula completamente (des)preparados para exercer a
sua profissão. Observando a história do ensino de línguas no Brasil, podemos perceber “um ‘traço
cultural’ que  se  reflete  na  história  política  da  formação de  professores  de línguas  no  Brasil:  a
legislação  continua  sem  sair  do  papel”  (PAVAN,  2012,  p.  117).  E  quando  saem,  já  estão
ultrapassadas e necessitando de serem reformuladas. Recorte da dissertação de mestrado intitulada
“Por inteiro e por extenso: o processo real de formação inicial de professores de línguas”, o presente
estudo almeja evidenciar o ontem e o hoje na formação de professores de línguas e, apresentar uma
nova proposta para a formação de tais professores.

Palavras-chave: Formação de professores; Professores de línguas; Nova proposta.

A LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA E OS ESTUDOS INTERCULTURAIS:
Um apanhado histórico

Danilo NEVES PEREIRA
Universidade Federal de Goiás (UFG)

makotx@hotmail.com
Orientadora Drª Dilys Karen Rees

 A presente  comunicação se  trata  de um levantamento  bibliográfico  realizado em 2012 para  a
disciplina de mestrado  Introdução aos Estudos Interculturais sob a orientação da professora Drª
Dilys Karen Rees cujo objetivo é explicar os principais conceitos relacionados ao termo cultura que
podem auxiliar o professor de línguas a entender os processos interculturais que ocorrem durante o
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ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira dentro e fora da sala de aula.  Dito isso, esta
comunicação  traz  alguns  dos  principais  autores  da  linguística  aplicada  e  da  antropologia  que
discutiram os temas cultura e ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, tais como Risager
(2006), Kramsh (1993), e Corbett (2003), discutindo além das suas definições da palavra cultura,
outros termos relevantes para o ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras numa perspectiva
intercultural, como, por exemplo, os conceitos de  languaculture  (AGAR, 1994), terceiro espaços,
fluxos  culturais,  e  de  competência  intercultural.  Concluindo,  após  apresentar  e  relacionar  os
pressupostos teóricos defendidos pelos linguistas mencionados anteriormente, este trabalho procura,
através  de  uma discussão  teórica,  atentar  para  a  importância  da  intersecção entre  a  linguística
aplicada  crítica  e  os  estudos  interculturais  na  formação  e  na  prática  docente.  Para  tal,  esta
comunicação pretende revisar e discutir as críticas feitas por Kubota (2004) e Pennycook (2001) à
abordagem intercultural  liberal  predominante  em vários  contextos  educacionais  e  a  linguística
aplicada  tradicional  ao  acusa-las  de  desconsiderar  sistemas  de  poder  e  opressão  injustos,
contribuindo para a  perpetuação de opressões socais ao invés  de instigar  e  provocar  mudanças
relevantes para a construção de uma sociedade mais humana. 

Palavras-chave: Cultura; Interculturalidade; Ensino de línguas.

NEGOCIAÇÃO DE SENTIDOS NA CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS LINGUÍSTICAS PARA A
LIBRAS NO BRASIL: deslocamentos e permanências

Larissa Bassi PICONI 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

l  arypiconi@utfpr.edu.br
Orientadora Dra. Elaine Fernandes Mateus

Situo este trabalho no campo de estudos sobre políticas linguísticas que se volta para a compreensão
do  modo  como  linguagem  e  poder  estão  imbricados   no  estabelecimento  de  normas,  regras,
convenções e valores que circunscrevem o uso das línguas e seu ensino em seus diversos contextos.
Especificamente, foco na a análise dos desdobramentos do reconhecimento da Língua Brasileira de
Sinais (Libras) como meio legal de comunicação e expressão das comunidades surdas a partir daLei
no 10.436/2002 e seus reflexos nas políticas linguísticas para Libras e a educação de surdos no
Brasil. Assumo que os contextos educacionais são espaços sensíveis às políticas linguísticas,o que
justifica a centralidade que as relações entre políticas linguísticas e educacionais recebem neste
trabalho.  Partindo  de  uma compreensão das  políticas  como práticas  sociais,  desenvolvidas  por
sujeitos  situados  temporalmente  e  espacialmente  na  história  no  exercício  do  delineamento,
orientação, correção, mudança nos modos pelas quais as pessoas agem a fim de reconfigurar as
relações entre indivíduos e sociedade, analiso como documentos oficiais produzidos pelo governo
brasileiro e documentos produzidos pela Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos
(Feneis) estão circunscritos no estabelecimento de políticas oficiais para a Libras e para a educação
de surdos no Brasil. Ancorada no referencial teórico-metodológico da Análise de Discurso Crítica,
identifico como essas diferentes instâncias da vida social encontram-se discursivamente e, nesse
processo, quais aspectos são deslocados e mudados no processo de luta hegemônica por sentidos
que buscam espaços de legitimação no contexto das políticas públicas e, ainda, destaco aspectos que
se apresentam consensuais,  não problematizados,  os quais evidenciam a naturalização de certas
práticas e relações sociais. A partir dessa análise, aponto para aspectos a serem escrutinados no
debate em torno das políticas linguísticas para a Libras e, ainda, sinalizo para possíveis caminhos
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para  pesquisas  no campo das  políticas  linguísticas  a  partir  da compreensão das  políticas  como
práticas sociais.

Palavras-chave: Política Linguística; Libras; Análise de Discurso Crítica. 

LETRAMENTOS EM LÍNGUA PORTUGUESA PRESENTES EM PROPOSTAS
CURRICULARES ESTADUAIS: UMA ANÁLISE CRÍTICA

Camila Dalla POZZA
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

camila.dpp@gmail.com
Orientador: Profª. Drª. Márcia Rodrigues de Souza Mendonça

Relato de pesquisa de Mestrado no campo de Ensino/Aprendizagem de Língua Materna que tem
como  foco  questões  curriculares  e  de  letramentos.  O  objetivo  é  estudar  o  que  as  propostas
curriculares  do  Distrito  Federal  (2013)  e  de  Pernambuco  (2012-2013)  sugerem em termos  de
letramentos  para  o  ensino  de  Língua  Portuguesa  nos  anos  finais  do  Ensino  Fundamental.
Especificamente, verificamos se os princípios de letramentos - práticas sociais situadas de leitura e
escrita, reflexão e avaliação - estão presentes, implícita ou explicitamente e analisamos as possíveis
motivações  e  consequências  oriundas  destas  escolhas.  Ambas  as  questões  são  relevantes,
especialmente desde 2014, quando o Plano Nacional de Educação trouxe à tona a implantação de
uma base nacional curricular. O referencial teórico baseia-se na história da disciplina escolar Língua
Portuguesa,  no  currículo  (tendências  curriculares,  Estado-pedagogo  (LESSARD,  2008)  e  às
reformas  e  políticas  curriculares)  e  nos  letramentos  e  suas  concepções,  aquelas  melhores
relacionadas  à  escola:  letramento,  letramento  digital  (BUZATO,  2009),  Novos  Letramentos
(LANKSHEAR  e  KNOBEL,  2007,  2008  e  2011)  e  Multiletramentos  (THE  NEW LONDON
GROUP,  1996,  2006;  KALANTZIS;  COPE,  2004).  A metodologia  é  a  pesquisa  documental
qualitativa (LANKSHEAR e KNOBEL, 2008) sob a ótica da Análise de Conteúdo (CHIZZOTTI,
2008; LUDKE; ANDRE, 1986) que nos proporcionou um mapeamento dos documentos e a criação
de categorias de análise baseadas nos princípios de letramentos elencados a fim de as relacionarmos
com “letramento”,  “novos” e “multi letramentos”. Estamos na fase da análise interpretativa por
meio de percepções, impressões e intuições oriundas dos contextos e já temos algumas conclusões:
o Currículo do Distrito Federal não afirma, explicitamente que se inspirou nos Multiletramentos e
no  Currículo  Transformativo  (KALANTZIS;  COPE,  2004),  mas  por  meio  de  palavras  como
“autoavaliação” e “feedback”, por adotar a avalição formativa e por todo o contexto no qual estes
conceitos estão inseridos, podemos inferir que há influências sim das duas teorias, mostrando ser
uma proposta relacionada com os recentes estudos dos letramentos. Já os Parâmetros Curriculares
de  Pernambuco  dividem os  letramentos  em duas  categorias:  letramento,  voltada  para  leitura  e
escrita e letramento literário, voltado para o ensino de literatura, mostrando assim ser uma proposta
curricular mais tradicional.

Palavras-chave: Currículo; Letramentos; Língua Portuguesa.
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QUAL O LUGAR DA LÍNGUA ESPANHOLA NO MUNDO?

Camilla SANTERO
Universidade Federal da Bahia (UFBA)

camillasantero_6@hotmail.com
Orientador Dr. Domingos Sávio Pimentel Siqueira

O mundo atual vive o fenômeno da globalização, do contato entre pessoas que estão em extremos
geográficos (ou culturais, ou ideológicos, ou sociais etc.) opostos. A globalização as aproxima e
possibilita  que  as  características  de  uma  comunidade  remota  sejam conhecidas  por  indivíduos
membros de outra comunidade. Trata-se de uma moeda valiosa, com uma face homogeneizante e
outra heterogeneizante. A língua é o veículo para a mundialização das informações (ESTERMANN,
2010, p.16), mas como o veículo é governado por sujeitos, a língua não informa simplesmente, mas
forma, reforma e deforma. Se a língua intervém nos sujeitos envolvidos na interação, seu uso é uma
atividade política  que reflete  as  predileções  ideológicas  de quem representa (RAJAGOPALAN,
2004).  Prova  disso  são  as  marcas  de  políticas  imperialistas  em línguas  internacionais  como o
espanhol  e  o  inglês,  no  entanto,  a  segunda  avança  a  passos  largos  no  processo  de
desterritorialização, o que a eleva da condição de língua internacional para a de língua do mundo e
não apenas  do império.  A trajetória  do espanhol  na  atualidade reflete  um reposicionamento da
língua em níveis globais e isso é inquestionável. A pergunta é qual o lugar da língua espanhola no
cenário  global.  Este  trabalho  aborda  os  conceitos  de  glocalização  (ROBERTSON,  1995),
interculturalidade (cf. GUILHERME; DIETZ, 2014; ESTERMANN, op. cit.) e  lingua franca (cf.
SIQUEIRA,  2011;  UR  2010)  considerando  a  realidade  do  espanhol  no  mundo.  O  objetivo  é
problematizar  questões  sócio-culturais  e  político-linguísticas  que  possam  garantir  à  língua
espanhola  o  status que  lhe  é  devido  dentro  da  conjuntura  atual.  Para  tanto,  o  fenômeno  da
glocalização aparece como o ambiente em que a interculturalidade emerge como um imperativo.
Neste contexto, o espanhol como lingua franca surge como uma ferramenta eficaz na promoção e
estabelecimento de encontros comunicativos interculturais. Reivindicar o lugar do espanhol como
língua franca legitima o falante nativo e não-nativo, pois os coloca em posição de negociação de
sentido sempre que a interação exigir.

Palavras-chave: Língua Espanhola; Língua Franca; Interculturalidade.

SESSÃO 8 - 21/10, 13h30

UM OLHAR CRÍTICO SOBRE A ABORDAGEM DA DISSEMINAÇÃO DA LÍNGUA INGLESA
NA UNIVERSIDADE, A PARTIR DAS POLÍTICAS IMPERIALISTAS, E SUA

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE INGLÊS

Aline SANTOS
Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

alinesantos49@hotmail.com
Orientador: Glauber Barros Alves Costa

(UFSCAR / UNEB campus VI)
 glauberbarros@hotmail.com

 Desde a fixação das licenciaturas plenas em línguas estrangeiras, em especial a inglesa, discute-se
sobre  os  caminhos  percorridos  por  essa  língua  até  a  contemporaneidade.  Com  o  advento  da
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Linguística Aplicada os estudos sobre língua inglesa ficaram mais preocupados com o contexto
social, dessa forma a necessidade de dedicar um olhar para o inglês e sua relevância social, também
o  seu  uso  para  o  desenvolvimento  de  uma  consciência  crítica,  tornou-se  imprescindível.  Nas
universidades as discussões, em geral, apontam para um lugar comum: a utilização do inglês como
instrumento  para  a  formação  da  consciência  crítica,  porém  essa  discussão  torna-se
descontextualizada  se  não  houver  uma  ambientação  sobre  a  conjuntura  que  o  processo  de
disseminação do inglês está inserido, sendo somente após essa discussão é que será possível falar
sobre o inglês e sua aplicabilidade em um contexto social. Com relação à essas discussões nota-se
uma  dicotomia,  por  um lado  teóricos  que  associam a  difusão  do  inglês  sobre  diversas  óticas,
existindo uma leitura ingênua correlacionando inglês  e globalização que explica a  difusão pela
facilidade gramatical, pelo ar de modernidade e inovação que a língua traz. Em contrapartida existe
uma leitura crítica sobre essa disseminação correlacionando-a com as práticas imperialistas. Este
trabalho intenta analisar a abordagem da disseminação do inglês na universidade, a partir da teoria
de imperialismo linguístico, ressaltando a necessidade de uma contextualização sobre esse processo
e  refletir  a  importância  dela  na  formação  do  professor.  Para  esta  pesquisa  foi  usada  uma
metodologia baseada na pesquisa bibliográfica de autores que tem o Imperialismo Linguístico como
o  escopo  de  suas  pesquisas.  Em  um  primeiro  momento  será  feito  uma  análise  das  teorias
comumente utilizadas nas universidades para explicar a disseminação da língua inglesa, em um
outro  serão expostas  as  principais  ideias  defendidas  pela  teoria  do imperialismo linguístico,  as
práticas que a caracterizam e uma análise da possível contribuição para a formação do professor na
universidade.

Palavras-chave: Disseminação do inglês; Formação docente; Imperialismo linguístico. 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA NO ENSINO FUNDAMENTAL I:
partindo de práticas atuais para a elaboração de novas políticas

João Henrique SANTOS DE SOUZA
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

jrick.souza@hotmail.com
Orientadora: Profa. Dra Malia Spofford Xavier

malia.spofford@gmail.com

Essa comunicação objetiva relatar os resultados preliminares de um projeto de Iniciação Científica
(PROBIC/FAPEMIG) em andamento, no qual se pesquisam as políticas, diretrizes e práticas no
ensino-aprendizagem de Língua Inglesa no Ensino Fundamental I (EF I), no que diz respeito à
formação do professor para essa área de atuação. Foram identificados três problemas principais na
formação e atuação de professores para ensino de Língua Inglesa no EF I.  Primeiro, não existem
diretrizes  nacionais  e  estaduais  para  esse  campo,  deixando  assim uma lacuna  na  formação  do
professor e afetando de forma negativa a implantação de inglês nesse segmento da rede pública em
nossa região. Segundo, uma vez que a oferta de língua estrangeira no EF I não é obrigatória por lei,
essa modalidade de preparação prática não faz parte da grade curricular formal das licenciaturas de
Língua Inglesa. Terceiro, os professores preparados para lecionar no EF I nos cursos de pedagogia
normalmente não possuem formação na didática de língua estrangeira. Assim, com base no projeto
“Inglês  para  Crianças”,  desenvolvido  desde  2014  por  alunos  do  PIBID-UFOP Língua  Inglesa
(CAPES),  procurou-se  estudar  as  políticas  e  diretrizes  relevantes  e  práticas  de  formação  de
professores  para  essa área de atuação,  uma vez que aquele projeto  trouxe colaborações  para  a
implantação da Língua Inglesa no EF I da prefeitura de Mariana, em Minas Gerais. Em paralelo, foi
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feito  um estudo  dos  fundamentos  teórico-metodológicos  de  ensino  de  Língua Inglesa  no  EF I
(ROCHA,  2007,  2012),  além  de  relatos  de  práticas  pedagógicas  bem-sucedidas  no  sistema
educacional  brasileiro  (GIMENEZ,  2013).  Nessa  comunicação,  serão  discutidas  as  políticas  e
práticas adotadas em Mariana, comparando-o a outros contextos nacionais e internacionais no que
diz respeito ao ensino de língua estrangeira para alunos do EF I, particularmente em projetos de
inclusão  social.  Também será  relatado o  processo  de  organização de  um curso  de  extensão de
formação  continuada  para  professores  de  Língua  Inglesa  da  região,  em  colaboração  com  a
Secretaria Municipal de Educação de Mariana.

Palavras-chave: Língua inglesa; Formação de professores; Ensino Fundamental I.

IMPASSES DAS POLÍTICAS LINGUÍSTICAS EM CONTEXTOS MULTILÍNGUES PÓS-
COLONIAIS

Cristine G. SEVERO
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

crisgorski@gmail.com 

Trata-se de refletir criticamente sobre as implicações do modelo político de Estado-nação para as
políticas linguísticas em contextos pós-coloniais e multilíngues. Tal modelo é uma herança colonial
que reproduz as instituições e racionalidade europeias em contextos que foram colonizados. Nesses
contextos, conceitos como língua, etnia e raça desempenharam um papel central para a legitimação
e hierarquização de diferenças  e  segregações.  Tais  conceitos  foram apropriados  por  políticas  e
planejamentos  linguísticos  dos  novos  Estados  Nacionais  pós-independência,  bem  como  pela
ideologia do nacionalismo. O nacionalismo buscou construir o imaginário de uma unidade nacional,
que sobrepunha identidade política,  cultural  e linguística sob a regência de uma gestão política
centralizada, apagando, com isso, as diferenças e vozes locais. Percebe-se atualmente, um grande
empenho por políticas de “gestão” do multilinguismo nesses contextos, como os casos de países que
têm a língua portuguesa como oficial,  fruto da experiência  colonial.  Ocorre que a  “gestão” do
multilinguismo centrada em um modelo europeu nacional não valida a ideia de “multilinguismo
como  língua  franca”.  Os  motivos  que  levam a  isso  incluem:  o  conceito  colonial  de  língua;  a
construção  de  uma  ideia  de  unidade;  a  ideologia  nacionalista  em  tensão  com  as  histórias  e
experiências  locais;  a  padronização  das  línguas  para  fins  de  sua  validação;  e  a  inscrição  de
letramento. Argumenta-se que em contextos onde as práticas comunicativas são linguisticamente
complexas,  uma  política  que  mobiliza  a  padronização  linguística  tende  a  produzir  novas
polarizações,  contradições  e  resistências.  Defende-se  que,  em  termos  linguísticos,  as  políticas
fundadas  na  ideia  de  “um  Estado,  uma  língua”  produziram  efeitos  delicados  em  contextos
multilíngues  e  multiétnicos  coloniais  e  pós-independência.  Para  discutir  o  argumento  proposto,
serão apresentados exemplos comparativos de Angola, Moçambique e Timor Leste, que revelem os
impasses das políticas e planejamentos linguísticos para a promoção da pluridiscursividade, bem
como para lidar com processos linguístico-discursivos híbridos, porosos e transfonteiriços.

Palavras-chave: Colonização; Nacionalismo; Estado-Nação.
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POLÍTICAS LINGUÍSTICAS PARA O ENSINO DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA
EM PAÍSES DO MERCOSUL

Pedro Ivo SILVA
Universidade Estadual de Goiás (UEG)

pi.silva@gmail.com 
Orientador: Prof. Dr. Raimundo Márcio Mota de Castro

No âmbito cultural, cada vez mais a integração regional do Mercosul por meio de intercâmbio de
produtos culturais, como livros, músicas, filmes, seguindo o Protocolo de Integração Cultural do
Mercosul (1997) – apesar de críticas acerca da concepção conservadora e institucional de cultura
dada pelo documento (ALVAREZ; REIS,  1997) – conduz à  difusão linguística do espanhol  no
Brasil e da língua portuguesa nos países de língua espanhola signatários do bloco. Apesar dessa
difusão crescente, a situação de ensino do português como língua estrangeira nos sistemas de ensino
e sua implementação na formação de professores ainda parece não ter um lugar oficial nos países
vizinhos  ao  Brasil  (MASELLO,  2009).  Nesse  sentido,  o  questionamento  aqui  proposto  busca
refletir  sobre  qual  o  lugar  político  de  ensino  de  português  língua  estrangeira  dentre  os  países
signatários  do  Mercosul.  Para  essa  reflexão,  a  presente  pesquisa  propõe-se  à  análise  de  seus
pressupostos dentro dos estudos de natureza qualitativa (ANDRÉ, 1995; MOREIRA, 2004; FLICK,
2009). Inicialmente, busco os fundamentos teóricos e exemplificações sobre como planejamento
linguístico  e  políticas  são  conduzidos  em  diferentes  contextos  (CALVET  1996,  2002;
ARNOUX,1999;  MARTEL,  2002).  Na sequência,  por  meio  da  técnica  de  ‘análise  documental’
(TRIVIÑOS, 1987; SAVIANI, 1987; MARCONI; LAKATOS, 2008), pretendo discorrer acerca do
tratamento  político  dado  à  língua  portuguesa  nos  órgãos  oficiais  do  Mercosul,  com base  nos
documentos oficiais do bloco, tendo como foco Argentina, Paraguai e Uruguai, países de contexto
histórico-político mais próximo ao Brasil (VARELA, 2006), o que conduzirá à discussão sobre a
difusão da língua portuguesa pelas decisões do bloco e pelos Centros de Estudos Brasileiros – CEBs
presentes nesses países. Conclui-se que as políticas são tímidas em relação à estrutura institucional
do Mercosul ligadas à promoção da língua portuguesa, assim como no âmbito educacional, pois
ainda  faltam  atitudes  concretas  administrativas  propostas  pelo  bloco  para  os  ministérios  da
educação dos países envolvidos, no sentido de não só estabelecerem metas, objetivos e prazos para
a inclusão da língua nos currículos escolares, mas também para a formação de professores nos
modelos que universidades federais brasileiras já possuem para cursos de licenciatura em Letras -
Espanhol.

Palavras-chave: Políticas linguísticas; Mercosul; Português língua estrangeira. 

TECENDO UMA IDEIA CRÍTICA SOBRE A LUSOFONIA DE TIMOR-LESTE ENTRE A
POLÍTICA LINGUÍSTICA DE FATO E A DE DIREITO

Alexandre C. da SILVEIRA
alexandretimor@gmail.com

Christiane da Silva DIAS
christianedias@hotmail.com

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Orientadora Drª Cristine Gorski Severo

O contexto multilíngue complexo de Timor-Leste, aliado às turbulências históricas vivenciadas pelo
país asiático, acarretaram a oficialização da língua portuguesa no país quando da restauração de sua
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independência, em 2002. Essa decisão governamental não necessariamente identifica o país como
lusófono de fato, muito menos a escolha do idioma lusitano é unânime entre governo e população.
Vários relatos de cidadãos timorenses pertencentes a diversos meios sociais foram coletados ao
longo de um período de 3 anos de vivências no país,  os quais revelam a dissonância quanto à
presença do idioma lusitano em Timor-Leste, bem como  evidenciam divergências, inquietações e
paradoxos criados por esta ação política. As relações de poder em suas instâncias macro e micro,
conforme Foucault (1997), produzem a emergência de uma língua que atende interesses diversos,
cumprindo  inclusive  papel  segregante  e  uma  hierarquização  linguística,  com as  consequências
próprias de uma política linguística unilateral, conforme Calvet (2005). Se por um lado o projeto
nacional busca a criação de uma identidade lusófona emTimor-Leste através do capital simbólico
que  a  língua  representa,  conforme  Bourdieau  (2000);  por  outro  a  invenção  do  conceito  de
nacionalismo e  de  língua,  de  acordo com Makoni  (2006),  Mariani  (2011),  Beremblum (2003),
Orlandi (1996), Hall (2005), entre outros, têm facilitado incongruências linguístico-sociais em uma
tentativa ilusória  de hegemonia.  Antes  de ser  uma resposta  a  este  problema,  a  conclusão deste
trabalho reside na problematização quanto à presença da língua portuguesa em Timor-Leste tendo
como objetivo propor reflexões sobre as tensões produzidas pela rede complexa de relações de
poder que é constitutiva dos discursos de timorenses sobre a língua portuguesa em Timor-Leste.
Para  tal  foram  feitas  entrevistas  e  coletadas  falas  de  timorenses,  jovens  e  idosos,  homens  e
mulheres, de classes sociais diferentes, em diversos espaços da capital, Díli. As falas são analisadas
qualitativamente à luz da vertente pós-colonial dos estudos linguísticos e do que se entende por
política linguística.

Palavras-chave: Política linguística; Lusofonia; Timor-Leste.

SESSÃO 9 - 21/10, 13h30

A PAISAGEM LINGUÍSTICA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Martha Julia MARTINS DE SOUZA
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

marthajumartins@gmail.com
Orientador: Drº Malcolm Coulthard

Co-orientador: Drº Lynn Mario T. M. de Souza

A análise da paisagem linguística, enquanto objeto de estudo da sociolinguística, tangencia diversas
áreas de conhecimento tais como a semiótica, a sociologia política, a geografia e a antropologia,
apenas para citar algumas. A busca por entendimento da paisagem dos centros urbanos tem sido
alvo  constante  de  interesse  de  pesquisadores  devido  à  variedade  de  temas  que  podem  ser
explorados, assumindo papel de relevância na academia (Scollon & Scollon, 2003, Shohamy, 2008;
Blommaert,  2013)  principalmente  em um mundo com características  globais,  em que o espaço
urbano é o local por excelência da expressão multicultural e multiétnica. Entretanto, muitas vezes
essas  multiplicidades  de  vozes  são  suprimidas  em  decorrência  de  valores  hegemônicos
preestabelecidos na sociedade. Dessa forma, o presente trabalho, fruto de pesquisa de Doutorado em
andamento,  vem ao  encontro  de  análises  centradas  na  compreensão  de  fenômenos  linguísticos
expostos nas cidades e que encontram nas relações de poder uma base sólida de propagação de
discursos  ideologicamente  carregados  e  pertencentes  a  um grupo  social  privilegiado  dentro  da
lógica neoliberal. Os dados selecionados para essa apresentação são cartazes publicitários do metrô

204

mailto:marthajumartins@gmail.com


de  São Paulo  e  que  transmitem através  do  discurso  verbal  e  imagético  valores  dominantes.  O
objetivo desse trabalho é apresentar uma análise exploratória dos dados mencionados e suscitar
reflexões  referentes  à  diversidade  de  textos  expostos  no  metrô  da  cidade  de  São  Paulo.   O
referencial teórico que fundamenta essa pesquisa é calcado nas ideias de David Harvey (1979, 2012,
2013),  Zygmunt  Bauman  (2011,  2012),  Fairclough  (2012),  Kress  e  van  Leeuwen  (2006).   Os
resultados parciais da pesquisa em fase de coleta de dados, pretende levantar questões relacionadas
a exclusão social, diferenças entre gêneros e questões sócio-políticas que envolvem o direito e a
convivência na cidade a partir das imagens coletados no metrô de São Paulo. 

Palavras-chave: Paisagem urbana; Discurso; São Paulo.

ENSINO E APRENDIZAGEM DE INGLÊS PARA CRIANÇAS: CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS
IDEOLÓGICOS EM NOTÍCIAS DE JORNAL

Jozélia Jane Corrente TANACA
Universidade Estadual de Londrina (UEL)

jozeliatanaca@gmail.com 
Orientadora: Drª Elaine Fernandes Mateus

Este estudo faz parte de uma pesquisa de doutorado em andamento, cujo foco de investigação está
centrado em práticas sociais  de aprendizagem e desenvolvimento de professoras de Inglês para
crianças  no contexto de formação continuada do sistema municipal  de ensino de Londrina-PR.
Traço neste trabalho um esboço geral  da pesquisa em desenvolvimento e apresento análises da
construção de sentidos ideológicos de ensino e de aprendizagem de Inglês nos anos iniciais da
escolaridade inter-relacionados aos contextos de formação continuada e ensino.  Tendo em vista
diversas iniciativas de inserção da língua inglesa nos anos iniciais  da escolaridade,  ausência de
diretrizes  educacionais  para  o  ensino  de  línguas  estrangeiras  (ROCHA,  2012;  TONELLI;
CHAGURI, 2012; GIMENEZ, 2009, 2013; GIMENEZ et al., 2013) e falta de saberes específicos
para este ensino na grade curricular  dos cursos que formam professores/as para atuar nos anos
iniciais da educação básica (TONELLI; CRISTÓVÃO, 2010; ROCHA; TONELLI; SILVA, 2010) e
a insipiência de pesquisas neste campo, este estudo se faz relevante. Tenho como objetivo, neste
trabalho,  analisar  a  construção de  sentidos  ideológicos  sobre  ensino  e  aprendizagem da  língua
inglesa nos anos iniciais em duas notícias de jornal que circularam na implementação (2008) e
desenvolvimento  (2013)  do  Projeto  Londrina  Global-  Londrina  PR.  Busco  compreender  como
elementos de diferentes sistemas (discursivos e não discursivos) relacionam-se na construção de
sentidos de ensino e de aprendizagem. A análise está ancorada nos conceitos de discurso e ideologia
(FAIRCLOUGH, 2008; THOMPSON, 1995); intertextualidade e interdiscursividade (BAKHTHIN,
2010;  FAIRCLOUGH, 2003),  nas  categorias  de  análise  de  construção  de  sentidos  ideológicos:
legitimação, dissimulação, unificação e reificação (THOMPSON, 1995) e na abordagem do Ciclo
de  Políticas  (BALL,  1994;  BOWE; BALL;  GOLD,  1992;  MAINARDES,  2006).  Resultado  da
análise  de  notícias  indica  sentidos  de  ensino  e  aprendizagem de  Inglês  nos  anos  inicias  como
benefício para avanço social, investimento para sucesso empresarial, regra básica para processo de
globalização e ausência de oferta de ensino igualitário em um sistema educacional.

Palavras-chave: Inglês para crianças; Ensino-aprendizagem; Sentidos ideológicos.
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POR UM MERGULHO AUTÔNOMO: Programas de imersão como política de Estado: em foco
suas implicações nas questões da autonomia e estratégias de aprendizagem no ensino de LE

Glauco WRIGHT
glaucowright@hotmail.com 

Orientador: Dr. Augusto César Luitgards Moura Filho

A pesquisa em desenvolvimento nesta dissertação tem como objetivo averiguar as implicações da
participação dos alunos em programas de imersão. É uma pesquisa qualitativa, por meio de um
estudo de caso, na modalidade história de vida do tipo tópico sobre alguns dos participantes do
programa de imersão Brasília sem Fronteiras, doravante BSF. Esses participantes são alunos dos
Centros Interescolares de Línguas da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. Os
instrumentos de coleta de registros utilizados no presente estudo são entrevistas e narrativas; análise
documental e questionários, esses tratando sobre as questões da mais-valia social do programa, bem
como outros aspectos não linguísticos do mesmo. Utilizo a triangulação na análise dos dados por ela
permitir uma análise aprofundada a partir dos vários métodos de coletas de registros, com o foco no
que  os  instrumentos  apontam  em  comum.  São  abordados  aspectos  relativos  às  estratégias  de
aprendizagem, à autonomia e aos programas de imersão. Esses três construtos, tão importantes para
o sucesso do processo da aprendizagem, integram a base teórica que ilumina a investigação focada
para analisar a amplitude dos benefícios voltados para o incremento da proficiência dos aprendizes
de  línguas  estrangeiras.  Tal  proficiência  pode  configurar-se  como  decorrência  natural  da
participação no programa de imersão BSF. Trato também das questões acerca do ingresso desses
alunos na educação superior, inserção no mercado de trabalho e contribuição na melhoria da renda
familiar com vistas a verificar a mais valia deste programa além do processo de aprendizagem de
LE. A próxima etapa busca verificar a possibilidade da implementar programas de imersão como
uma política  pública  educacional  no  ensino  de  línguas  estrangeiras,  além de  seu  caráter  como
política  de  governo  apenas  como ocorre  com alguns  programas  de  imersão  implementados  no
Brasil. Em suma, busco reconhecer a proficiência por meio das estratégias de aprendizagem e dos
níveis de autonomia dos alunos, após sua participação no BSF, com vistas a revelar a importância
dos programas de imersão como uma política educacional,  e uma vez reconhecida a relevância
desta política, propor que seja efetivada como uma política pública educacional de Estado para o
ensino de LE no Brasil. 

Palavras-chave: Autonomia; Estratégias de aprendizagem; Imersão; Políticas públicas educacionais.

A LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA NO BRASIL: estado da arte?

Junia ZAIDAN
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

junia.mattos@hotmail.com 
Jaciara de Souza AUTEIRO

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
jaci.auteiro@gmail.com 

O presente trabalho é um relato de pesquisa em andamento há um ano e com previsão para se
encerrar em julho de 2016.  Seu objetivo é conhecer o estado do conhecimento nas pesquisas em
Linguística Aplicada Crítica (LAC) (PENNYCOOK, 2001, 2012; MOITA LOPES, 2006) no Brasil,
desde 2001. De modo específico, deseja-se investigar se a orientação crítica das pesquisas – no
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sentido proposto por Pennycook (2010) ganhou vulto neste período. Portanto,  busca-se detectar
traços, discursos, práticas que reflitam a noção de práxis em oposição à dicotomização teoria/prática
em pesquisas;  o  tratamento  das  questões  linguageiras  a  partir  de  sua constituição  no sócius;  a
autorreflexividade,  a  visão  de  Linguística  Aplicada  como  heterose  e  até  que  ponto  os  objetos
selecionados  para  estudo  compõem  o  que  Pennycook  denomina  ‘prática  problematizadora’.  A
emergência de estudos que privilegiam o tratamento da língua em seu caráter inerentemente político
tem afetado sensivelmente a fotografia da Linguística Aplicada no Brasil, que outrora tinha uma
orientação cognitivista. Para conhecer estes novos contornos sem restringir a empreitada a um mero
mapeamento (FERREIRA, 2002), os dados procedem de dois eixos, um nacional (periódicos de
grande circulação na área, RBLA e DELTA; as linhas de pesquisa dos programas de pós graduação
em Linguística Aplicada no Brasil, a análise dos resumos dos trabalhos apresentados nos eventos da
Associação Brasileira de Linguística Aplicada, os GT da ANPOLL) e outro local (a disciplina de
Linguística Aplicada nos currículos da graduação e da pós graduação na Universidade Federal do
Espírito Santo; a perspectiva dos professores da área e dos alunos de mestrado que pesquisam na
linha).  A metodologia inclui levantamento bibliográfico, a constituição de indicadores para nortear
as análises, entrevistas, questionários e posterior análise interpretativa e estatística. Os resultados
preliminares indicam, de modo geral, um número crescente de trabalhos de orientação crítica apesar
da forte presença de pesquisas e visões sobre a LA calcadas nos aspectos cognitivos; decrescente
acepção de Linguística Aplicada como estudo sobre a aquisição e o ensino de línguas estrangeiras e
a visão de LAC como a Linguística Aplicada “acrescida” de uma dimensão crítica. Nossa proposta é
situar os dados obtidos através deste projeto (que inclui sete subprojetos de iniciação científica) na
crítica de Silva (2014) sobre os problemas da LA em sua fase adulta.

Palavras-chave: Linguística Aplicada Crítica; Linguística Aplicada; Estado da arte.

ENSINO  DE LÍNGUA INGLESA NOS  PRIMEIROS  ANOS  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL
BRASILEIRO: UMA ANÁLISE DOCUMENTAL ATRAVÉS DO CICLO DE POLÍTICAS

Mariana Guedes SECCATO
UEL (Universidade Estadual de Londrina)

mariseccato@gmail.com.br
Orientador: Prof. Dr. Kleber Aparecido da Silva

kleberaparecidodasilva@gmail.com

Na era global em que vivemos, onde as barreiras culturais são ultrapassadas e conhecidas através da
tecnologia e da linguagem, vê-se a difusão da Língua Inglesa como língua internacional, ou língua
franca, com o status de pertencer a todos aqueles que a utilizam, sendo assim híbrida e tendo como
principal objetivo a comunicação (Moita Lopes, 2008). Salles  e  Gimenez  (2010)  pontuam  a
visão do World English dentro do processo de ensino-aprendizagem em uma perspectiva que leve
em consideração os objetivos dos aprendizes locais. Por isso, é imprescindível considerar este status
da Língua Inglesa como algo que remeterá a desafios para as políticas linguísticas e para a formação
docente.  Ao  considerar  a  relação  entre  cultura  e  língua  como  algo  (trans)formador  dentro  da
pedagogia de ensino de línguas, começa-se a pensar em uma pedagogia crítica, onde professores e
educadores  começam  a  refletir  sobre  questões  exercendo  sua  prática  em  uma  perspectiva
intercultural, adotando um processo de desenvolvimento de visão crítica completamente contrária à
uma posição que se apoia na relação de dominação e submissão. Consequentemente, começa-se a
trabalhar  enxergando  os  contatos  de  línguas  como  uma  ótima  oportunidade  para  consolidar  a
competência  intercultural  seja  na  vida  cotidiana,  que  nas  salas  de  aula,  formando  seres
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interculturalmente  competentes  (Siqueira,  2011).   Diante  das  considerações,  pretendo  analisar
aspectos de um documento que representa um modelo já implementado na cidade de Londrina-PR,
em um projeto denominado Londrina Global, dentro das perspectivas do Ciclo de Políticas de Ball
(1994). O estudioso, através de sua teoria, nos permite estruturar novas diretrizes para o ensino de
LI nos anos iniciais da escolarização brasileira, através da análise dos contextos, que segundo o
autor formam e complementam as políticas educacionais atuais no mundo (Gimenez,2013). Dessa
maneira, os contextos de influência, de produção de texto, o contexto da prática, dos resultados e
efeitos e de estratégia política, compõem um ciclo aplicável em diversas arenas por permitir que as
diversas  composições  sejam  analisadas  pertinentemente,  com  o  intuito  de  repensar  estratégias
educacionais. 

Palavras-chave: Língua Inglesa; Ensino Fundamental; Ciclo de Políticas.

SESSÃO 10 - 21/10, 16h

ESPAÇOS E CONTEXTOS EM CONTRASTE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE
LÍNGUA INGLESA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I

Malia Spofford XAVIER 
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

malia.spofford@gmail.com  

Essa  comunicação  objetiva  apresentar  os  resultados  iniciais  de  um  projeto  plurianual  para  a
formação de professores de Língua Inglesa (LI) para o Ensino Fundamental I (EF I) no Brasil. O
ensino  de  LI  para  crianças  do  EF  I  envolve  a  “luta  por  maior  equidade,  a  promoção  do
protagonismo social, bem como a construção da cidadania critica de bases multiculturais” (Rocha,
2012,  p.25).  Porém  as  licenciaturas  em  LI  não  incluem,  obrigatoriamente,  a  preparação  do
licenciando para ensino de língua no EF I, e não existem diretrizes nacionais para o ensino de LI
nesse segmento.  Para atender  essa lacuna,  foi  estabelecido o projeto “Inglês para Crianças” no
início  de 2014 como parte  do projeto PIBID-UFOP-Língua Inglesa  (CAPES),  coordenado pela
proponente. No primeiro ano desse projeto, foram colocadas duas equipes de seis licenciandos em
escolas municipais de cidades vizinhas no interior de Minas Gerais, sob a supervisão de professores
de LI em serviço.  Uma escola recentemente tinha adotado a disciplina de LI como parte oficial da
grade curricular do EF I, com uma hora de inglês por semana, ligado ao novo projeto da Prefeitura.
Em contraste, a outra escola não tinha LI como parte do currículo oficial nesse ciclo escolar, porém
o interesse da comunidade escolar em oferecer essa matéria no EF I foi alto. Nessa comunicação,
serão analisados de forma qualitativa os resultados  de cada projeto nesses contextos diferentes,
focando em 1) a inclusão de inglês na grade curricular e 2) o espaço físico e organização da escola,
com o intuito de descrever seus efeitos na formação de professores e seu impacto no ensino de LI
nas escolas respectivas. Além disso, será discutida a importância, para o ensino-aprendizagem e
formação de professores, de levar alunos para espaços não-escolares, como por exemplo uma visita
realizada à biblioteca local, que conta com uma infra-estrutura e recursos diferenciados. Finalmente,
serão  apresentadas  algumas  atividades  educativas  desenvolvidas  no  projeto,  para  avaliar  as
abordagens adotadas no que diz respeito à formação de professores, especialmente a aprendizagem
integrada de língua e conteúdo, respaldada pelas perspectivas oferecidas pelos novos letramentos e
pelo letramento critico. 

Palavras-chave: Língua inglesa; Formação de professores; Ensino fundamental I.
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A FORMAÇÃO DE EDUCADORES LINGUÍSTICOS: 
(re)visitando o Projeto Pedagógico da Licenciatura em Letras/Português-Espanhol da UFRJ

Antonio Ferreira da SILVA JÚNIOR 
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ
 afjrespanhol@gmail.com

Este  artigo  tem  como  objetivo  refletir  criticamente  sobre  os  saberes  necessários  ao  educador
linguístico da área de Letras (Português/Espanhol) no exercício de sua atividade profissional na era
conhecida  como  da  Educação  3.0  (FAVA,  2014).  Esta  pesquisa  de  cunho  bibliográfico  e
documental, inserida no âmbito dos estudos da Linguística Aplicada, políticas educacionais e do
currículo, parte da análise crítica do Projeto Pedagógico (PP) do curso de Licenciatura em Letras da
UFRJ, documento (re)visitado a partir das exigências da reforma dos cursos de Licenciatura no país
(BRASIL, 2002), para a problematização da necessidade de formação de educadores lingüísticos de
espanhol, ou seja, de professores que não se preocupem somente com uma visão de ensino de língua
meramente instrumental para comunicação, mas sim que estejam preocupados com o engajamento
social e político dos aprendizes nas diferentes práticas sociais permeadas pela linguagem. Faz-se
necessário tal análise tendo em vista a pouca discussão na academia sobre o documento em questão,
haja vista que o curso de Letras da UFRJ foi uma das primeiras ofertas da área no país. O texto do
PP analisado propõe um novo sentido para os cursos de Letras ao tentar articular  teoria/prática,
contrapondo-se  ao  antigo  modelo  “3+1”,  em  que  não  havia  interação  entre  as  disciplinas
pedagógicas  e  as  específicas  da Licenciatura.  Buscou-se verificar  de que forma o PP do curso
pesquisado  atende  à  exigência  das  Diretrizes  Nacionais  (BRASIL,  2002)  no  tocante  ao
desenvolvimento de competências tecnológicas e dos saberes recomendados para a promoção da
educação linguística do educando.  Os estudos teóricos de Celani (2002), Paiva (2003), Almeida
Filho  (2005,  2012)  e  Daher  e  Sant’Anna  (2010)  fundamentam  a  discussão.  Após  análise  do
documento motivador  desta  discussão,  percebeu-se que  o PP do referido  curso,  mesmo após a
última reforma curricular, ainda se encontra fragmentado pela divisão de concepções e ações da
Faculdade de Letras por um lado e da Faculdade de Educação de outro.  Não se evidenciou na
análise do documento todas as exigências legais constantes no documento de orientação curricular
das  Licenciaturas,  comprometendo  a  imagem  de  formação  de  educadores  linguísticos  e/ou
professores críticos-reflexivos.
 
Palavras-chave:  Projeto  pedagógico;  Educador  linguístico;  Licenciatura  em  Letras  Português-
Espanhol.

INFLUÊNCIA DO QUADRO COMUM EUROPEU E DA PUBLICAÇÃO PROFILE DEUTSCH
NOS TEXTOS DE LIVROS DIDÁTICOS DE ALEMÃO COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA:

reflexão do ponto de vista da Pedagogia Pós-Método

Mariana KUNTZ DE ANDRADE E SILVA
Universidade de São Paulo (USP) – Mestrado em Língua Alemã

mariana.kuntz@usp.br
Orientadora: Profª. Drª. Dörthe Uphoff

Nessa comunicação, discutirei a influência do Quadro Comum Europeu na seleção e elaboração dos
textos  de  livros  didáticos  de  grande  circulação  de  ensino  de  alemão  como  língua  estrangeira,
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buscando aliar essas reflexões com a concepção de ensino baseada na Pedagogia do Pós-Método.
Essa comunicação é parte da minha pesquisa de mestrado sobre o papel dos textos autênticos na
Pedagogia Pós-Método e na aprendizagem como participação. O Quadro Comum Europeu é uma
importante publicação para o ensino de línguas, e representou um marco na produção de materiais
didáticos e materiais de avaliação, ao oferecer uma descrição detalhada dos níveis de proficiência
baseada em habilidades, compatível com o ensino comunicativo de línguas, válida para qualquer
idioma e possível de ser utilizada tanto pelo aluno, como pelo professor, pela instituição de ensino e
pelos  produtores  de  materiais.  Porém,  alguns  autores  (BREDELLA,  2003;  KRUMM,  2003)
criticaram a forte influência do Quadro na elaboração de materiais, temendo uma homogeneização
destes  materiais  após  a  criação  do  documento.  Enquanto  algumas  análises  já  foram feitas  em
relação aos conteúdos e progressão gramatical (FUNK; KUHN, 2007; FAISTAUER, 2007), pouco
se falou da influência do Quadro nos textos presentes nos livros didáticos. No alemão, além do
Quadro,  a  publicação  Profile  Deutsch  visa  ser  um  detalhamento  do  quadro  para  o  idioma,
oferecendo,  entre  outros  materiais,  uma  lista  de  gêneros  textuais,  alguns  dos  quais  vem
acompanhados de padrões textuais, descrições detalhadas de determinados gêneros. Sabendo-se da
forte influência dessas publicações, surgem alguns questionamentos: a) se a concepção de texto
presente no Quadro tem orientado a  visão de texto presente nos  materiais  didáticos  e  b)  se  os
padrões textuais presentes no Profile Deutsch estão sendo utilizados para orientar a elaboração de
textos para os livros didáticos, e em caso afirmativo, quais as consequências da utilização desses
padrões e da visão de texto presente no Quadro para um ensino baseado na Pedagogia do Pós-
Método.

Palavras-chave: Quadro Comum Europeu; Pedagogia Pós-Método; Livro didático.

INTERNACIONALIZAÇÃO  COMO POLÍTICA PÚBLICA NAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS: identidade  em construção

Elizabeth PAZELLO
Universidade Tecnológica Federal do Paraná ( UTFPR)

 bety.pazello@gmail.com

No campo das políticas públicas, este trabalho tem como foco o conceito de ‘internacionalização’
em duas  universidades federais no Paraná: Universidade Tecnológica Federal do Paraná ( UTFPR)
e Universidade Federal do Paraná (UFPR). Nelas, o processo de internacionalização tem ocupado a
cena e rendido comissões e coordenações em um ambiente no qual metas  e deliberações se baseiam
em documentos oficiais vigentes e em determinações legislativas e administrativas.  O estudo se
justifica pela lacuna que surge quando do cruzamento entre esses documentos e o que acontece nas
referidas instituições, sob o olhar de professores envolvidos na gestão acadêmica do modelo de
internacionalização.  Para  tanto,  a  metodologia  usada  para  o  estudo  combina  entrevistas
semiestruturadas face-a-face com pessoas-chave ,em nível institucional das referidas universidades,
e análise documental,  base que compreende  tanto documentos oficiais nacionais e locais como
aqueles  com  informação  sócio-histórica.  A  pesquisa  interpretativa   serve  adequadamente  ao
propósito de realizar o  cruzamento entre a intenção de internacionalização e a prática  na UFPR e
UTFPR.  Os exercícios de descrição, interpretação e análise auxiliarão na  compreensão acerca do
entendimento local do modelo de internacionalização, ainda mais quando se analisa a identidade em
construção a partir de elementos fatores sociais, econômicos, políticos e culturais locais e globais.
Nesse contexto, mesmo diante da  constatação  de que o termo ‘internacionalização’ é recorrente
nessas universidades e de que o processo vem ganhando abrangência de política pública, visto que
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colocado  como  meta   para  as  universidades  federais  com  base  em   índices  do   Plano  de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais  ( REUNI), não se pode  pressupor clareza
ou  sistematização  dos  conceitos  ao  operacionalizar-se  o  modelo.   Do  Tratado  de  Bolonha às
Diretrizes  das  Diretrizes  para  Expansão  das   Universidades  Federais como  oficializadas  pela
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) e os
parâmetros   para  a  Educação  Superior  na  América  Latina,   reconhecer  se  a  perspectiva
predominante nas IES mencionadas é ativa (de recepção) ou passiva (de emissão) terá impacto na
percepção das razões e motivação de ‘ser internacional’ com forte impacto na questão identitária
das instituições em foco.

Palavras-chave:  Políticas públicas; Internacionalização de IES; Identidade.

OS CONSTRUTOS FAMILIARES NOS LIVROS DIDÁTICOS LINGUA INGLESA E NA
CONTEMPORANEIDADE: o que dizem os/as alunos/as?

Fabiane REGINALDO 
Pontifícia universidade Católica de São Paulo (PUC-SP/CAPES)

fabiregin@hotmail.com 

Este  trabalho está  inserido  no campo da Linguística  Aplicada  Crítica  (PENNYCOOK, 2001) e
dialoga  com  outras  áreas  do  conhecimento  para  desafiar  questões  do  uso  da  linguagem  em
contextos  diversos  (MAGALHÃES,  2011)  ou,  como aponta  Moita  Lopes  (2006),  para  levar  à
compreensão de uma LA “Indisciplinar”. Pesquisas mostram que o ideário familiar burguês, ou seja,
a família constituída por pai mãe e filhos, adotado pelos países ocidentais no início do século XVIII
(SZYMANSKY, 2003), já não contempla mais a realidade da diversidade de arranjos familiares da
contemporaneidade  (MELLO,  2005;  SOUZA;  RAMIRES,  2006).  Pensando  nisto,  esta
comunicação, embasada na Teoria Sócio-Histórico-Cultural (VYGOTSKY, [1934] 2000), apresenta
discussões preliminares, sobre minha pesquisa de mestrado em andamento, e está dividida em três
momentos.  O primeiro tem o objetivo de problematizar  como dois  Livros  didáticos  de Língua
Inglesa,  selecionados pelo PNLD 2011 e 2014, direcionados ao 6º  ano do ensino fundamental,
abordam o tema “família” e quais as implicações ideológicas e os sentidos de ensino-aprendizagem
que apoiam estes materiais. O segundo discute quais os sentidos de família na contemporaneidade.
Por fim, no terceiro momento é apresentado um recorte de dados produzidos em uma turma de 6º
ano, a partir de uma Unidade Didática elaborada por esta Professora Pesquisadora, com o objetivo
de analisar como estes sujeitos interagem criticamente na construção do conhecimento, como se
posicionam ideologicamente ao questionarem os sentidos de família e como se organizam por meio
da linguagem. Assim, este estudo está situado no quadro teórico-metodológico da Pesquisa Crítica
de Colaboração (MAGALHÃES, 1994, 2001, 2012), se posiciona como ativista e intervencionista,
pois  o  foco  está  na  compreensão  e  transformação  de  modos  de  agir  nos  contextos  escolares,
pautados em questões de justiça, empoderamento e cidadania crítica (MAGALHÃES, 2012).  Em
consonância com Rajagopalan (2008), este trabalho se distancia da concepção de que a única meta
de ensino-aprendizagem de língua inglesa é preparar o aluno para uma cultura diferente e propõe
uma discussão com base na perspectiva do multiletramento crítico  (ROJO, 2009, 2012;  COPE;
KALANTZIS,  2013;  JEWITT,  2008)  ao  levantar  questões  relacionadas  à  ideologia  e  ensino-
aprendizagem de língua inglesa ( SCHEYERL, 2012; TILIO, 2012; FERREIRA, 2014).

Palavras-chave: Livro didático; Família; Ideologia.
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SESSÃO 1 - 19/10, 13h30

INTRODUÇÃO DA LÍNGUA INGLESA NO ENSINO FUNDAMENTAL I PÚBLICO À LUZ
DOS MULTILETRAMENTOS - algumas considerações

Christiane BATINGA AGRA 
Universidade Federal de Alagoas (UFAL)

christianeagra@hotmail.com 
Orientador: Prof. Dr. Sergio Ifa

Nessa  comunicação,  apresento  um recorte  de  minha  pesquisa  de  mestrado  em andamento  que
objetiva compreender uma experiência de introdução da Língua Inglesa no Ensino Fundamental I
público, focando no desenvolvimento linguístico e na formação cidadã dos alunos envolvidos. A
pesquisa foi realizada numa escola pública da cidade de Maceió / AL, com alunos do 5º ano do
Ensino  Fundamental  I.  Apoio-me  teoricamente  na  visão  de  língua  de  Bakhtin/Volochinov
([1929]/2010) que a considera um fenômeno social que só se materializa na presença do outro, na
perspectiva sócio cultural  de ensino-aprendizagem de Vygotsky (1978),  na Linguística Aplicada
Crítica  (PENNYCOOK,  2006;  RAJAGOPALAN,  2006),  nos  multiletramentos  (KALANTZIS;
COPE, 2011; ROJO, 2012), e nos estudiosos do ensino de inglês para crianças (CAMERON, 2001;
BREWSTER; ELLIS; GIRARD, 2002; ROCHA, 2006; TONELLI; RAMOS, 2007; entre outros).
Adotei para esse estudo a abordagem qualitativa de pesquisa e os instrumentos de coleta de dados
foram planos de aulas, relatos de aula, atividades produzidas pelos alunos, além de entrevistas e
rodas de conversa. As aulas foram por mim ministradas durante o final do ano letivo de 2014 e o
primeiro semestre de 2015. Os resultados apontam para o fato de que a partir do momento em que a
Língua  foi  aproximada  da  realidade  dos  alunos,  surgiram  maiores  oportunidades  de  uma
aprendizagem significativa. Acredito que, a partir do momento em que a língua só se torna "viva"
quando utilizada em relações dialógicas, o aprendizado dessa língua só será significativo se ela for,
de fato, estudada dessa forma – com sentidos e objetivos reais de uso. Assim, o novo idioma foi
utilizado  não  de  forma  mecânica  e  descontextualizada,  mas  sim  como  um  instrumento  para
compreender melhor o mundo onde as crianças vivem, tornando-as capazes de transitar de uma
maneira  mais  crítica  e  consciente  pelos  fenômenos  globais  e  locais  de  nossa  sociedade
contemporânea.

Palavras-chave: Ensino de inglês; Ensino fundamental I; Multiletramentos.
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PRÁTICAS TRANSLÍNGUES NO CONTEXTO DA SURDEZ: um olhar para as línguas caseiras
de sinais 

Bruno ALBANESE
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

brunocalbanese@gmail.com
Orientação: Profa. Dra. Cláudia Hilsdorf Rocha

A Linguística Aplicada tem muito contribuindo nos últimos anos em discussões sobre o contexto da
surdez, tanto no que tange a questões relativas ao ensino de línguas, bem como à identidade, cultura
e políticas linguísticas. Esta comunicação busca contribuir para essas discussões, voltando seu olhar
para as línguas caseiras de sinais, doravante LCS. As LCS foram abordadas na literatura de muitas
formas, no entanto, sempre a partir de uma perspectiva monolíngue sobre o contexto da surdez.
Pesquisas recentes de linguistas aplicados questionam o mito do monolinguismo dos sujeitos surdos
e defendem que os sinais caseiros, antes tratados como formas impuras e incompletas de linguagem,
são línguas. Buscar esse novo olhar para essas línguas faz-se necessário dado o grande apagamento
que sofrem na própria comunidade surda e em instituições de ensino que consideram seu caráter
híbrido uma ameaça para a Língua Brasileira de Sinais (Libras). Dessa forma, nosso objetivo é
caracterizar  as  LCS  como  práticas  translíngues.  Esta  abordagem  não  envolve  somente  o
reconhecimento de variedades regionais de Libras, mas também o questionamento de definições
hegemônicas  sobre língua,  língua materna e língua estrangeira,  assim entendendo que os sinais
caseiros não são manifestações primárias de Libras. Para alcançar o objetivo proposto, foi feita uma
revisão bibliográfica sobre as diversas nomenclaturas que as LCS recebem, bem como as pesquisas
que  descrevem  seus  usos  em  práticas  sociais.  Todo  o  material  coletado  foi  lido  à  luz  –
principalmente  – da teorização de Suresh Canagarajah  sobre práticas  translíngues.  A partir  das
noções de hibridismo, prática sobre cognição, zona de contato e comunidade de práticas levantadas
pelo autor na definição de translinguismo, pudemos verificar seus correspondentes no contexto que
envolve o uso das línguas caseiras de sinais, tornando-nos possível assumir que essas línguas usadas
por ouvintes e surdos em contextos caseiros são práticas de translinguismo entre Português e Libras.
Este novo olhar não só questiona essencialismos correntes sobre a surdez e seu contexto linguístico,
como também traz importantes indagações para métodos de ensino de Libras e de Português para os
alunos surdos. 

Palavras-chave: Línguas caseiras de sinais; Translinguismo; Educação surda.

CENAS DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO: o que as figuras de ação revelam

Paula Francineti Ribeiro de ARAUJO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA)

paulafrancineti@ifma.edu.br 
Orientadora: Eulália Vera Lúcia Leurquin

Situada no âmbito da análise do trabalho, esta pesquisa é um estudo de caso,  aliada à clínica da
atividade (CLOT, 2010) e ao Interacionismo sociodiscursivo. Caracteriza-se pela coleta e registro
de dados de um caso particular,  o  trabalho do professor  de português em formação inicial  em
situação real de trabalho. Fazemos uma reflexão acerca dos entraves da transposição didática no
ensino de português, mostrando os conflitos e impedimento para sua realização. Revisamos ainda as
principais teorias da ação que inspiraram o quadro teórico do interacionismo sociodiscursivo e para
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nos ajudar a entender o agir dos estagiários e professoras-regentes em situação de trabalho, nos
respaldamos  em  (CICUREL,  2011).   Para  análise  dos  segmentos  temáticos,  selecionados  e
transcritos dos comentários e avaliações, produzidos a partir das filmagens das autoconfrontações
simples e cruzadas, optamos pelo nível superficial,  mas especificamente, pelas  figuras de ação
(BULEA; FRISTALON, 2004; BULEA, 2010; BRONCKART, 2008.), pelas marcas enunciativas
de agentividade e  modalizações (BULEA, 2004;  BRONCKART, 2007).  No  corpus analisado,
identificamos as seis configurações linguísticas que correspondem às grandes interpretações do agir
que  nos  revelaram as  dimensões  do  agir  dos  estagiários  e  das  professoras-regentes  no  plano
motivacional:  figuras  de  ação  acontecimento  passado  interna,  acontecimento  passado  interna  e
externa, ocorrência interna e uma forte predominância de modalizações pragmáticas e deôntica; no
plano da intencionalidade: experiência, ação acontecimento passado interna e externa, ocorrência
interna e externa, canônica externa, performance e a predominância de modalizações pragmáticas,
apreciativas e deônticas; no plano dos recursos (tipificação do agir): ocorrência interna e externa,
definição  externa  e  canônica  externa,  experiência  interna,  experiência  interna  e  externa,
acontecimento  passado e a  predominância de modalizações  pragmáticas,  apreciativas,  lógicas  e
deônticas; no plano dos recursos (ferramentas materiais): definição, acontecimento passado interna
e externa e a predominância de modalizações pragmáticas, apreciativas e deônticas.

Palavras-chave: Estágio supervisionado; Língua Portuguesa, Figuras de ação.

CUTUCAR, CURTIR, COMENTAR, COMPARTILHAR: uma análise dos relacionamentos
afetivos na contemporaneidade na rede social Facebook

Kassios Cley Costa de ARAÚJO
Escola Estadual Winston Churchill(EEWC)

kassiosaraujo@hotmail.com

Que sentidos emergem em enunciados produzidos em situação de interação virtual? Que valores
atravessam esses sentidos? Que vozes ecoam nesses enunciados? A quem elas respondem? Essas
indagações constituem o cerne sobre o qual trata este artigo, cujo foco de estudo são os verbos
cutucar,  curtircomentar e  compartilhar como  expressão  das  relações  virtuais  afetivas  na
contemporaneidade, em enunciados produzidos na rede social  Facebook. Constituem-se objetivos
deste trabalho identificar e descrever os sentidos e valores atribuídos às vozes presentes nos usos
dos verbos cutucar, curtir, comentar e compartilhar em esferas de circulação discursivas virtuais. A
pesquisa tem seu referencial teórico ancorado nas concepções de linguagem dos autores do Círculo
de Bakhtin que levam em conta os sujeitos envolvidos, a situação sociodiscursiva e as posições
axiológicas  desses  sujeitos,  bem como  no  estudo  das  relações  fluidas  na  modernidade  líquida
(Bauman, 2001) e nas noções de identidade do sujeito contemporâneo (HALL, 2011).Insere-se no
campo de investigação da Linguística Aplicada, a qual compreende a linguagem como uma prática
social historicamente situada, portanto, a metodologia configura-se como uma pesquisa qualitativa,
ancorada em critérios da abordagem qualitativa dos dados de base interpretativista, cujo enfoque se
dá na análise dos eventos discursivos em que emergem potenciais significados. O corpus de análise
se constitui de enunciados nos quais os sujeitos virtuais esboçam práticas discursivas de toda ordem
e reveladoras  das  fugazes  relações afetivas,  construídas  a  partir  dos contatos  virtuais  pela  rede
mundial de computadores. Diante disso, buscamos entender como se constroem essas relações e
como  se  desfazem,  bem como  os  discursos  encontrados  por  ocasião  do  uso  desses  verbos.  A
pesquisa encontra-se em desenvolvimento e observa-se que as primeiras análises parecem revelar
nuanças das relações afetivas na contemporaneidade,  em que se percebe a busca pelas relações
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fugazes e sem compromissos mais sérios, como também o uso da tecla delete nas situações em que
não se deseja discutir a relação e, assim, buscar uma outra na velocidade do mundo virtual. Nessa
perspectiva, ratificam não só a fluidez dos relacionamentos afetivos, os chamados relacionamentos
de bolso, mas ainda a multiplicidade e fragmentação do sujeito contemporâneo.

Palavras-chave: Relações afetivas; Rede social; Práticas discursivas.  

ESTRATÉGIAS MEDIADORAS UTILIZADAS POR ALUNOS EM JOGOS EM SALA DE
AULA DE INGLÊS NA ESCOLA PÚBLICA

Marco André Franco de ARAÚJO
Universidade Federal de Goiás (UFG)

markim50@hotmail.com
Orientador: Dr. Francisco José Quaresma de Figueiredo

Enquanto professores de língua inglesa nos preocupamos em proporcionar aos nossos alunos aulas
que sejam, de fato, significativas para eles, e, também, aulas que possam chamar-lhes a atenção e,
consequentemente,  fazer  com que  participem mais. Nesse  sentido,  a  realização  desta  pesquisa
surgiu do anseio em investigar caminhos a serem seguidos para que essa motivação dos aprendizes
para as aulas de língua inglesa seja maior. Nossa proposta foi de trabalhar com jogos em sala de
aula de língua inglesa e, numa perspectiva colaborativa, investigar o quanto esses jogos promovem
a interação e a colaboração entre os alunos. Os jogos são estimuladores de interação e é uma das
atividades mais significativas no desenvolvimento da criança,  e,  também, de sua aprendizagem.
Assim, compreendemos que o jogo é, então, um instrumento que cria oportunidades para que a
criança  possa  expressar  suas  percepções  em  relação  ao  mundo  social  em  que  está  inserida
(SZUNDY, 2005; VYGOTSKY, 1994). Assim, no contexto de sala de aula de LE, os jogos são
instrumentos que vão servir de apoio ao professor, de incentivo e de interação, objetivando o uso
efetivo da língua oral/escrita, e, também, do desenvolvimento de suas habilidades comunicativas.
Pretendemos, também, com a realização deste estudo fazer uma abordagem sobre as estratégias de
mediação, que por sua vez, podem ser compreendidas como ações, que por sua vez, facilitam para
que os alunos alcancem os objetivos das tarefas das quais estão participando (FIGUEIREDO, 2003;
VILLAMIL; GUERRERO, 1996).  Nossa perspectiva, então, com este estudo é verificar em que
medida  os  jogos  podem favorecer  a  interação  entre  os  aprendizes  e  analisar  as  estratégias  de
mediação utilizadas  durante  o  momento  de  participação  nos  jogos.  Para  isso,  realizamos  uma
pesquisa qualitativa (ESTEBAN, 2010; SELIGER; SHOHAMY, 1989) em que gravamos em áudio
as  interações  dos  alunos,  observamos  as  aulas,  entrevistamos  os  participantes  e  analisamos  a
colaboração desses alunos na participação nos jogos realizados. Os dados sugerem que os alunos
fazem a utilização de estratégias de mediação para solucionar os jogos, como também, quais são os
jogos que promovem maior interação entre os alunos.

Palavras-chave: Interação; Jogos; Estratégias de mediação.
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SESSÃO 2 - 19/10, 13h30

A CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES DE UMA PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA
DO ENSINO MÉDIO

 Tatiane Dutra de Godoi ARRIEL
 Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte (SEDUCE-GO)

 Universidade Estadual de Goiás (MIELT-UEG)
tatianedga@gmail.com

Orientador: Dr. Hélvio Frank de Oliveira

Este estudo, situado no campo da Línguística Aplicada Crítica,  tem como foco a construção de
identidades  do  professor  de  língua  portuguesa  (língua  materna)  do  Ensino  Médio.  A presente
pesquisa objetiva compreender o processo de construção de identidades docentes, à luz de teorias
críticas,  por  meio  da  análise  de  discursos,  crenças  e  emoções  de  uma  professora  de  língua
portuguesa  do  Ensino  Médio  no  contexto  de  uma  escola  pública.  O  desenvolvimento  desta  é
justificado com base na concepção de que a partir da compreensão do ser-professor será possível
nortear o fazer-se professor (GATTI, 1996). Nesta análise levaremos em consideração, além de sua
formação profissional e a prática em sala de aula, fatores sócio-histórico-culturais e a subjetividade
deste sujeito, haja vista que o professor é um ser humano carregado de sentimentos e inserido em
contextos  socioculturais  (VYGOTSKY,  1998),  que  poderão  influenciar  na  constituição  de  suas
identidades e refletidas em sua prática profissional docente através da linguagem. Para fundamentar
teoricamente este trabalho serão utilizadas teorias relacionadas a estudos culturais (HALL, 2009) e
à abordagem crítica da Linguística Aplicada.Partindo do pressuposto de que as identidades  são
múltiplas,  complexas,  heterogêneas  e  sempre  em  movimento,  este  trabalho  procura  elencar  a
configuração  das  identidades  como  fenômenos  em  constantes  transformações  no  decorrer  dos
tempos, em contado com práticas sociais e recebendo influências de diversos elementos externos
concretos e/ou subjetivos.Esta pesquisa qualitativa, na fase atual de revisão bibliográfica, tem como
método de investigação o estudo de caso proposto por intermédio de narrativas e será conduzida
com uma professora regente de  escola pública  urbana,  no interior  do estado de Goiás.  Almeja
contribuir para um maior conhecimento acadêmico das identidades de um docente de línguas, em
especial da língua portuguesa, e ajudar no desenvolvimento de profissionais reflexivos e críticos
para atuarem na sala de aula.

Palavras-chave: Identidades; Professora de Língua Portuguesa; Escola pública.
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CHECKLISTS COMO RECURSOS PARA A MEDIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DE
PRODUÇÃO ESCRITA EM INGLÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA NA EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Silvana AVELAR
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)

silvanaluciaavelar@gmail.com
Raquel BAMBIRRA

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)
raquelbambirra@gmail.com

Valéria Netto VALENTE
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)

valeryvalente51@gmail.com

Em uma escola de educação profissional e tecnológica do Estado de Minas Gerais, o processo de
produção de gêneros textuais no ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras (Inglês) em turmas
de nível médio ocorre por meio de um ciclo de aprendizagem, baseado em Cope e Kalantzis (1993),
em que os  estudantes  se  familiarizam com o gênero  e  suas  características,  discutem um tema,
planejam a produção, elaboram a primeira versão, revisam e reelaboram sua produção até chegarem
a uma versão final. Nesse processo, o uso de  checklists tem demonstrado sua potencialidade em
funções  essenciais  ao  fornecer:  (1)  orientações  para  a  produção  por  listar  as  características
principais do gênero a ser produzido, como as condições de produção, o formato, os movimentos
textuais e os aspectos linguísticos; (2) critérios para a avaliação processual e avaliação do produto,
auxiliando professores e estudantes no fornecimento e recebimento de  feedback para a revisão e
reelaboração da primeira  e  outras versões,  sendo, desse modo, um recurso para a  mediação da
aprendizagem (LANTOLF, 2000) entre estudantes e entre professor e estudantes; (3) recursos para
autoavaliação dos estudantes; (4) subsídios para a revisão e aprimoramento do processo de ensino e
aprendizagem,  incluindo  a  revisão  da   checklist,  levando-se  em  conta  os  tipos  de  feedback
fornecidos por professores e estudantes. Os critérios constantes nas checklists orientam a produção e
a avaliação do gênero como um todo, considerando também seus aspectos multimodais (KRESS;
VAN LEEUWEN, 1996). Além disso, a língua inglesa passa a ser um artefato cultural (THORNE,
2003)  para  os  estudantes  ampliarem suas  possibilidades  de  comunicação  em diversas  práticas
sociais  no mundo e desenvolverem os  multiletramentos  como uma forma de empoderamento e
inclusão na sociedade contemporânea (KALANTZIS; COPE, 2012). Neste trabalho, apresentamos
um ciclo de aprendizagem elaborado e implementado para a produção do gênero textual escrito
testemunho, com o objetivo de mostrar aspectos relevantes de um processo de produção de gêneros
que integra a avaliação ao processo, como um meio de fomentar a aprendizagem dos estudantes.
 
Palavras-chave: Ensino de língua estrangeira; Gêneros textuais multimodais; Avaliação de produção
escrita.
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APROPRIAÇÃO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS E O ENSINO CRÍTICO DE INGLÊS NA
ESCOLA PÚBLICA 

Eliane Fernandes AZZARI
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

elianeazzari@gmail.com
Orientadora: Profa. Dra. Cláudia Hilsdorf Rocha

A  apropriação  de  tecnologias  digitais  (síncronas  e  assíncronas)  nos  processos  de
ensinoaprendizagem na educação regular, por parte dos professores, tanto se apresenta como um
fator tido como “certo e necessário”, quanto merece ser problematizada (SELWYN, 2011). Sob a
orientação de uma visão crítica da educação (CHARLOT, 2013; ROCHA. 2015; LUKE, 2004), a
inserção de artefatos, aplicativos, suportes e gêneros digitais nos fazeres pedagógicos representaria
não somente a adoção de novas técnicas a serviço da consolidação de antigas práticas mas, doutra
feita,  oportunidades  para  o  engajamento  em  práticas  letradas  que  acatem  a  natureza  plural,
heterogênea e híbrida das comunicações, da sociedade e das culturas (KUMARAVADIVELU, 2006;
ANDROUTSOPOULOS;  JUFFERMANS,  2014;  LANKSHEAR;  KNOBEL,  2008;  SHIELDS,
2007). Adotando o olhar sócio-historicamente situado para a produção e circulação de discursos e a
partir de uma visão dialógica da língua(gem), que percebe o aprender como um ato ideologicamente
orientado de “tornar-se” no mundo (FREEDMAN; BALL; 2004), este trabalho relata pesquisa de
doutorado  em  andamento,  situada  no  âmbito  da  etnografia  escolar  (ANDRÉ,  2013),  que  visa
investigar,  por  meio  da  metodologia  de  Pesquisa-ação  Participativa  (REASON;  BRADBURY,
2008),  as  implicações  em/para as  práticas  didáticas  e  fazeres  diários  da apropriação de TICDs
(Tecnologias  da  Informação  e  Comunicação  Digitais)  por  professores  de  inglês  em serviço  no
contexto da educação básica pública, em escolas estaduais na região de Campinas, no estado de São
Paulo. Atualmente na fase de geração de dados, a investigadora busca conhecer, planejar, atuar e
discutir,  em  colaboração  com  os  docentes  participantes  do  estudo,  acerca  das  relações  entre
discursos e  práxis (SHIELDS, 2007) na apropriação e inserção de TICDs nas aulas de inglês, na
educação pública, de modo a fomentar a problematização do papel exercido por essas tecnologias
na formação e na atuação do professor de inglês para uma educação linguística critica em língua
estrangeira, voltada ao exercício da agência e da cidadania (JORDÃO, 2011; MONTE MÓR, 2009).

Palavras-chave:  Apropriação  de  tecnologias;  Ensino  de  língua  inglesa;  Práticas  de  ensino-
aprendizagem.

LEITURA COM COMPREENSÃO E FRUIÇÃO: uma prática possível em turmas do ensino médio

                                                                                                     Keila Núbia de Jesus BARBOSA
Universidade de Brasília (UnB)

Keila.nubia@uol.com.br 
Orientadora Drª Stella Maris Bortoni-Ricardo

Em um mundo globalizado e tecnológico, ler é uma habilidade cada vez mais exigida para se fazer
parte dos avanços do século XXI. Porém, em nosso país, 8,6% dos brasileiros com 15 anos ou mais,
são analfabetos, segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco) em 2014. Ensinar um aluno a ler não é tarefa das mais fáceis, pois ler vai muito além da
decodificação. Ler é uma habilidade que faz parte do nosso dia-a-dia, entretanto, por mais comum
que possa parecer a realização de uma leitura, essa tarefa não é tão simples como pode ser julgada.
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A leitura  pode  ser  sinônimo de  apenas  decifrar  os  signos  do  alfabeto,  juntar  as  palavras  e  as
sentenças  e  esse  tipo  de leitura  é  suficiente  para  que haja  o mínimo de  comunicação entre  as
pessoas.  Porém,  dentro  de  uma  visão  mais  abrangente,  ler  significa,  fundamentalmente,
compreender o que foi lido. Não basta somente decodificar, é preciso que o leitor se contextualize e
atribua significação à sua leitura. É necessário ter domínio das ferramentas culturais. Segundo Rego
(2008), a escola desempenhará bem seu papel, na medida em que, partindo daquilo que a criança já
sabe (o conhecimento que ela  traz de seu cotidiano, suas ideias a respeito  dos objetos,  fatos  e
fenômenos, suas “teorias” acerca do que observa no mundo), ela for capaz de ampliar e desafiar a
construção de novos conhecimentos, na linguagem vygotskiana, incidir na zona de desenvolvimento
potencial  dos educandos.  Desta  forma poderá estimular  processos internos que acabarão por se
efetivar, passando a constituir a base que possibilitará novas aprendizagens. O presente artigo tem
como objetivos: a) apresentar porque é tão difícil fazer com que esses alunos consigam se apropriar
da leitura e das práticas de compreensão leitora; b) apontar algumas estratégias que viabilizam a
apropriação da leitura, da compreensão leitora e, principalmente,  da emancipação desses alunos
como sujeitos autônomos e integrados ao mundo globalizado e c) esclarecer como foi possível
apresentar  a  esses  alunos  que  ler  é  algo  prazeroso,  divertido,  uma  alternativa  de  lazer.  A
metodologia utilizada foi uma pesquisa ação, por meio de um trabalho desenvolvido ao longo de um
ano nas aulas de Língua Portuguesa tendo como base Bortoni-Ricardo (2008) e Erickson (1989). Os
resultados  apontaram uma  melhora  significativa  no  processo  ensino-aprendizagem de  leitura  e
compreensão, no interesse, na participação e na autonomia dos alunos do Ensino Médio de uma
escola pública do DF.

Palavras-chave: Leitura; Compreensão; Fruição.

O ENSINO DA ESCRITA EM LÍNGUA INGLESA: uma perspectiva discursiva

Neuzamar Marques BARBOSA
Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso

(CEFAPRO)
neuza.sea@gmail.com

O  trabalho  com a  produção  e  percepção  de  enunciados  orais  e  escritos  no  ensino  de  Língua
Estrangeira (LE), especificamente em Língua Inglesa (LI), no contexto educacional público, acaba
centrando-se na modalidade escrita da língua e, na maioria das vezes, de forma descontextualizada,
isto é, o ensino do vocabulário e da gramática ocorre isoladamente e desvinculado da realidade dos
alunos. Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de fundamentar o ensino da escrita, em inglês,
em uma perspectiva discursiva e de apresentar propostas para esse ensino, dados os efeitos diretos
da escrita no aprimoramento da oralidade em LI.  Este é um estudo qualitativo com embasamento
teórico  na  Análise  do  Discurso  (AD)  de  linha  francesa.  O  Corpus analítico  é  formado  pelas
respostas dos professores de inglês, que atuam em escolas públicas da rede estadual de Barra do
Garças-MT, ao questionário a eles aplicado e por uma atividade de leitura sugerida a partir de um
livro  didático  (LD).  A análise  feita,  permite  identificar  o  discurso  dos  sujeitos-professores,  as
relações  deste  com  as  formações  discursivas  (FDs),  o  funcionamento  da  ideologia  e  a  sua
concepção de escrita e leitura. Os resultados deste estudo demonstram que: a) há uma consolidação
de escrita na perspectiva tradicional, que a vê como instrumento de comunicação; b) as atividades
de escrita nas aulas de inglês são também tradicionais e privilegiam os aspectos linguísticos no
ensino,  o  reforço  de  estruturas  e  vocabulário;  c)  a  leitura  é  entendida  como  processo  de
decodificação, para a qual o texto é a única fonte de sentido, cabendo ao leitor extraí-lo, por meio
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da decodificação linguística.  Diante destes  resultados,  sugere-se uma mudança  no modo como,
tradicionalmente, tem sido trabalhada a escrita no ensino de inglês na escola pública. A finalidade é
privilegiar  a  dimensão  discursiva  dos  processos  de  escrita  e  leitura  no  ensino  de  LE,  visando
contribuir para a formação crítica dos educandos.

Palavras-chave: Ensino da escrita; Língua inglesa; Perspectiva discursiva.

SESSÃO 3 - 19/10, 13h30

ENSINO DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA PELO PRISMA DA
PERSPECTIVA INTERCULTURAL: um estudo etnográfico nos Estados Unidos

Vanessa Maria da SILVA
vanessamariads@gmail.com

Vera Lucia Harabagi HANNA
verahanna@uol.com.br

Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)
Orientadora: Drª Vera Lucia Harabagi Hanna

A intercultura  pode  ser  determinante  para  o  êxito  da  interação  comunicativa,  proporcionando
capacidades  de  negociação  cultural  que  combinem  comportamento  curioso  e  consciente  da
necessidade de ultrapassar os estereótipos, com os conhecimentos linguísticos e culturais presentes
na língua. A perspectiva intercultural contempla uma abordagem diferenciada do ensino de línguas
estrangeiras  (LE)  favorecendo  a  consciência  social,  criatividade,  mente  aberta  para  novos
conhecimentos e reforma na maneira de pensar e ver o outro. Nossa pesquisa com foco no ensino de
Português como LE, na graduação, tem como objetivo investigar a metodologia do Department of
Portuguese and Brazilian Studies (POBS), da Brown University, EUA, dado que o departamento
proporciona aos estudantes elementos que incidem com o nosso estudo a respeito do ensino de
língua  e  da  cultura  e  coadunam  com  o  nosso  referencial  teórico  no  cerne  da  perspectiva
intercultural.  As  aulas  de  língua  Portuguesa  como  LE  naquele  departamento  promovem  o
intercâmbio  das  informações  sobre  a  vida  cotidiana  no  Brasil  e  demais  países  lusófonos,
desenvolvem  conhecimentos  de  grupos  sociais,  seus  produtos  e  práticas,  incluindo  marcas  da
identidade  nacional,  normas  de  conversação  e  gestos,  favorecendo  interpretação,  descoberta  e
interação com a cultura do outro em situações reais de comunicação. Para desenvolvermos esta
investigação, optamos por uma pesquisa qualitativa de natureza etnográfica, durante dois semestres,
de 2013 a 2014, com acompanhamento direto e intensivo das aulas de língua Portuguesa no POBS,
da Brown University. Em nossa pesquisa observamos reflexões sobre similaridades e diferenças
compreendidas  no  desenvolvimento  linguístico  e  cultural  e  que  consideramos  fundamental  no
aprendizado do estudante. Como resultado, além do desenvolvimento da fala, coletamos produções
textuais  como  poemas,  narrativas,  análise  literária,  microdocumentários  e  artes  visuais  que
demonstram  que  a  perspectiva  intercultural,  ao  ser  desenvolvida  como  prática  em  aula,  pode
proporcionar uma relação entre línguas e esta relação possibilita ao estudante olhar para a cultura do
outro percebendo as diferenças, tanto identitárias quanto culturais, de tal maneira que se respeite,
conheça e  aceite  a  cultura do outro.  Nosso referencial  teórico se apoia em Byran (1998),  Hall
(2004), Johnson (2009), Kramsch (2009), Risager (2007), dentre outros autores que defendem o
ensino de LE a partir da perspectiva intercultural.

Palavras-chave: Português; Intercultura; Língua estrangeira.
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VOZES NA SALA DE AULA DE LÍNGUA INGLESA: uma experiência com os multiletramentos

Marden Oliveira SILVA 
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFETMG)

mardenblanco@gmail.com 
Natália Costa LEITE

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Centro Federal de EducaçãoTecnológica de Minas Gerais (CEFETMG)

nataliacostaleite@uol.com.br 

Entendendo que a globalização e o uso das novas tecnologias afetam diretamente a maneira pela
qual os sujeitos se organizam socialmente, se reconhecem e produzem sentido, nossa proposta de
trabalho ampara-se a partir da perspectiva dos multiletramentos e objetiva apresentar uma reflexão
sobre nossa experiência com a didatização do gênero cartaz de protesto, vivenciada na disciplina de
língua inglesa com alunos do segundo ano do ensino médio com habilitação técnica do CEFET-MG.
Num momento em que o local e o global se misturam e se confundem, acreditamos que a educação
precisa intervir de forma a afirmar o lugar da diversidade, mas também valorizar a identidade local
e de seus sujeitos. Dessa forma, propomos uma problematização sobre como os multiletramentos
podem ser inseridos no ambiente escolar e, assim, contribuir com a formação de sujeitos preparados
para (inter)agir na contemporaneidade. Metodologicamente, baseamo-nos nas noções de Boccia et
al.  (2013) sobre ciclo de produção de gêneros textuais, uma vez que tal perspectiva encampa o
trabalho colaborativo, a visão de linguagem enquanto processo e a dimensão social envolvida na
produção dos gêneros. As atividades desenvolvidas ilustram essa tentativa de ofertar ao aluno a
possibilidade  da  construção  de  sentidos  em  colaboração,  ao  mesmo  tempo  que  exploram  os
posicionamentos singulares dos alunos perante o mundo. O projeto constitui-se em quatro etapas, a
partir  do ciclo de  produção dos  gêneros:  1)  contextualização e  discussão sobre o gênero  a  ser
produzido;  2)  desconstrução do gênero (informações  sobre o propósito  social  e  os  usuários  do
gênero,  organização  do  texto  e  entendimento  do  campo,  das  relações  e  do  modo);  3)  escrita
colaborativa das versões do texto; e 4) publicação do texto produzido. Nos trabalhos dos estudantes,
observamos que a preocupação/crítica com questões locais se sobrepôs a questionamentos mais
subjetivos e dessa forma não trouxe nenhuma novidade que extrapolasse os discursos  do senso
comum. 

Palavras-chave: Multiletramentos; Gêneros; Ensino de língua inglesa.

A REDAÇÃO DO ENEM: um modelo didático do gênero textual

Patrícia Cardoso BATISTA
Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP-CJ / PIBID)

patty_jbt@hotmail.com 
Marilúcia dos Santos Domingos STRIQUER

Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP-CJ)
marilucia@uenp.edu.br  

Com a  intenção  de  ensinar  todas  as  operações  de  linguagem que constituem o  gênero  textual
redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), para alunos do último ano do Ensino Médio
de escolas parceiras do subprojeto PIBID Letras/Português, da Universidade Estadual do Norte do
Paraná,  campus  Jacarezinho,  a  equipe  do  referido  subprojeto  elaborou  um modelo  didático  do
gênero  em questão.  Um modelo  didático  é  um instrumento  que  fornece  uma síntese  de  quais
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intervenções o professor precisará realizar para o processo de ensino e aprendizagem de um gênero.
Dessa  forma,  essa  comunicação  tem o  objetivo  de  apresentar  todos  os  itens  que  constituem o
modelo didático do gênero textual redação do ENEM, isto é, apresentar quais são as especificidades
do gênero que foram tomadas como objeto de ensino. Para construção do modelo, aplicamos o
método de análise  de textos,  construído  pelos  pesquisadores  do Interacionismo Sociodiscursivo
(ISD) (BRONCKART, [1999] 2009), em cinco exemplares de redações produzidas por participantes
do ENEM do ano de 2012, as quais alcançaram a nota máxima no limite de pontos estabelecidos
pelo exame. O método, em síntese, consiste em analisar um gênero partindo das atividades sociais
às atividades de linguagem, visto que o que se quer conhecer são as condições de produção e a
arquitetura de um gênero no que se refere à seu funcionamento e organização,  o resultado é  a
identificação  dos  elementos  que  compõem  os  parâmetros  do  mundo  físico  e  do  mundo
sociossubjetivo que colaboraram para a constituição do texto, e dos elementos composicionais: o
plano geral do texto, tipo de discurso, sequencialidade, mecanismos de textualidade e enunciativos.
Esperamos, com esse nosso trabalho, que nosso modelo didático possa ser um instrumento auxiliar
para  os  professores  interessados  em  também  tomar  este  gênero  como  objeto  de  ensino  e
aprendizagem,  uma vez  que  tal  instrumento  foi  fundamental  para  que  a  equipe  do  subprojeto
pudesse construir sequências didáticas para o ensino da redação do ENEM.

Palavras-chave: Gênero textual; Modelo didático; Sequência Didática.

ANÁLISE LINGUÍSTICA E GÊNEROS JORNALÍSTICOS:
uma proposta para o trabalho com notícias na escola

Rafaela BOLSARIN
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

rafa-bolsarin@uol.com.br
Orientadora: Drª Márcia Mendonça

O objetivo do presente artigo é apresentar uma proposta para o trabalho com notícias na escola por
meio da integração dos eixos de ensino da língua portuguesa:  leitura, produção de textos e análise
linguística.  Para  isso,  buscamos  conceituar  a  análise  linguística  apresentando  alguns  pontos
principais para o trabalho metalinguístico nesta perspectiva e destacando a relação que se estabelece
no  diálogo  com os  gêneros  discursivos  (MENDONÇA,  2006).  Assim,  interessa-nos  discutir  a
abordagem da análise linguística na leitura e produção de gêneros jornalísticos para que possamos,
enfim, apresentar uma proposta para o trabalho com notícias na escola. Para isso, iremos trazer
algumas possibilidades e proposições por meio do trabalho com duas notícias sobre a lei que proíbe
a produção e a venda de  foie gras na cidade de São Paulo. As notícias, que foram retiradas dos
jornais Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo, são da mesma data e, apesar de pertencerem
ao mesmo gênero, apresentam escolhas linguísticas e estilísticas bem distintas, o que favorece a
compreensão por meio da sua comparação. Desta forma, estruturamos nossa proposta por meio da
análise  de  cada  uma das  notícias  e,  ao  final,  da  análise  comparativa  delas,  a  fim de  que  este
exercício possa ajudar o aluno a perceber as implicações discursivas e sociais dessas diferenças.
Desta forma, compreendendo que a análise linguística deve funcionar como uma ferramenta para
ampliação das práticas dos alunos enquanto leitores e produtores de textos, entendemos que sua
fusão com os gêneros na escola permitirá que os alunos se apropriem, de fato, da língua materna,
sendo capazes, não só de compreender textos, mas de refletirem também sobre as condições de
produção e  circulação dos mesmos. Portanto,  dialogamos neste  trabalho com os professores de
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língua portuguesa da educação básica como público-alvo, a fim de capacitá-los com esta proposta
didática no trabalho integrado entre os eixos e ilustrando possibilidades de extensão da proposta
para outras atividades e projetos.

Palavras-chave: Análise linguística; Gêneros discursivos; Notícias.

DESINVENTANDO E RECONSTITUINDO SABERES: uma proposta de revisão do estágio
supervisionado na formação de professores de inglês

Julma D. Vilarinho Pereira BORELLI
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) / Universidade Federal de Goiás (UFG)

julmaborelli@gmail.com

Em um viés crítico que visa problematizar e desvelar os princípios que orientam a nossa prática,
este estudo apresenta reflexões acerca do estágio supervisionado na formação de professores de
inglês.  Tais  reflexões  têm  como  base  meus  estudos  sobre  a  formação  de  professores  que  se
iniciaram  no  mestrado  e,  principalmente,  uma  prática  localizada  que  diz  respeito  à  minha
experiência como professora de Estágio Supervisionado em uma Universidade Federal do interior
do estado de Mato Grosso. Essas considerações iniciais embasam a perspectiva que orienta o meu
projeto  de  estudo  de  doutoramento  o  qual  focaliza  o  estágio  supervisionado  desenvolvido  em
diferentes instituições (federais e estaduais) na região centro-oeste. Orientada por uma perspectiva
de desinvenção e reconstituição de saberes (PENNYCOOK, 2005), opto por percorrer um caminho
que,  primeiramente,  revisite  a  noção  de  língua  que  orienta  essa  prática,  entendendo  que
compreender a invenção é uma forma de encontrar caminhos para repensar a língua nos dias atuais.
Em seguida, passo à discussão do estágio como espaço de interculturalidade, ressaltando as relações
e interações que se estabelecem nesse contexto. Nessa perspectiva intercultural, questiono algumas
naturalizações presentes nesse processo e as relaciono com os construtos de colonialidade do poder
e do saber discutidos por Walsh (2009). Por fim, toco na questão da relação desses participantes
com  a  produção  de  conhecimento,  focalizando  o  distanciamento  “abissal”  que  por  vezes
encontramos entre  os saberes das escolas e  das universidades (SANTOS; NUNES; MENESES,
2007;  SANTOS, 2010).  Apesar de compreender que as discussões promovidas aqui possam ser
estendidas a contextos de estágios em outras línguas, até mesmo a materna, opto por destacar o
inglês por acreditar que seu papel hegemônico mereça algumas considerações específicas quando
tratamos da formação do/a professor/a que vai trabalhar com essa língua. Concluindo, espero que o
viés de análise do estágio aqui apresentado possa gerar desestabilizações e inquietações que nos
impulsionem a prosseguir no trabalho crítico, de constante questionamento de nossas práticas.
 
Palavras-chave: Estágio supervisionado; Desinvenção e reconstituição; Interculturalidade.
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SESSÃO 4 - 19/10, 16h

OFICINA DE LÍNGUA INGLESA PARA CRIANÇA: o laboratório de informática como uma
ferramenta a serviço da aprendizagem

Vera Lucia de Oliveira Pereira BUOSE  
Universidade do Estado de Mato Grosso (PPGL/UNEMAT)

 vera-buose@hotmail.com
Marcinete Rocha da SILVA 

Universidade do Estado de Mato Grosso (PPGL/UNEMAT)
 profmarcinete@hotmail.com

Valdir SILVA 
 Universidade do Estado de Mato Grosso (PPGL/UNEMAT) 

ollule4@yahoo.com

O objetivo deste trabalho é descrever e discutir experiências desenvolvidas em oficinas de língua
inglesa para crianças, potencializadas no laboratório de informática. Este é um recorte da pesquisa
de  Mestrado  em  Linguística  da  Universidade  do  Estado  de  Mato  Grosso  que  está  em
desenvolvimento na Escola Municipal de Educação Básica Basiliano do Carmo de Jesus, na cidade
de Sinop, Mato Grosso. Os participantes da pesquisa são crianças entre 8 a 10 anos, estudantes do
4º ano escolar, que frequentam as oficinas do Programa Mais Educação. Esta pesquisa investiga a
aprendizagem de língua inglesa com crianças a partir de oficinas, em uma perspectiva de construção
do conhecimento, de forma a oportuniza-las igualdade, integração na contemporaneidade, contato
com outra cultura e o ensino de qualidade. O arcabouço teórico compreende  Schweikart  e Santos
(2014), Rocha (2008), Tonelli (2010), Vigotsky (1998), Demo (2009), Xavier e Lyra (2012) dentre
outros, que discutem o ensino de língua inglesa para crianças e as tecnologias digitais  em sala de
aula.  Esta  pesquisa  se  orienta  pelos  princípios  metodológicos  da  pesquisa  qualitativa  do  tipo
pesquisa-ação. Os instrumentos de coleta de dados são as produções das crianças, diálogos com os
mesmos, planejamento das oficinas, diário de campo e reflexivo. No desenvolver das oficinas foi
possível observar o envolvimento, empenho e trabalho colaborativo das crianças na construção de
suas produções. Os resultados apontam a importância das tecnologias digitais no desenvolvimento
da aprendizagem dos alunos e a grande  interação que ela lhes proporciona, influenciando de forma
positiva na construção do saber. Assim, as tecnologias se tornam uma importante ferramenta  a
serviço do ensino eficaz, significativo e transformador, em que os alunos são desafiados a produção
e se transformam em autores de seu processo de conhecimento. 

Palavras-chave: Oficinas de língua inglesa para crianças; Programa Mais Educação; Laboratório de
informática. 

LICENCIATURA EM PORTUGUÊS DO BRASIL COMO SEGUNDA LÍNGUA: desafios no
Estágio Supervisionado em escola pública inclusiva do DF

Roseli Oliveira SILVA
Universidade de Brasília (UnB)

rosbrandao@hotmail.com 
Orientador: Drª Janaína de Aquino Ferraz

O ensino de português para alunos surdos tem sido desafio para os profissionais de educação que
buscam aplicar as melhores abordagens, métodos e técnicas para tornar o aprendizado acessível a
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todos. Durante realização do estágio curricular obrigatório, o futuro docente encontra dificuldades
em relação  ao  ensino  de  português  para  alunos  surdos,  bem como  dificuldades  em relação  à
realidade estrutural, material e humana com as quais estará em contato enquanto durar o estágio. O
objetivo  deste  trabalho  é  mostrar  alguns  desafios  encontrados  durante  a  prática  do  estágio
supervisionado, do curso de licenciatura de Português do Brasil como Segunda Língua, realizado
em escola pública inclusiva do DF, voltado para alunos surdos. O levantamento foi realizado por
meio de plano de pesquisa qualitativa baseada em Bauer e Gaskell  (2002) aplicado na unidade
escolar que recebeu o estagiário, diretamente com o auxílio do professor da disciplina de Língua
Portuguesa. Do plano de pesquisa surgiu o plano de atividades utilizado pelo docente durante seu
estágio  curricular  obrigatório.  Para  análise  de  dados  aplicaram-se  os  princípios  de  pesquisa
qualitativa de acordo com proposta de Neves (1996) uma vez que o pesquisador foi inserido no
contexto de sala de aula inclusiva e o ambiente em que ocorreram as ações serviu como fonte dos
dados obtidos. Conclui-se que a permanência do estagiário na escola participando do cotidiano de
sala de aula juntamente com a reflexão de diferentes práticas de ensino de português como segunda
língua mostram que o estágio curricular obrigatório é importante na formação do docente que busca
aplicar conceitos vistos durante sua formação na graduação, assim como a aquisição de ferramentas
necessárias para a atuação profissional no contexto educacional. Muitos desafios como: falta de
material  didático,  estrutura física carente de recursos e  falta  de comunicação/  interação entre  a
unidade escolar e o professor de L2 são apresentados ao longo da permanência do estagiário em sala
de  aula  inclusiva,  mas  é  nesse  período  que  é  despertada  a  consciência  de  que  é  necessária  a
aceitação  das  diferenças,  valorização  do  indivíduo  e  efetivação  de  práticas  inclusivas  que
proporcionem o pleno desenvolvimento de estudantes das escolas públicas de educação especial.

Palavras-Chave: Estágio; Qualitativa; Inclusiva.

REFLEXÕES SOBRE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LÍNGUA INGLESA: vozes de
formadores e professores em formação

Giuliana Castro BROSSI
Universidade Estadual de Goiás (UEG Inhumas)

giulianabrossi70@gmail.com
Patrícia Maria FERREIRA

PG - Universidade Estadual de Goiás (UEG Inhumas)
patriciamariaferreira22@gmail.com

O presente estudo, recorte de duas pesquisas concluídas, se insere na área de Formação Crítica de
Professores, dentro do escopo da Linguística Aplicada Crítica, e tem como objetivo problematizar a
disciplina de estágio supervisionado em língua inglesa, promovendo um diálogo entre as vozes de
professores formadores e de professores em formação. O foco do trabalho é tecer considerações que
colaborem com a revitalização do estágio supervisionado em língua inglesa em uma universidade
pública do interior de Goiás. Desde 2012, o estágio supervisionado em língua inglesa I, realizado
nos 5º e 6º períodos do curso de Letras, se configura em um formato de projeto de pesquisa-ação
colaborativa,  com regência em oficinas  temáticas  com base na perspectiva crítica do ensino de
línguas,  em turmas  reagrupadas,  no  contra  turno da  escola-campo.  Nesse  âmbito,  as  falas  dos
professores  em formação revelam o caráter  reflexivo da  nova configuração.  Por  outro lado,  as
professoras formadoras destacam os aspectos inovadores do projeto de estágio, apontando algumas
dificuldades  no  processo  de  formação  crítica  de  professores.  Nesta  comunicação,  almejamos
problematizar as vozes apresentadas nos dois estudos, fundamentando-nos em estudos de Contreras
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(2002),  Pennycook  (1999, 2001, 2004, 2010, 2012), Pessoa e Borelli (2011), Urzêda-Freitas (2012,
2013), Pessoa e Urzêda-Freitas (2012), Menezes de Souza (2011), Jordão (2013, 2014) e Monte
Mór (2014), dialogando com princípios da inter/transdisciplinaridade (MORAES, 2010; BARBIER,
2004). O estudo é de natureza qualitativa, e se configura como um estudo de caso em múltiplos
contextos. Os dados foram coletados por meio de questionários, entrevistas, sessões reflexivas e
análise documental. Os resultados revelam que o formato de oficinas temáticas de ensino crítico de
língua inglesa no estágio supervisionado propicia reflexões pertinentes a respeito do papel social do
ensino de língua inglesa e da importância do professor reflexivo e interdisciplinar no cenário da
escola pública. O estudo revela também pontos de (não) convergência nas vozes dos formadores e
dos professores em formação.

Palavras-chave: Formação crítica docente; Inter/transdiciplinaridade; Estágio supervisionado.

TELETANDEM: Questões de implementação e suas implicações para o processo de
ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras

Daniela Nogueira de Moraes GARCIA
Universidade Estadual Paulista - Faculdade de Ciências e Letras de Assis (UNESP- FCL- Assis)

dany7garcia@gmail.com  

A internet têm minimizado barreiras geográficas e temporais e demandas educacionais ao permitir
que  aprendizes  se  encontrem,  em  telecolaboração,  para  trocas  linguísticas  com  vistas  à
aprendizagem. Ao propiciar uma complementação das práticas desenvolvidas em sala de aula, o
teletandem, um contexto virtual, autônomo e colaborativo que utiliza os recursos de escrita, voz e
imagem da tecnologia VOIP para o ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras (TELLES, 2009),
tem  se  esbarrado  em  questões  como  desenvolvimento  da  competência  inter  e  transcultural
(WELSH, 1994; CLARK; DERVIN, 2014) ao permitir o acesso aos povos, línguas e suas culturas.
A presente comunicação pretende enfocar a implementação do teletandem, em contexto nacional e
internacional, a partir de uma pesquisa desenvolvida junto à uma universidade no exterior. Sob a
perspectiva interpretativista da hermenêutica, abordamos a logística e os detalhes do processo de
implementação do teletandem junto aos cursos de italiano, turco, árabe e espanhol da instituição
estrangeira, durante um semestre, para trocas linguísticas em inglês e as línguas supracitadas. Os
dados  foram coletados  por  um período  de  seis  meses  a  partir  de  questionários,  gravações  das
interações  e  exposições  dos  professores  e  coordenadores  envolvidos  nesse  processo  de
implementação.  Levantamos  algumas  questões  como  sessões  de  orientação  e  mediação,
acompanhamento das sessões, divisão das línguas, feedback que nos chamam a atenção no estudo
conduzido.  Interessa-nos,  também,  abordar  as  implicações  para  o  processo  de  ensino  e
aprendizagem de línguas estrangeiras a partir  de nossa experiência,  no Brasil,  com as ações de
teletandem. A pesquisa encontra-se em fase final de análise dos dados e os resultados preliminares
apontam para a importância da condução de sessões teóricas iniciais junto aos estudantes acerca da
concepção de teletandem e seus princípios teóricos e reforço de tais conceitos durante o processo,
principalmente, em casos de implementação e de interações conduzidas fora do horário das aulas
sem o acompanhamento do professor/pesquisador.

Palavras-chave: Línguas estrangeiras; Ensino/aprendizagem; Teletandem.
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O HIPERTEXTO NA ESCOLA
A retextualização digital nas aulas de Língua Portuguesa

Eloíza Martins Primo CAPELOCI 
eloizamp@gmail.com 

Daniela Nogueira de Moraes GARCIA
Faculdade de Ciências e Letras-Assis/ UNESP

dany7garcia@gmail.com 
.
Considerando  o  advento  tecnológico  e  as  deficiências  encontradas  nas  competências  leitora  e
escritora, enfocamos os gêneros digitais e o hipertexto na sala de aula de língua portuguesa com
vistas  às  múltiplas  semioses  proporcionadas.  A  popularização  da  Internet  contribui  para  o
surgimento  de  novas  práticas  sociais  e  eventos  de  letramento  e  gêneros  textuais.  As  novas
tecnologias possibilitam a criação de comunicação pelo uso das novas tecnologias. Autores como
Marcuschi (2001), Soares (2002), Lévy (1999), Xavier (2005) serviram de base para nosso estudo.
Com ampliação dos espaços de informação e comunicação promovida pela Internet e de outros
suportes,  faz-se necessário o desenvolvimento de habilidades que permitam ao leitor/navegador
pesquisar, selecionar e refletir sobre as informações para atuação com a linguagem mediada pela
tecnologia. A escola precisa se atentar para as questões da leitura e produção de textos digitais, visto
que essa modalidade textual já faz parte da nossa vida. Abordaremos um estudo que investigou
estratégias no ensino do hipertexto, a partir das concepções do texto impresso que a maioria já
domina, que é chamada retextualização. Os dados foram coletados sob uma metodologia qualitativa
de cunho etnográfico, a partir de atividades em plataforma Wiki, para alunos de 9º ano do Ensino
Fundamental  em  uma  escola  pública.  Pretendemos,  a  partir  de  um  texto  impresso,  fazer  a
transposição  para  o  formato  hipertextual  para  (a)  analisar  os  novos  fatores  de  textualidade  do
hipertexto,  (b) estabelecer diferenças,  (c) buscar estratégias que facilitem tal  retextualização em
atividades concretas a fim de sistematizar para uso efetivo no ensino de produção hipertextual. Os
resultados apontam que,  apesar dos alunos estarem familiarizados com os usos das ferramentas
digitais, os mesmos não utilizam totalmente as possibilidades de leitura, mesmo nas mídias e redes
sociais mais utilizadas por eles e que a escola precisa do trabalho com os multiletramentos. 

Palavras-chave: Letramento; Gêneros digitais; Hipertexto; Sala de aula.

SESSÃO 5 - 19/10, 16h

FORMAÇÃO DE LEITORES CRÍTICOS NO ENSINO SUPERIOR EM UM CONTEXTO
ORGANIZADO POR MEIO DA ATIVIDADE SOCIAL “PLANEJAR AULA DE LEITURA PARA

O 5º ANO”

Viviane Letícia Silva CARRIJO
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP / CAPES)

vivinice@gmail.com 
Orientadora: Drª Maria Cecília Camargo Magalhães

Esta comunicação apresenta dados de uma pesquisa de doutorado em andamento e discute como o
trabalho com gêneros do discurso, em contexto organizado na atividade social “Planejar aula de
leitura para o 5º ano”, possibilita desenvolvimento da criticidade na leitura de alguns alunos de
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Pedagogia. Tal pesquisa está inserida na perspectiva sócio-histórico-cultural da Teoria da Atividade,
conforme discussões elaboradas por Vygotsky (1930, 1934), Leontiev (1977) e Engeström (1999).
O ensino por meio de atividades sociais focaliza o conjunto de ações mobilizadas por um grupo em
relação de interação, para alcance do objetivo que satisfaça suas necessidades na “vida que se vive”
(MARX; ENGELS, 2006). Diante disso, para escolha de qual atividade social trabalhar com os
alunos de Pedagogia, foram consideradas quais situações reais da vida os graduandos precisavam e
queriam  participar.  Constatou-se  que,  devido  à  dificuldade  em  compreender  os  sentidos  e
significados em um texto, os alunos almejavam melhorar os modos de ler para no futuro exercerem
adequadamente  o  papel  de  professores,  que  ensinam  e  trabalham  com  a  leitura.  Disso  ficou
acordado o ensino-aprendizagem da leitura por meio da atividade social “planejar aula de leitura
para o 5º ano”.  Nesta comunicação, serão apresentados dados referentes à leitura dos documentos
oficiais, pois esses constituem o início dessa atividade, que começará a ser desenvolvida com os
alunos a partir de julho deste ano. Serão selecionados dados que evidenciem o desenvolvimento da
criticidade nos sentidos atribuídos aos documentos oficiais e os significados compartilhados nas
discussões do grupo. A análise se dará pela linguagem por meio das categorias da Argumentação
(LIBERALI,  2013)  no  aspecto  enunciativo,  discursivo  e  linguístico.  Quanto  a  esse  último,
especificamente, os mecanismos conversacionais, de valoração e de trocas de turnos.  Este estudo
está inserido no quadro da Pesquisa Crítica de Colaboração (MAGALHÃES, 2003). Esta pesquisa é
crítica, porque visa à formação de universitários, buscando transformação do agir e das práticas de
leitura no processo de ensino-aprendizagem. É colaborativa porque, nesse processo, o envolvimento
dos participantes, em ambiente de colaboração, é pressuposto para seu desenvolvimento. O contexto
escolar analisado é uma Instituição de Ensino Superior particular na cidade de São Paulo.

Palavras-chave: Leitura; Gênero do discurso; Atividade social.

O GÊNERO CARTA DO LEITOR À LUZ DA RELAÇÃO ENTRE LÍNGUA E MEIO
AMBIENTE: reflexões com estudantes de uma escola pública do Sol Nascente (Ceilândia-DF)

Maria Cristina Morais de CARVALHO
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE-DF) /  Universidade de Brasília (UnB)

macri_carvalho@yahoo.com.br 
Roberta Rocha RIBEIRO

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) / Universidade de Brasília (UnB)
letras.roberta@gmail.com 
Gilberto Paulino ARAÚJO

Universidade Federal do Tocantins (UFT)
gilberto@equipetrilhar.com.br 

Orientador: Prof. Dr. Hildo Honório do Couto (UnB)

Este trabalho, realizado com estudantes das Classes de Distorção Idade/Série (CDIS) de uma escola
pública do Sol Nascente (Ceilândia-DF), analisa o gênero carta do leitor a partir das concepções de
gêneros discursivos de Bakhtin (2003) e das relações entre língua e meio ambiente da linguística
ecossistêmica  (COUTO,  2007).  Nesse  sentido,  nossos  objetivos  são  propor  interfaces  entre
linguística  ecossistêmica  e  gêneros  discursivos,  verificar  as  interposições  entre  as  sequências
didáticas, a pesquisa-ação e a linguística ecossistêmica no território pesquisado e observar como os
alunos expressam, em suas produções da carta do leitor, o território Sol Nascente (Ceilândia-DF).
Isso se justifica devido à carta do leitor, em sua natureza jornalística, explicitar reflexões de fatos
ocorridos  no  mundo  que  nos  cerca,  em  um  território,  com  interações  dialéticas  entre  seres
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envolvidos nos fatos noticiados e/ou reportados. Assim, a carta do leitor é considerada como a voz
de quem se posiciona diante de uma realidade estampada em jornais, em um território. Quanto ao
referencial  teórico,  utilizaremos  os  pressupostos  da  linguística  ecossistêmica,  vertente  da
Ecolinguística, e dos gêneros discursivos, incluindo o gênero carta do leitor. A Ecolinguística estuda
as relações entre língua e meio ambiente. De acordo com Couto (2007), tais relações são discutidas
holisticamente  e  consideram  três  eixos  fundamentais:  língua,  povo  e  território.  O  escopo  dos
gêneros discursivos se pauta em Bakhtin (2003). O autor propõe que os enunciados inserem-se num
contexto  histórico,  numa  dada  funcionalidade.  Logo,  a  língua  “apresenta  tipos  relativamente
estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 2003, p. 279). Essas concepções sedimentam a constituição da
carta do leitor. Segundo Bezerra (2005), o gênero em tela faz parte de jornais, revistas e propicia a
interação  entre  leitores  e  mídias.  No  tocante  à  metodologia,  adotamos  a  pesquisa-ação  e  as
sequências  didáticas.  A pesquisa-ação  possui  como  princípio  a  intervenção  em  um  contexto
(BARBIER, 2007; TRIPP, 2005).  As sequências didáticas, conforme Dolz, Noverraz e Schneuwly
(2004) são propostas metodológicas de ensino dos gêneros orais e escritos na rotina escolar. Neste
trabalho,  buscamos  contribuir,  no  território  pesquisado,  com  a  formação  cidadã  e  crítica  dos
estudantes. Cumpre dizer que os dados desta pesquisa já foram coletados e se encontram em fase
analítica. 

Palavras-chave: Linguística ecossistêmica; Gêneros discursivos; Carta do leitor. 

CADEIAS REFERENCIAIS EM TEXTOS DO GÊNERO CARTA ABERTA: um projeto didático
com a referenciação na Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

 
Ana Maria de CARVALHO LEITE

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) / Escola Estadual Prof. José Venâncio Ferreira
anadecarvalholeite@gmail.com

 
Apresentamos  os  resultados  da  aplicação  de  um Projeto  Didático  (PD),  baseado  na  noção  de
Sequência Didática (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004), a fim de verificar até que ponto
o trabalho sistemático com um gênero textual pode contribuir para o processo de produção escrita
dos alunos, mais especificamente no que diz respeito à construção de Cadeias Referenciais. Os
participantes foram 17 alunos de uma turma da Educação de Jovens e Adultos (EJA), observados
enquanto  executavam atividades  do  PD,  para  produção  de  textos  do  gênero  Carta  Aberta.  Na
escolha  desse  gênero  textual,  levamos  em  conta  suas  principais  funções: expor  publicamente
opiniões sobre assuntos de interesse social, realizar denúncias e solicitar providências.Considerando
que  as  dificuldades  dos  alunos  em  produzir  textos  “bem  sucedidos”  (BAZERMAN,  2005)
produzem efeitos diretos nas situações sociais em que a escrita é requerida, procuramos promover
um trabalho que permitisse o emprego adequado de recursos linguísticos, textuais e discursivos a
serviço de um projeto de dizer. Os textos foram analisados conforme as noções de plano global e
plano  pontual  (ANTUNES,  2010),  bem  como  pelo  conceito  de  Cadeias  Referenciais
(RONCARATI, 2010). A sequência de atividades do PD previa uma primeira produção de textos,
sem  qualquer  intervenção  do  professor,  e  uma  versão  final,  produzida  após  as  atividades
sistematizadas. Nas produções iniciais, foram analisados os aspectos globais e pontuais do texto,
com foco na construção de Cadeias Referenciais. Ao final, foram analisados os mesmos aspectos
nas produções finais, cujos resultados apontaram desenvolvimentos das referidas capacidades. Nas
produções iniciais, os alunos foram, em diferentes graus, capazes de contextualizar adequadamente
seus  textos,  com  avanços  nas  produções  finais;  também  foram  capazes  de  formar  Cadeias
Referenciais nos textos iniciais e finais, revelando melhorias nestes últimos. A pesquisa põe em
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discussão a busca por opções didáticas de produção de textos, que de fato favoreçam a participação
dos alunos em questões sociais. 
 
Palavras-chave: Cadeias referenciais; Projeto didático; Educação de Jovens e Adultos.

NOVOS LETRAMENTOS E O INGLES NÃO-HEGEMÔNICO NO BRASIL: Hibridismo
linguístico e a formação de identidades raciais e sexuais online

Joel Austin WINDLE
 Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

jawindle@gmail.com

O campo de novos letramentos tem sido principalmente interessado em práticas sociais envolvendo
textos em língua materna, inclusive no Brasil (SOARES, 1998; ROJO, 2009).  Existe, porém, uma
literatura crescente sobre o tema no âmbito de ensino de línguas estrangeiras (ZACCHI; STELLA,
2014), que já se reflete nas políticas públicas (BRASIL, 2006).  O foco desta apresentação é nos
movimentos culturais e linguísticos envolvendo grupos subalternos, um tema pouco presente nesta
literatura.  O objetivo é de mobilizar e questionar o quadro teórico dos novos letramentos por meio
de um estudo do uso de inglês na construção de identidades sexuais e raciais não-hegemônicas em
grupos  de  jovens  que  tem  existência  tanto  online  quanto  offline.  Tal  estudo  se  justifica  pela
importância em reconhecer a presença e papel de variações não-hegemônicas de inglês no Brasil, no
contexto de um padrão escolar não admite tais variações. A pesquisa se baseia nos conceitos de
comunidade de prática  (LAVE; WENGER, 1991; BARTON; TUSTING, 2005), e nos estudos  de
interlinguagem,  translinguagem,  e  superdiversidade  (MUÑOZ  LUNA,  2010;  BLOMMAERT e
RAMPTON, 2012; CANAGARAJAH, 2013).  Trata-se de uma abordagem qualitativa, exploratória,
que  analisa  como  dados  diferentes  das  modalidades  da  linguagem  digital  (LANKSHEAR  e
KNOBEL, 2008; 2011). O projeto envolve jovens que têm um contato regular com a língua inglesa
por meio da internet e consiste em etnografia digital (LAM, 2000; KEVIN; KELLY, 2003; LAM,
2004; 2006). O estudo mostra como práticas de letramento digital implicam a formação de novas
identidades linguísticas e sociais, principalmente por meio de formas ‘subculturais’ de socialização
(BENNETT,  1999).   A pesquisa  aponta  a  importância  da  metáfora  da  participação  em vez  da
aquisição  na  aprendizagem  de  língua  estrangeira  (MENEZES,  2011).   Os  resultados
proporcionaram um melhor  conhecimento a respeito da presença da língua inglesa na vida dos
jovens brasileiros, que pode ser considerada em conflito com as normas culturais veiculadas pelo
ensino de inglês nas escolas.

Palavras-chave:  Novos  letramentos;  Identidade  racial;  Sexualidade;  Juventude;  Comunidade  de
prática.
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O USO PEDAGÓGICO DE MÍDIAS NA ESCOLA: PRÁTICAS INOVADORAS E
LETRAMENTO DIGITAL

Marizete Alves Neves TenCATEN
Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso

(CEFAPRO)
professora.marizete@hotmail.com

Orientador: Me. Felipe Augusto dos Santos Ribeiro

O objetivo desse projetofoi pesquisar e apresentar uma proposta de uso das tecnologiasno trabalho
pedagógica  dos  professores  de  Língua  Portuguesa,  como  prática  inovadora,  focalizando  o
letramento digital dos alunos, estimulando o trabalho de autoria, melhorando produção escrita, a
comunicação,  a  interatividade  a  troca  de  conhecimentos  e  mostrando  as  consequências  do  uso
inadequado das redes sociais, enfim dos vícios linguísticos que vêm preocupando os professoresao
trabalharem com a escrita e oralidade  em sala de aula. Com isso, entenderemoscomo se dá na
escola o processo de letramento comos alunos inseridos nesta sociedade tecnificada de informações.
A ideia  surgiu  após  estudos  e  cursos  de  formação  continuada  em  Tecnologias  Educacionais
desenvolvidos com os professores da rede pública da Educação Básica de Barra do Garças-MT. Ao
analisarmos a prática pedagógica nas escolas, percebemos que os professores não utilizavam de
tecnologias, nem redes sociais em sala. Partindo desse pressuposto e pensando em uma concepção
dialética, iniciamos o projeto,  buscando alguns teóricos como,  Roxane Rojo, Marcuschi e Xavier,
Elisabette Prado, José Manuel Moran, entre outros a fundamentação para o trabalho, entendendo
que oletramento contribuirá pedagogicamente na aprendizagem dos alunos. Assim, acompanhando
os trabalhos desenvolvidos, especificamente, na Escola Dom José Selva, partindo de pesquisas com
professores, pais e alunos sobre o letramento digital, uso de tecnologias e redes sociais, utilizadas
em  casa  e  na  escola,  vimos  a  importância  que  teria  esse  projeto  do  desenvolvimento  de
aprendizagem desses alunos, o qual foi trabalhado com êxito e expectativas. Após os estudos e
vivência da prática, junto aos professores, percebemos as mudanças de postura dos envolvidos, da
produção escrita dos alunos, da concepção e da prática escolar dos professores. No final, tivemos
produções  interessantes  de  todos  ao  criarem Blogs  educativos,  sendo  expectadores,  autores  de
produções, e inovando as aulas com utilização de recursos tecnológicos disponíveis na escola.

Palavras-chave: Letramento; Tecnologias; Educação.

SESSÃO 6 - 19/10, 16h

O PIBID: EM BUSCA DE VOZES PARA PENSAR OS SENTIDOS NO GÊNERO DISCURSIVO
ARTIGO DE OPINIÃO

Francisca das Chagas Nobre de LIMA
Escola Estadual Berilo Wanderley (EEBW)

chagasnobre@ig.com.br 

Este trabalho tem como objetivo analisar como tem se constituído as vozes sociais dos sujeitos de
uma turma  do 3º  ano do Ensino  Médio  em uma produções  linguísticas  de  artigos  de  opinião,
especificamente,  no  subprojeto  de  Língua  Portuguesa,  do  Programa  Institucional  de  Bolsa  de
Iniciação à Docência (PIBID). Nesse sentido, entendemos que o gênero discursivo é relativamente
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estável,  mediador  dos  usos da linguagem, que se efetuam por meio de enunciados concretos  e
singulares. Este trabalho está fundamentado nos pressupostos teóricos desenvolvidos por Bakhtin
(2009, 2010) sobre linguagem, enunciado, gênero discursivo; Geraldi (2010), acerca da aula como
acontecimento,  dentre  outros.  A pesquisa que subsidia  esse trabalho é  qualitativa de orientação
sócio-histórica  embasada  nos  aportes  teóricos  desenvolvidos  por  Freitas  (2007)  e  Rojo  (2006).
Ademais, nos reportaremos às práticas linguísticas realizadas com o gênero discursivo artigo de
opinião a partir da temática sobre a redução da maioridade penal no Brasil, em uma escola da rede
estadual de ensino do Estado do Rio Grande do Norte, localizada em Natal/RN, com os estudantes
do  3º  ano  B  do  Ensino  Médio  Inovador  e  por  alunos  bolsistas  do  PIBID  juntamente  com  a
professora supervisora de Língua Portuguesa. Ao desenvolvermos as atividades nesse sentido, foi
possível  discutirmos  aspectos  relativos  à  linguagem  como  interação  verbal,  como  também
percebermos que a participação dos alunos não acontece somente por meio da apresentação de
textos  representativos  de  diferentes  gêneros  discursivos,  mas  a  partir  do  reconhecimento  e  da
atribuição  de  sentido  relacionados  às  vivências  deles,  como,  por  exemplo,  a  alteridade  e  a
identidade discursiva do sujeito, visto que compreender um texto exige que se vá além de onde o
outro o produziu. Em síntese, o trabalho se insere na área de Linguística Aplicada que concebe a
linguagem como prática social que acontece nas diferentes esferas da atividade humana.

Palavras-chave: PIBID; Gênero discursivo; Vozes e sentidos. 

O TEXTO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA DO
ENSINO FUNDAMENTAL II

Bruna VASCONCELOS DE SANTANA
Secretaria de Educação da Bahia (SEC)

brunavsantana@gmail.com
Laureci Ferreira da SILVA

Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Marilene Miranda SACRAMENTO

Secretaria de Educação da Bahia (SEC)

Este texto tem por objetivo relatar a experiência em sala de aula da professora Bruna Vasconcelos
de Santana em 2014, com alunos da Educação Integral em um Colégio Estadual localizado em
Salvador-BA. O trabalho foi desenvolvido com alunos oriundos de bairros periféricos, pertencentes
a classes sociais desfavorecidas e falantes da variedade desprestigiada da nossa língua. Para tanto,
foi elaborado um projeto didático intitulado Letramento Científico, tendo como eixo temático a
Pluralidade Cultural objetivando formar alunos leitores de diversos gêneros textuais que circulam
socialmente.  Para tanto,  buscamos bases teóricas  que subsidiassem tanto a prática educativa da
professora  quanto  a  discussão  apresentada  neste  texto.  No  que  tange  à  prática  pedagógica,
utilizamos  procedimentos  coerentes  com  a  realidade,  partindo  de  uma  diversificada  gama  de
gêneros textuais que no decorrer das atividades possibilitaram a criação de estratégias de leitura que
tinham como foco principal ampliar a competência leitora dos educandos. E para contribuir com as
discussões  buscamos  os  estudos  de  Street  (1984),  Kleiman  (1995)  e  Rojo  (2009).  Como
procedimento metodológico, utilizamos a etnografia na ótica de Street (2010) porque ele afirma que
adotar a perspectiva etnográfica “é ter uma abordagem mais focada para fazer, para estudar aspectos
da vida diária e práticas culturais de um grupo social, tais como suas práticas de letramento”.  E o
resultado final foi que os alunos tornaram-se capazes de distinguir tema de assunto, ideia principal
de secundária; artigo de opinião de artigo de DC; identificar informações explícitas e implícitas no
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texto; o uso dos pronomes como elemento coesivo, valor expressivo das formas linguísticas e como
produto final os alunos confeccionaram um livro de tecido. Cabe esclarecer que esse trabalho faz
parte da pesquisa de doutorado de Anjos de Luz estudante do curso de Pós-graduação em Educação
da Faculdade de Educação da UFBA que está em andamento.

Palavras-chave: Letramento; Leitura; Escrita.

PRÁTICAS E INOVAÇÕES NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA
Experiências (Subprojeto: Produção Cultural Online) 

Linda Desirée Pires FERNANDES
lindadesiree.fernandes@gmail.com
Orientador Dr. Joel Austin Windle

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a parte inicial (os três primeiros semestres) do
desenvolvimento do subprojeto “Produção Cultural  Online” /  PIBID-UFOP Língua Inglesa,  que
trata  de  uma  parceria  entre  a  Universidade  Federal  de  Ouro  Preto  e  a  Escola  Estadual  Dom
Benevides  da  cidade  de  Mariana-MG  (região  dos  Inconfidentes).  Este  projeto  busca  delinear
diretrizes  teórico-pedagógicas,  que  possam  orientar  o  ensino  de  Língua  Inglesa  no  Ensino
Fundamental, sob perspectivas de novos letramentos, letramento crítico e da multimodalidade no
contexto da globalização. Como futuros professores, o projeto nos possibilita colocar em prática
novas  maneiras  que  orientem o processo de ensino-aprendizagem,  para  além do livro didático.
Ainda,  partindo  da  premissa  da  transculturalidade,  pensou-se  em desenvolver  este  trabalho,  de
maneira a abarcar as trocas de experiências em inglês entre os alunos da referida escola pública e os
de uma específica escola no Texas - Estados Unidos, objetivando a aproximação entre as diferentes
culturas e línguas, na tentativa de ampliarmos o universo cultural do estudante-aprendiz. Diante do
exposto, ressaltamos que foi necessária uma observação minuciosa da realidade escolar, bem como
a coleta de dados por meio de questionários. Depois de catalogados, os dados foram transformados
em estratégias  possíveis  de  ensino  de  Língua  Inglesa,  considerando  os  gostos  pessoais:  estilo
musical mais escutado, redes sociais, atividades extracurriculares etc. Através de trocas de vídeos
produzidos por alunos dos dois países, visamos estimular a criatividade do educando, bem como
acarretar a possibilidade de entrelaçamento das culturas, para a produção do conhecimento e da
própria realidade social e consciência individual dos educandos da Escola Estadual Dom Benevides.
Como  resultados,  pudemos  perceber,  até  agora,  maior  interesse  dos  alunos  para  com a  língua
inglesa e as diferenças culturais entre os tantos países que a utilizam. Percebemos aumento das
notas e especial participação em oficinas que acontecem no contra-turno, além de uma real estima
pelos nossos encontros. 

Palavras-chave:  Ensino  de  Língua  Inglesa;  Inovações  pedagógicas;  Transculturalidade;  Novos
Letramentos.
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BUSCANDO CAMINHOS PARA A CONSTRUÇÃO DA COMPETÊNCIA INTERCULTURAL
NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA E ESPANHOLA

Maria de Lourdes Marques MORAES
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) 

lourdes6851@hotmail.com
Tânia de Souza LIMA

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) 
tanialima.espanhol@gmail.com

Têm sido frequentes discussões sobre a importância de envolver questões culturais nas aulas de
línguas (materna ou estrangeira), tanto que o termo língua-cultura vem se consolidando cada vez
mais (MENDES, 2007).  Assim, é fundamental que o professor de língua assuma a responsabilidade
de formar não somente aprendizes de línguas, mas cidadãos capazes de interagir com os diferentes
meios  sociais.  A partir  dessa  reflexão,  buscamos  nas  aulas  de  Língua  Inglesa  e  Espanhola
desenvolver atividades que possam proporcionar o aprendizado intercultural sobre países falantes
destes idiomas, bem como motivar os alunos a utilizarem as referidas línguas. Nesse sentido, foi
desenvolvido no Instituto Federal da Bahia – IFBA, Câmpus de Barreiras um projeto pedagógico
interdisciplinar que visou a contribuir para o desenvolvimento da Competência Intercultural (CI)
pelos alunos, bem como a consolidação da compreensão de tal conceito como construto teórico por
parte das professoras pesquisadoras. Assim, nosso objetivo é apresentar os resultados deste projeto
intitulado “English and Spanish Speaking world: Conociendo Culturas”, que foi realizado com as
turmas  dos  4ºs.  anos/2014  dos  cursos  Técnicos  em Alimentos,  Informática  e  Edificações.  Este
trabalho baseia-se teoricamente no conceito de Competência Intercultural, que envolve a capacidade
de perceber diferenças culturais, no sentido de transpor preconceitos e estereótipos, buscando estar
aberto para o diálogo e para a negociação de significados (LIMA, 2011), de modo que também foi
fundamental compreender  conceitos como língua-cultura,  comunicação e educação intercultural.
Nesta direção, o projeto foi construído a partir da articulação dos pressupostos da Competência
Intercultural com os princípios delineados por Kumaravadivelu (2004) sobre o que denomina de
“condição pós-método” do ensino de LE, caracterizada por este pesquisador como potencial forma
de transformar a relação entre os teóricos e os professores de línguas, supondo ir além de buscar um
“método  alternativo”,  mas  uma  “alternativa  ao  método”,  isto  é,  permitir  que  os  professores
desenvolvam  conhecimentos,  competências,  atitudes  e  autonomia  para  desenhar  propostas
alternativas ao método de maneira sistemática e coerente ao seu contexto de atuação. A intersecção
destas teorias está na impossibilidade de delimitar um método para o desenvolvimento da CI, já que
esta figura muito mais no âmbito atitudinal que do conhecimento, propriamente dito.

Palavras-chave: Formação de professores de LE; Competência intercultural; Condição pós-método.
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PIBID LETRAS-PORTUGUÊS/UEM: uma proposta para formação de leitores
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Dra. Margarida da Silveira CORSI 
Universidade Estadual de Maringá (UEM) 

 margaridacorsi33@hotmail.com

Vinculado ao Subprojeto PIBID Letras-Português, da Universidade Estadual de Maringá, nosso tra-
balho apresenta resultados de pesquisa-ação realizada no Colégio de Aplicação (CAP/UEM). Para
esse estudo, tivemos por base a proposta de teoria do gênero discursivo de Bakhtin (2003), que nos
mostra a necessidade de contemplarmos o contexto sócio-histórico-ideológico e aponta o ato de ler
como uma maneira de permitir a comunicação, o estar com o outro, a interlocução e a dialogia da
leitura; a leitura e letramento literário de Micheletti (2000), que salienta o quanto o processo de lei-
tura não deve se restringir apenas à decodificação, mas buscar a compreensão do que está escrito,
pela atribuição de sentidos ao texto escrito, elaborando significados; a proposta de Cosson (2014)
que afirma a necessidade da língua como instrumento para efetivar o processo de leitura, pois a
apropriação da linguagem, em práticas efetivas e autênticas de leitura e escrita, têm um papel hu-
manizador; e, por fim, para entendermos os conceitos de intertextualidade e os apresentarmos aos
alunos,  utilizamos os estudos de Kristeva (1974), que, segundo autora,  todo texto é construído
como “um mosaico de citações”, o que leva a produção textual a ser uma absorção e transformação
de um outro texto. Assim, as etapas de desenvolvimento da pesquisa se realizam com o diagnóstico
do contexto educacional, apoiados na leitura do Projeto Político Pedagógico, a investigação da bi-
blioteca e seu acervo, da sala de aula e de outros locais utilizados como espaços de leitura; a inves-
tigação das preferências e dificuldades dos educandos em relação ao letramento literário, com uso
de questionários elaborados pelo grupo; a produção e aplicação de uma oficina de leitura, que re-
sultou na elaboração e aplicação de uma sequência básica, objetivando a motivação pela leitura li-
terária e a concretização do letramento literário a partir do livro Abrindo caminho, de Ana Maria
Machado (2005), embasados no pressuposto de que o ato de ler é solitário e envolve a decifração
do código, por parte do leitor, na compreensão dos sentidos expressos e no preenchimento dos não
ditos (AGUIAR, 2006). 

Palavras-chave: Literatura; Ensino; Leitura. 

SESSÃO 7 - 19/10, 16h

COGNIÇÃO SOBRE EXPERIÊNCIAS EM PRÁTICA DOCENTE INICIAL 

Josimayre Novelli CORADIM
 Universidade Estadual de Maringá (UEM)

josicoradim@gmail.com 

A presente comunicação refere-se ao relato dos resultados de uma pesquisa doutoral, a qual situa-se na
área da Linguística Aplicada, no campo da educação de professores, tendo como foco cognições sobre
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experiências. O contexto de realização dessa investigação foi o curso de Letras de uma universidade
estadual pública do noroeste do Paraná, especificamente a prática de ensino de inglês voltada à ação
e  reflexão.  O  intuito  foi  desenvolver  uma  pesquisa  que  pudesse  promover  reflexões  e  ações
interligadas à prática docente desses professores, bem como favorecer a produção de conhecimento
teórico e prático acerca do papel do professor e do processo de ensinar e aprender inglês durante o
estágio supervisionado (educação inicial), estendendo-se às suas práticas como futuros professores
(educação  continuada). A essa prática foi  proposto o engajamento em ciclo pentafásico de ação-
reflexão introduzido no campo teórico da educação de professores, internacionalmente, no início da
década de 2000. Assim, essa pesquisa justifica-se pela necessidade de se promover discussões a
respeito  da  postura  do  professor  na  atualidade  frente  às  demandas  político-educacionais  que
requerem profissionais críticos e reflexivos.  A perspectiva teórica utilizada foi a Cognição, sendo
também unidade de análise, a qual foi submetida ao método proposto pela Grounded Theory, bem
como  à  Análise paradigmática e sintagmática desenvolvida para estudos da linguagem. Os dados
foram gerados por duas alunas-professoras (AP) durante as sessões de orientação de estágio.  Como
resultados, essa pesquisa evidenciou que a prática docente em fase de preparação inicial configura-se
como  atividade  responsável,  responsiva,  comprometida,  situada  (contextual),  ativa,  consciente,
acompanhada  pelo  conhecimento  pessoal,  marcada  por  mínima  dependência  externa  inicial,  pelo
constante desejo de sua (re)facção, pela vivência de ciclos reflexivos de tipos monofásico, bifásico e
trifásico, os quais são alternativos ao proposto pela literatura profissional precedente no campo da
pesquisa-ação. Na prática, o ciclo pentafásico de ação-reflexão não se completa conforme teoricamente
proposto.

Palavras-chave: Educação de professores; Cognição; Grounded Theory.  

A COMPETÊNCIA COMUNICATIVA E UMA ABORDAGEM INTERCULTURAL NAS 
AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA EM UM PROJETO DE QUALIFICAÇÃO

PROFISSIONAL 
 

Aline COSTA
Universidade Federal da Bahia (UFBA)

 linevilelac@hotmail.com
Orientadora: Dra Simone Bueno Borges da Silva

 
Esta  pesquisa  pretende  trabalhar  com  o  conceito  de  competência  comunicativa,  segundo  a
perspectiva  de  Michael  Canale,  desenvolvida  na  década  de  80,  e  uma abordagem intercultural
através de uma metodologia de ensino experimental da disciplina Língua Portuguesa. A articulação
dos dois conceitos a competência comunicativa e interculturalidade pode favorecer um ensino mais
democrático e sensível às realidades dos estudantes trazidas para o contexto de sala de aula. Este
estudo  visa  colaborar  com a  elaboração  de  parâmetros  metodológicos,  nesse  sentido,  surge  o
questionamento  principal  da  pesquisa:  como  a  professora  promove  o  desenvolvimento  da
competência  comunicativa  através  de  uma  abordagem  intercultural  nas  aulas  de  um curso  de
qualificação profissional? Assim, a pesquisa se desenvolve em duas etapas, sendo a primeira de
cunho  etnográfica  para  observação  da  realidade  sociocultural  e  práticas  de  letramento  da
comunidade pesquisada. A segunda etapa foi composta por uma intervenção no contexto de ensino
de língua portuguesa durante o curso profissionalizante (Help Desk) para gerar dados acerca da
metodologia  e  práticas  de  ensino  e  da  interação  dos  sujeitos  no  espaço  de  aprendizagem.  A
professora da disciplina de Língua Portuguesa do referido projeto é a pesquisadora deste estudo que
trabalhou com uma turma de vinte estudantes, com a faixa etária de 16 a 24 anos, pertencentes à

236

mailto:linevilelac@hotmail.com


comunidade de Fazenda Coutos,  no Subúrbio de Salvador-Bahia.  Nesse contexto,  a professora,
através de uma metodologia de ensino, promoveu o desenvolvimento da competência comunicativa
e alguns princípios da abordagem intercultural nos encontros da disciplina. Para interpretação e
análise  dos  dados da  pesquisa  foram utilizados  como instrumentos  metodológicos  de  pesquisa:
notas de campo, gravações de aulas, análise documental e questionário. A pesquisa visa a promover
discussões  sobre  a  qualidade  de  ensino  da  disciplina  Português,  a  partir  de  reflexões  sobre  as
práticas pedagógicas que contemplem a diversidade dos sujeitos envolvidos na relação de ensino-
aprendizagem. 

Palavras-chave: Competência comunicativa; Abordagem intercultural; Ensino.  

ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO VOLTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
PENSAMENTO CRÍTICO: análise de um processo

Juliane D'ALMAS
Universidade Estadual de Londrina (UEL)

julianedalmas@gmail.com
Orientador (a): Drª. Simone Reis

Este artigo é um relato de pesquisa que objetiva analisar um processo de elaboração de material
didático voltado para o desenvolvimento de pensamento crítico em aulas de língua inglesa. A partir
desta  análise,  procuro  identificar  se  houve,  e  quais  foram,  as  dificuldades  e/ou  facilidades  na
elaboração e  utilização de tal  material  e qual  sua relação com o conhecimento de perspectivas
críticas pelas professoras participantes. A realização desta pesquisa justifica-se pela necessidade de
conhecer  como se dá  um processo de elaboração de material  didático  e  quais  os  percalços  ou
motivações encontrados durante o processo. Além disso, é importante também identificar a relação
do  próprio  conhecimento  de  abordagens  críticas  pelas  professoras  com a  sua  possibilidade  de
ensinar a partir de tal acordagem.  O contexto deste estudo é um programa de desenvolvimento de
pensamento crítico inserido dentro do plano maior do Programa de Desenvolvimento Educacional
(PDE),  no qual  as  docentes  participaram no ano de 2007 e 2008 como parte  de sua formação
continuada. Durante tal formação continuada, as participantes experienciaram a aprendizagem de
perspectivas críticas de ensino e puderam colocá-las em práticas ao desenvolverem e usarem o
material  didático  em suas  aulas  de  inglês.  O  desenho  metodológico  deste  trabalho  conta  com
entrevistas semi-estruturadas cedidas pelas criadoras dos materiais e o próprio material impresso
analisados  por  meio  de  análise  de  conteúdo  dentro  do  paradigma  do  interpretativismo
(SCHWANDT, 2000). Como pano de fundo para as análises, utilizo os referencias de Pedagogia
Crítica,  Letramento Crítico,  Pensamento Crítico e Consciência  Crítica da Linguagem (FREIRE,
1978; FAIRCLOUGH, 1992, 1995; WALLACE, 1992; CLARK, 1992), os quais defendem uma
educação crítica, que veja a linguagem permeada por ideologias e relações de poder, e que incite
seus aprendizes a reconhecerem tais práticas discursivas no mundo em que vivem e possam lutar
para transformar a sociedade.  Os resultados mostram que devido ao pouco conhecimento sobre
perspectivas  críticas  de  ensino,  as  professoras  tiveram  dificuldades  na  execução  da  tarefa  e
utilização do material em sala de aula, porém, seus esforços culminaram em êxito e oportunidades
para o desenvolvimento de pensamento crítico por seus alunos. 

Palavras-chave: Material didático; Língua Inglesa; Pensamento Crítico. 
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O LETRAMENTO CRÍTICO E O ENSINO COMUNICATIVO NO ENSINAR LÍNGUA
ESTRANGEIRA: convergências e divergências

Eduardo DIAS DA SILVA
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF)

Núcleo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (NECAL/UnB)
edu_france2004@yahoo.fr

Esta comunicação objetiva indicar rumos, levantar possibilidades e favorecer discussões acerca do
ensino de línguas estrangeiras (LE) no âmbito da Educação Básica pública no Brasil. Inspirados
pelas novas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), pretendemos, buscando os
pontos de (di)(con)vergência entre o Letramento Crítico (LC) e o Ensino Comunicativo (EC) e
sugerindo estratégias para se preencher os hiatos entre as duas vertentes pedagógicas, dispor em
evidência a relevância do ensino  de LE para a formação do aprendente-cidadão-crítico. A distância
entre os aprendentes brasileiros e situações reais de comunicação na língua-alvo; a conveniência do
terreno seguro e com menores demandas da abordagem estrutural; as deficiências comunicativas
dos próprios professores no uso da LE; a falta de disposição de instituições para investimento na
implementação  de  um  currículo  comunicativo;  turmas  excessivamente  numerosas  e  a  conduta
naturalmente decorrente do ambiente de sala de aula tradicional, com sua disposição de assentos; o
pouco tempo destinado à LE na grade curricular; a menos valia dos sujeitos envolvidos no processo
educativo somada à (des)crença na relevância da disciplina estão entre algumas das razões que
podemos levantar para a não consolidação do ensino comunicativo de LE no ambiente escolar.
Como propõem as novas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), o letramento
crítico,  e  as  ideias  advindas  das  teorias  de  novos  letramentos  e  multiletramentos  (COPE;
KALANTZIS, 2000; LANKSHEAR; KNOBEL, 2003), vem, nesse contexto, constituir  proposta
pedagógica capaz de indicar alternativas para a (re)construção da identidade desse aprendente que
se quer cidadão-crítico. O letramento crítico e a abordagem comunicativa parecem, nesse contexto,
abrigar algumas das respostas para que possamos nos aproximar de uma política nacional viável
para o ensino de LE na Educação Básica – neste  estudo,  o Ensino Médio público.  Mas como
harmonizar  campos  epistemológicos  com  tradições,  objetivos  e  concepções  de  língua  e  de
aprendizagem tão distintas? Para tentar responder a esse questionamento, nos debruçamos sobre
alguns dos aspectos das duas abordagens para então concebermos alguns paralelos entre elas.

Palavras-chave: Letramento crítico; Ensino comunicativo; Convergência e divergência.  

FORMAÇÃO CRÍTICA/REFLEXIVA A PARTIR DO USO DE TEXTOS AUTÊNTICOS NO
ENSINO/APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA
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Orientador: Prof. Dr. Kanavillil Rajagopalan

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
klrajagopalan@yahoo.com 

A presente  pesquisa,  de  cunho  qualitativo,  é  um  recorte  de  uma  pesquisa  de  Mestrado  em
andamento  a  qual  parte  do pressuposto de que ensinar  uma língua vai  além das  classificações
gramaticais de que essa se constitui. Nessa perspectiva, propõe-se uma metodologia diferenciada no
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ensino da língua inglesa,  a partir  do uso de textos autênticos,  no intuito  de propiciar ao aluno
oportunidades  de  desenvolver  a  habilidade  de  leitura  e  a  capacidade  discursiva  diante  dos
significados atribuídos ao texto, motivando o senso crítico-reflexivo do aprendiz. Para tanto, busca-
se aplicar essa metodologia em uma escola pública de ensino, na Cidade de Teixeira de Freitas –
Bahia, com uma turma do terceiro ano do Ensino Médio. Para isso, será necessário planejar, de
forma colaborativa entre a pesquisadora e o professor participante da pesquisa, momentos de leitura
e discussão por meio de diversos temas e diferentes gêneros textuais, para posteriormente serem
aplicados em sala de aula. Nesse contexto, procura-se verificar a possibilidade de colaborar para a
formação de  cidadãos  críticos  através  do  ensino  de língua inglesa,  no contexto  de uma escola
pública, pois, acredita-se ser necessário proporcionar, aos alunos e professores da língua inglesa,
momentos de ensino-aprendizagem que conduza a uma abordagem crítica/reflexiva através do uso
de textos autênticos e que oportunize momentos de discursão e interação entre os envolvidos com
temas relacionados à sua própria realidade. O suporte teórico adotado, sobre leitura e criticidade no
ensino de língua inglesa,  tem por base os estudos de Freire  (1989),  Rajagopalan (2003),  Lima
(2009),  Liberali  (2009),  Marcuschi  (2010),  entre  outros  especialistas,  os  quais  fundamentam a
pesquisa. A fim de alcançar o objetivo da pesquisa, serão realizadas análises interpretativas de dados
coletados através de questionários escritos aplicados aos participantes e transcrições de gravações
dos encontros. Assim, acredita-se que a metodologia adotada durante os encontros será relevante
para desenvolver a oralidade na língua-alvo, assim como a leitura e a habilidade crítica-discursiva
dos indivíduos, por meio do uso de textos autênticos em sala de aula, tais como, músicas, charges,
vídeos,  artigos,  etc.,  além de  contribuir,  possivelmente,  para  a  sua  formação  social,  política  e
ideológica.

Palavras-chave: Ensino da língua inglesa; Textos autênticos; Criticidade.
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A TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA DE UMA PROPOSTA DE LETRAMENTO CRÍTICO NO
SUBPROJETO PIBID/UFPB/LETRAS-INGLÊS: um percurso sinuoso

Maura Regina DOURADO
Universidade Federal da Paraíba (UFPB/PIBID-CAPES)

mauradourado@hotmail.com
Alyne Raíssa GOMES 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB/PIBID-CAPES)
alyne.raissa@hotmail.com

Dentre  os  objetivos  do  Programa  Institucional  de  Bolsas  de  Iniciação  à  Docência  (PIBID),
destacam-se  a  valorização  do  magistério,  a  ação  de  professores  da  educação  básica  como
coformadores, a inserção de licenciandos  em escolas públicas, a articulação de teorias de ensino-
aprendizagem,  lingua(gem)  e  multiletramentos  com  a  docência.  Alinhando-se  aos  Parâmetros
Curriculares Nacionais (1998), às Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2004, 2006) e aos
Referenciais Curriculares Estaduais da Paraíba para o ensino fundamental (2010, 2015) e médio
(2007),  o  subprojeto  UFPB/PIBID  Letras-Inglês  encampa  proposta  de  letramento  crítico  e  de
abordagem crítica  da  lingua(gem),  objetivando  o   desenvolvimento  de  visão  e  posicionamento
crítico do aluno em relação às condições de produção do texto alvo, aos efeitos de sentido criados
pelas escolhas léxico-sintáticas, ao processo de “ler se lendo” (SOUZA, 2011, p. 296) e de ouvir se

239

mailto:alyne.raissa@hotmail.com
mailto:mauradourado@hotmail.com


ouvindo, que implicam reflexão de como o “eu interlocutor” constrói sentido para o que lê/ouve.
Enquanto as práticas docentes realizadas  em 2014 focavam a conscientização, a visão crítica e
mobilização de ações dos alunos do ensino médio, visando à transformação social e, portanto, mais
voltadas  à  pedagogia  crítica  (JORDÃO, 2013),  em 2015,  as  ações  formativas  vêm priorizando
também a noção de transformação de atitude interpretativa (JORDÃO, 2012) dos próprios bolsistas.
O  objetivo  desta  pesquisa  é,  portanto,  identificar  evidências  de  transformação  de  atitude
interpretativa nos eventos e práticas de letramento (STREET, 1984) do subprojeto.   Para tanto,
serão analisados fragmentos de aulas, diários reflexivos, conversas em WhatsApp e  Facebook, e-
mails e comentários orais. A análise qualitativa de natureza interpretativista revela que, ao promover
práticas de letramento crítico, os turnos de fala dos bolsistas apresentam tempo significativamente
superior  aos  dos  alunos,  o  padrão  IRA (professor  inicia,  aluno  responde,  professor  avalia)
(MEHAN,  1979)  ainda  predomina  e  as  ações  formativas  carecem de  maior  fundamentação  na
abordagem crítica da lingua(gem) e nos fundamentos epistemológicos do letramento crítico. Esta
pesquisa  justifica-se,  portanto,  pela  oportunidade  de  socialização  de  vivências  na  elaboração  e
execução de proposta de letramento crítico e abordagem crítica à  lingua(gem) e de estabelecer
intercâmbios  interinstitucionais  com  outros  subprojetos  e  grupos  de  pesquisa  em  ensino-
aprendizagem de inglês da perspectiva da Linguística Aplicada Crítica.

Palavras-chave: Letramento Crítico; Abordagem Crítica da Lingua(gem); Atitude interpretativa.

A TRADUÇÃO DE LOCUÇÕES VERBAIS IDIOMÁTICAS NO EIXO PORTUGUÊS-
ESPANHOL

Adja Balbino de Amorim Barbieri DURÃO 
 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

adjabalbino@gmail.com

Nesta comunicação, tenciona-se apresentar os fundamentos que serviram de base para a elaboração
de um dicionário de locuções verbais idiomáticas na direção português-espanhol. De modo geral, as
locuções verbais idiomáticas do português e do espanhol que compõem o acervo da fraseologia
patrimonial herdada do latim e/ou de fontes históricas ou religiosas, classificadas em nossa pesquisa
como sendo de 'tipo 1' (por exemplo, Pnão saber da missa (nem) a metade ou um terço / Eno saber
de la misa la media),  não oferecem problemas de tradução, por serem muitas delas expressões
mutuamente  transparentes  do  ponte  de  vista  semântico.  As  locuções  verbais  idiomáticas
classificadas como sendo de 'tipo 2' (por exemplo, Pnão dar uma dentro / Eno dar pie con bola), têm
significados  equivalentes  mas  formas  são  diferentes,  daí  a  oferecerem  certas  ou  até  muitas
dificuldades de tradução. As locuções verbais idiomáticas que são autênticas criações de cada um
desses horizontes linguístico-culturais, classificadas em nosso estudo como sendo de 'tipo 3' (por
exemplo,  Pentrar  com a cara e a  coragem /  Eparticipar en algo solamente con la  voluntad, sin
aportar absolutamente nada), só se permitem explicar e não oferecem a possibilidade de proposição
de coocorrências léxicas equivalentes, exigindo o emprego de procedimentos especiais de tradução
(tais como o uso de termos superordenados, de sinônimos e empréstimos, da circunlocução ou de
paráfrases, entre outras possibilidades). Neste trabalho, queremos destacar alguns exemplos de cada
tipo, expondo os recursos de tradução que usamos na produção do referido dicionário.

Palavras-chave: Tradução; Unidades fraseológicas; Fraseologia contrastiva.
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LEITURA E ESCRITA EM USO:
reflexões sobre as práticas escolares e cotidianas de letramentos

Milena Farias de SOUSA
Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

mifasou@gmail.com
Orientador(a): Prof.ª Dr.ª Ligia Pellon de Lima Bulhões

O presente trabalhoé um recorte da dissertação defendida em 2014, como resultado de uma pesquisa
de base etnográfica, realizada no Colégio Estadual Professora Maria Bernadete Brandão, localizado
na  cidade  de  Salvador,  Bahia.  Seu objeto  são  as  práticas  de  leitura  e  escrita  que  permeiam o
contexto escolar, bem como o cotidiano comunitário e familiar dos estudantes, na relação complexa
que estabelecem com a oralidade e outras linguagens por meio de diversos gêneros do discurso,
bem como as atitudes e crenças dos sujeitos com relação à língua. O objetivo geral foi o de analisar
os usos que são feitos da escrita no espaço escolar, confrontando-os com aqueles que fazem parte da
vida  cotidiana  dos  alunos,  além  das  atitudes  dos  professores  e  alunos  sobre  estes  usos.  Sua
contribuição está em ajudar a elucidar as semelhanças e divergências entre as práticas desenvolvidas
nos contextos intra e extra escolar, propondo, dessa maneira, uma reflexão aos professores de língua
materna sobre como diminuir  a distância existente entre essas duas realidades.  Este trabalho se
situa, portanto, no vasto campo dos estudos sobre os usos sociais da escrita, entendendo-a como
conjunto de práticas situadas sócio-historicamente. Por sua natureza interdisciplinar, dialoga com
diversas áreas do conhecimento, tais como, a Linguística Aplicada, a Sociolinguística Qualitativa,
os  estudos  sobre  Letramentose  as  teorias  de  Gênero  do  Discurso  de  linha  bakhtiniana.  Os
procedimentos metodológicos adotados para a realização da pesquisa compreenderam: observação
das práticas escolares de leitura e escrita, realização de entrevistas semiestruturadas e coleta de
dados de escrita fornecidos pelos sujeitos. Com base nos resultados obtidos com a realização da
pesquisa,  percebeu-se,  no  contexto  escolar:  uma  ênfase  ao  ensino  descontextualizado  de
nomenclatura gramatical, a realização esporádica de atividades de leitura com caráter individual e
mecânico  e  a  quase  ausência  de  atividades  de  produção  de  texto  e  do  trabalho  com  os
multiletramentos;  opondo-se,  dessa  maneira,  às  práticas  de  leitura  e  escrita  que  permeiam  o
cotidiano dos estudantes, que apresentam um caráter significativo e, muitas vezes, coletivo, com
uma constante interação com as novas mídias e tecnologias.

Palavras-chave: Letramentos; Cotidiano; Atitudes linguísticas.

O TEXTO MOTIVADOR E O PROCESSO DE REESCRITURA EM PLE

Samara de Souza FERNANDES
Universidade de Brasília (UnB)

samysoyo@gmail.com 
Orientadora Dra. Ana Adelina Lôpo Ramos

O objetivo desta comunicação é apresentar o relevante papel que o texto-motivador cumpre no
processo de reescritura na produção de textos acadêmicos de alunos estrangeiros de graduação e de
pós-graduação da Universidade de Brasília. Esta pesquisa é desenvolvida na disciplina Leitura e
produção de  Textos  – Turma S,  voltada  exclusivamente  para  esse  público  e  constitui  parte  do
Projeto  Letramento,  cognição  e  gênero  textual:  investigação  em  contexto  de  português  como
segunda língua –L2, do Curso de Pós-Graduação em Linguística da UnB. O trabalho metodológico
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parte do corpus que é gerado por textos que foram reescritos pelos alunos estrangeiros após a leitura
de textos-motivadores adaptados para esse fim. Essas leituras são de textos circulantes em práticas
sociais brasileiras que abordam temas universais, mas que são tratados em pesquisas acadêmicas
dos sujeitos colaboradores. Tais textos servem de estímulo para a produção dos gêneros acadêmicos
que são exigidos no âmbito da universidade, portanto, constituem recurso para o re-texto, produzido
pelos estudantes, colaborando com outras disciplinas. O procedimento metodológico inclui ainda a
correção,  o  feedback  e  a  reescritura textual.  Nesse processo,  percebe-se como o texto-estímulo
concorre para uma aprendizagem bem sucedida. A fundamentação teórica consiste de estudos de
gêneros textuais, com observância nos processos de reescritura e de re-correção. Para isso, recorre-
se aos trabalhos de Marcuschi (2003, 2007, 2008, 2010, 2012); Vigotski (1998, 2002); Van Dijk
(1999, 2000, 2011, 2012), Koch (2004); Ramos (2007); Soares (2009); Fuzer e Weber (2012) e
estudiosos  de segunda língua (L2/LE)  como Erickson & Schultz  (1981);  Ellis  (1994);  Johnson
(2003); e Selinker (2001). Como o trabalho se inscreve no âmbito de língua estrangeira-LE, também
são contempladas orientações metodológicas focadas nesse contexto de letramento corroborando as
teorias  de Bronckart  (1995) e  Kleiman (1995,  2000) com os  resultados  encontrados em minha
pesquisa. 

Palavras-chave: Português como língua estrangeira; Gênero textual; Letramento e reescritura.

A REFERENCIAÇÃO E A INFERENCIAÇÃO EM PRÁTICAS DE COMPREENSÃO TEXTUAL
NO ENSINO TÉCNICO

Alinne Santana FERREIRA
Universidade de Brasília (UnB)

linne.one@gmail.com 
Orientadora: Dra. Cibele Brandão

Trata-se do relato da pesquisa de doutorado em Linguística na Universidade de Brasília que possui
como foco a análise, dentro da Sociolinguística Interacional e dos estudos da sociocognição, de
como ocorre o processo de referenciação e  de inferenciação numa perspectiva de língua como
prática  social.  O  objetivo  geral  desta  pesquisa  é  compreender  como  ocorre  o  processo  de
referenciação/inferenciação  na  produção  de  textos  escritos  e  orais  em  atividades  de
produção/compreensão textual,  avaliando suas implicações  na construção do letramento escolar.
Essa pesquisa se justifica pela atuação da pesquisadora, que é docente de Leitura e Produção de
Textos no primeiro módulo dos cursos técnicos oferecidos pelo Instituto Federal de Brasília (IFB).
Grande  parte  dos  alunos  que  ingressam  nesses  cursos  técnicos  tiveram  poucos  momentos  de
reflexão sobre os sentidos do texto. Esta pesquisa é embasada pela Sociolinguística Interacional, por
conceber  a  linguagem em sua  natureza  social  (GOFFMAN,  1964)  e  discute  a  construção  das
referências  e  inferências  na  perspectiva  sociocognitivista  (VYGOTSKY,  1934;  MARCUSCHI,
2001;  MORATO,  1996,  2003;  TOMASELLO,  2003).  Para  compreender  como se  estabelece  o
processo  de  negociação  dos  sentidos  dos  textos  entre  professora-pesquisadora  e  alunos,  faz-se
necessário apresentar o conceito das pistas de contextualização (GUMPERZ, 1982) e da construção
de  andaimes  (BRUNER,  1983;  BORTONI-RICARDO,  2003).  Além  disso,  defende-se  que
atividades de leitura e de compreensão textual são fundamentais para o alcance do letramento social
(STREET,  2006),  como  instrumento  de  transformação  na  realidade  acadêmica  dos  estudantes.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, na qual os dados foram gerados e analisados na perspectiva da
pesquisa-ação participativa crítica (KEMMIS; MCTAGGART, 2005), pois propõe transformação
social. Esta pesquisa se encontra na fase de análise dos dados e constituição dos capítulos de teoria
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e análise. Como resultados parciais, pode-se afirmar que práticas de interação sociocultural tornam
as atividades de leitura mais dinâmicas e conduzem os alunos menos experientes a vivenciarem
momentos  de  aprendizagem do texto  por  meio  da  interação com o professor  e  com os  outros
colegas,  fazendo-os  sujeitos  mais  independentes  e  críticos,  pois  conseguem  ampliar  suas
perspectivas ao entrarem em contato com as diversas possibilidades que os textos fornecem a eles.

Palavras-chave: Sociocognição; Compreensão textual; Práticas socioculturais.

SESSÃO 9 - 19/10, 16h

ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS NA PRODUÇÃO ESCRITA DE
GRADUANDOS DO CURSO DE LETRAS

Carolina PARRINI
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

carolparrini@hotmail.com

Em um de seus artigos sobre a produção de textos argumentativos no ensino de línguas, Perelman
(2001) defende a necessidade de trabalhar com textos argumentativos desde cedo no âmbito escolar.
A autora explica que a prática argumentativa é desenvolvida naturalmente pelas crianças em suas
interações cotidianas. Entretanto, o fato de possuírem uma competência argumentativa oral,  não
necessariamente implica que possuam um conhecimento letrado para compor textos escritos de
qualidade.  Portanto,  cabe  à  escola  mediar  o  conhecimento  coloquial,  informal  e  o  de  maior
formalidade, em distintos níveis de argumentação, exigidos em diferentes registros. Vale destacar,
ainda, a relevância do discurso argumentativo como prática social. Nesse sentido, Martínez (1999)
explica  que  o  domínio  do  discurso  argumentativo  permite  que  o  indivíduo  atue  diante  de
discrepâncias  e  conflitos  e,  além  disso,  seja  capaz  de  assumir  uma  atitude  crítica  diante  da
manipulação de discursos sociais,  estabelecendo e mantendo relações no seio do grupo ao qual
pertence e ao qual deve se integrar. Assim sendo, considera-se imprescindível que graduandos que
se formam como docentes desenvolvam uma competência argumentativa não só para sua atuação
como cidadãos,  mas também para potencializar esta mesma capacidade em seus futuros alunos.
Dessa forma,  este  estudo propõe a  apresentação dos  resultados  de uma análise  realizada sobre
produções escritas de vinte alunos concluintes do curso de Letras - Espanhol da UFSC. O objetivo
do estudo é evidenciar as estratégias argumentativas empregadas pelos alunos em produções de
comentários críticos acerca de temas do cotidiano e questões de Linguística Aplicada. A análise,
baseada  nas  categorizações  de  estratégias  argumentativas  propostas  por  Perelman  e  Olbrechts-
Tyteca (op. cit) e Plantin (1998), revelou que: i) a estratégia mais empregada pelos estudantes é a
referência  à  própria  autoridade,  relacionada  às  experiências  pessoais  ou  ao  próprio
conhecimento/opinião; ii)  ausência de orientação argumentativa global e emprego de estratégias
retóricas mais elaboradas; iii) dificuldades para produzir textos argumentativos devido à pobreza
discursiva para argumentar. Nota-se, portanto, que o curso de graduação não tem suprido, com a
eficiência esperada, as debilidades na competência argumentativa formal dos alunos, o que mostra a
necessidade de expor os graduandos ao contato e à produção frequentes de textos argumentativos
em diferentes níveis de complexidade ao longo de toda a sua formação universitária. 

Palavras-chave: Estratégias argumentativas; Produção textual escrita; Formação docente. 
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A ESCRITA DO RELATO DE PRÁTICA NA OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA
ESCREVENDO O FUTURO: implicações para o letramento do professor

Carla Sousa FERREIRA
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)

carla_letrasuesb@hotmail.com 
Orientadora: Drª Ester Maria de Figueiredo Souza

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
emfsouza@gmail.com 

Este  estudo,  em  andamento,  focaliza  o  gênero  do  discurso  relato  de  prática  elaborado  por
professores  brasileiros  da  Educação  Básica,  participantes  de  um  concurso  promovido  pela
Olimpíada de Língua Portuguesa  Escrevendo o Futuro  (OLP), edições 2012 e 2014. Entendendo
esta produção escrita como uma prática de letramento, o principal objetivo da pesquisa consiste em
investigar  como os  profissionais  da  linguagem tematizam suas  experiências  em sala  de  aula  e
revelam particularidades do ensino de leitura e escrita em contextos situados. Assim, buscamos
também identificar as especificidades deste gênero, a partir da descrição dos textos vencedores, das
orientações de escrita disponibilizadas pela Olimpíada e da teoria de gênero do Círculo de Bakhtin;
analisar  linguístico-discursivamente  os  relatos  de  prática,  com  base  nas  categorias  Ideação  e
Tematização da Linguística Sistêmico-Funcional; e identificar como os comentários publicados no
ambiente virtual da OLP feitos por leitores revelam a contribuição social do gênero, considerando a
circulação e o alcance dos textos para a formação do outro, em contextos diferenciados. A aposta
em uma investigação deste perfil mostra-se relevante para, além da contribuição científica à área de
letramento do professor, um avanço nos estudos referentes a este gênero discursivo. Esta escolha
implica,  ainda,  no  desejo  de  reafirmar  a  necessidade  de  o  professor  da  Educação  Básica  agir,
ativamente,  como  pesquisador  que  registra  seus  percursos  e  (re)direciona,  reflete  seus
posicionamentos  políticos  frente  à  educação  e,  sobretudo,  frente  às  relações  de  interação
estabelecidas com a comunidade escolar. Situada no campo da Linguística Aplicada, o estudo tem
como base teórica pressupostos de Rojo (2006), Moita Lopes (2006), as concepções bakhtinianas de
gêneros discursivos, em diálogo com os estudos do letramento do professor, realizados por Street
(2012). A pesquisa será desenvolvida a partir da ordem metodológica apresentada pelo Círculo de
Bakhtin, que possibilita a observação da língua fundamentada em seus princípios e permite que o
pesquisador recorra às categorias de análise que tenham confluência com seus referenciais, neste
sentido,  elegemos  as  categorias  Tematização  e  Ideação  encontradas  na  Linguística  Sistêmico
Funcional (HALLIDAY, 1985, 1994) para direcionar as análises do corpus. 

Palavras-chave: Relato de prática; Letramento; Olimpíada de Língua Portuguesa.

LÍNGUA PORTUGUESA E IDENTIDADES DE GÊNERO E RAÇA: enredando enfrentamentos e
possibilidades

James Deam Amaral FREITAS
Instituto Federal de Goiás (IFG)

jdeamm@gmail.com

A sala de aula, a despeito de suas limitações e contradições, constitui um lugar de interação, de
produção do conhecimento, de constituição das identidades sociais, de reflexão coletiva. É nesse
espaço,  em  que  coexistem,  paradoxalmente,  práticas  de  inclusão  e  discriminação,  e  que  se
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configuram  possibilidades de ressignificações e mudanças. Diante da relevância da sala de aula e
de sua construção por processos linguísticos,  constitui  nosso objetivo a problematização de um
intervalo significativo desse espaço: a aula de língua portuguesa. Nesse caso, tecemos um diálogo
com autores e autoras, como Hooks (1994), Pennycook (1998), Makoni e Pennycook (2003), Moita
Lopes (2006), Rajagopalan (2007), que têm buscado desconstruir a noção arraigada de língua como
propriedade objetiva. Neste estudo, sugerimos uma visão de ensino-aprendizagem que busque ir
além de  uma concepção  instrumentalista,  de  preocupações  formais,  estéticas  e  imediatas,  e  se
transforme em um meio efetivo de participação e intervenção social. Isso nos conduz à defesa de
um processo de ensino-aprendizagem de português que  possa problematizar os modos como a
linguagem  age  no  mundo,  (re)construindo  nossas  subjetividades,  sociabilidades  e  subvertendo
práticas excludentes. Assim, esta comunicação está orientada pela reflexão sobre os processos de
constituição de identidades de gênero e raça, em sua intrínseca relação com as práticas linguísticas e
educativas,  os  contextos  sócio-históricos  e  as  estruturas  de  poder.  Sob  essa  perspectiva,
pretendemos realizar um breve reexame de produções teórico-acadêmicas, que tiveram a pretensão
de  reestruturar  os  arranjos  e  epistemologias  dessa  disciplina  curricular.  Na  sequência  será
apresentada uma experiência desenvolvida com estudantes do ensino médio, de uma escola pública
do  interior  de  Goiás,  a  partir  da  leitura  e  ressignificações  de  textos  literários  de  autoria
afrodescendente e indígena, uma atividade que nos deu mostras de que, ao assumirem a experiência
subjetiva dos textos, os/as participantes puderam intercruzar perspectivas pessoais e coletivas, bem
como  interrogarem-se  acerca  de  como  a  língua  produz  sujeitos,  identidades,  preconceitos  e
subversões.  Esperamos,  assim,  fomentar  a  reflexão  sobre  as  possibilidades  de  o
ensino/aprendizagem  de  Português  efetivar  um  espaço  para  pensar  criticamente  sobre  nós
mesmos/as,  nossas  identidades,  nossas  relações  socioculturais  e  possibilitar  o  engajamento
necessário na construção de uma sociedade capaz de respeitar os direitos humanos, as diferenças, a
cidadania.

Palavras-chave: Ensino de língua portuguesa; Políticas linguísticas; Práticas sociais e identidades de
gênero e raça.

SEXUALIDADE, GÊNERO E PRÁTICA ESCOLAR: o “kit escola sem homofobia” (de)forma?

Letícia Martins FREITAS
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)

 leledabahia29@hotmail.com
 

A desigualdade construída sobre a diferença sexual fez com que as discussões acerca da diversidade
de gênero no mundo contemporâneo emergissem com maior intensidade. Ao pensar nessas questões
podemos tomar a instituição escolar como, essencialmente, um espaço de contestação dos valores
sociais  vigentes,  na  medida  em  que  constitui  um  papel  de  extrema  relevância  para  o
desenvolvimento da ação crítica e reflexiva dos indivíduos. A construção de uma consciência crítica
é também, e principalmente, o papel da escola que pode e deve contribuir no enfrentamento deste
que é um grave problema social:  a violência e a descriminação contra  as lésbicas,  os gays,  os
bissexuais, os travestis, os transexuais e os transgêneros (LGBTT). A escola, então, deve funcionar
como um catalisador de uma sociedade pautada no respeito às diversidades. Sob esta perspectiva, o
presente  trabalho  busca  discutir  em que  medida  o  “Kit  Escola  Sem  Homofobia”  interfere  na
formação identitária do sujeito no que concerne às questões de sexualidade e gênero. Para tanto, irei
identificar de que forma o Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola Estadual São João Batista
(BA) abarca as questões de sexualidade e gênero, sendo a Orientação Sexual instituída no currículo
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escolar como Tema Transversal.  Além disso, irei mapear como o “Kit Escola Sem Homofobia”
pode  auxiliar  o  sujeito  na  construção  de  sua  identidade.  Para  o  desenrolar  o  trabalho  será
necesssário analisar se (1) o “kit sem homofobia” atende ao objetivo de desconstruir as imagens
estereotipadas  em torno de gays,  lésbicas,  bissexuais,  travestis  e  transexuais;  (2)  se  favorece  o
ambiente democrático de convívio social; (3) se orienta os sujeitos pelos princípios da igualdade e
do respeito  à  sexualidade e  diversidade  de gênero e  (4)  se  atende a  uma educação laica.  Para
subsidiar  tais  questionamentos,  farei  um  levantamento  bibliográfico  embasado  numa  literatura
(re)conhecida e respeitada, encabeçada por Tomaz Tadeu da Silva, Michael Apple, Paulo Freire,
Michel Foucault, Judith Butler, dentre outros.  

Palavras-chave: Sexualidade; Gênero; Prática escolar. 

CONTRIBUIÇÕES DAS TEORIAS QUEER PARA A FORMAÇÃO DE 
PROFESSORAS/ES DE LÍNGUAS ADICIONAIS

Marco Túlio de URZÊDA-FREITAS
Universidade Federal de Goiás (UFG)

marcotulioufcultura@gmail.com 
Orientadora: Dra. Rosane Rocha Pessoa

Uma das principais consequências da modernidade foi a imposição de conceitos únicos sobre e para
a  vida  social.  Criados  como fatos  e  apresentados  como verdades  absolutas,  esses  conceitos  se
difundiram  pelo  mundo  como  grandes  narrativas (LYOTARD,  2009  [1979]),  articulando
explicações universais e totalizantes acerca do sujeito e da história. Em contrapartida, o que temos
presenciado  no  momento  contemporâneo  é  a  construção  de  micro-narrativas  subversivas  que
problematizam  grandes  narrativas  modernas  (ROCHA,  2013),  fato  que  tem  propiciado  a
desconstrução  de  vários  conceitos  únicos  criados  e  impostos  por  essas  narrativas  no  mundo
ocidental.  Considerando  que  as  chamadas  teorias  queer  (JAGOSE,  1996;  LOURO,  2004;
MISKOLCI,  2009,  2012) se  configuram como um significativo ponto de articulação de micro-
narrativas  subversivas  na  contemporaneidade  e  que  a  formação docente  ainda  opera  sob fortes
influências de conceitos únicos provenientes de grandes narrativas modernas, o meu objeto nesta
comunicação é apresentar algumas contribuições do arcabouço teórico queer para a formação de
professoras/es de línguas adicionais, tendo como focos a problematização dos conceitos modernos
de língua, identidade, gênero,  sexualidade e educação, e às possibilidades de implementação de
práticas  pedagógicas  queer  (NELSON, 1999,  2006,  2009)  em diferentes  contextos  de  ensino  e
aprendizagem de línguas adicionais.Tais contribuições serão apresentadas com base em teorizações
queer  advindas  da  sociologia  e  da  educação,  e  em pressupostos  da  linguística  aplicada  crítica
(PENNYCOOK,  1990,  2001,  2006,  2010),  campo  que  abre  espaço  para  uma  série  de
problematizações, rupturas e engajamentos no âmbito dos estudos linguísticos. No que diz respeito
ao engajamento com as diferenças,  Pennycook (2001, p. 160) afirma que a linguística aplicada
crítica “enxerga temas como gênero, raça, classe, sexualidade, pós-colonialismo e outros como tão
fundamentais à identidade e à língua que eles devem formar a base da organização curricular, da
pedagogia e da pesquisa”. Para ilustrar as contribuições apresentadas, compartilharei uma proposta
de formação queer de professoras/es de línguas adicionais ancorada em minha experiência como
professor-formador  no  curso  Questões  de  Gênero  e  Sexualidade  no  Ensino  de  Línguas
Estrangeiras/Adicionais,  realizado  em 2013 no Centro  de  Línguas  da  Universidade  Federal  de
Goiás, o qual se constitui no foco da minha pesquisa de doutorado. 

Palavras-chave: Teorias queer; Ensino de línguas adicionais; Formação de professoras/es. 
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SESSÃO 10 - 20/10, 13h30

FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE INGLÊS ENTRE LETRAMENTOS E
TRANSCULTURALIDADE: transformações e ações     

Sérgio IFA
Universidade Federal de Alagoas (Ufal)

sergio.letras@gmail.com 

Diante da natureza complexa do processo de formação inicial de professores de inglês, centro o
foco desta apresentação na contribuição e nas experiências dos alunos de Letras-Inglês, intitulados
professores em formação inicial  (PFI) quando se iniciam na docência pelo Projeto de Extensão
denominado Casas de Cultura no Campus (CCC), por mim coordenado. Os PFI são responsáveis
por uma turma de até  30 alunos e ministram duas aulas de cem minutos por semana.  Há dois
encontros  téorico-reflexivos  semanais  de  cem  minutos  de  duração.  No  CCC,  além  das
responsabilidades que envolvem todas as atividades de um professor, os PFI escrevem dois diários
mensais  com o objetivo  do  fixar  no  papel  as  reflexões  sobre  os  procedimentos  adotados  (van
Manen,  1998).  Como recorte  para  esta  apresentação,  trago  experiências  em que  os  PFI  foram
convidados  a  trabalhar  em  parceria  com  bolsistas  americanas,  chamadas  de  English  teaching
asssitants  (ETA),  trazida  à  UFAL pelo  Programa  Idiomas  sem Fronteiras  –  Inglês  (ISF-MEC-
SESU).  O objetivo  do  trabalho  colaborativo  foi  o  de  propiciar  negociações  de  significados  na
construção  de  planos  de  aula  para  aulas  temáticas  específicas  para  cada  turma  do  CCC.  O
embasamento teórico recai na Formação crítico-reflexiva do professor (IFA, 2006) que reforça a
ideia  de  que  a  formação  é  um continuum  em que   experiências  educativas  (DEWEY,  1928)
promovem mais experiências dessa natureza com foco na reflexão e na criticidade. Em relação à
perspectiva do letramento crítico (McLAUGHLIN; DEVOOGD, 2004;  JANKS, 2014; SOUZA,
2011; MONTE MÓR, 2010, 2012, 2013), o ponto de partida é que textos não são neutros e, por
isso, devem ser questionados, examinados pelo viés de relações de poder explícitos ou não nos
textos.  A contribuição  da  discussão  sobre  Transculturalidade  se  justifica  pela  necessidade  de
enxergar cada cultura como histórica,  complexa,  singular e,  portanto,  sem a necessidade de ser
comparada, classificada, subjugada ou enaltecida por outra. Os dados estão sendo coletados desde
abril de 2015. Finalizo quando interpreto os resultados parciais do processo construtivo e reflexivo
que PFI e ETA participaram. Em seguida, interpreto (1) quais significados ou transformações PFI e
ETA construíram durante o processo e (2) quais ações foram tomadas e em que áreas.

Palavras-chave: Formação de professores, Letramento crítico, Transculturalidade e língua inglesa.

INTERCÂMBIOS CULTURAIS NO ENSINO DA LÍNGUA INGLESA COM O USO DA
INTERNET

Claudenise de Paula SANTOS
Professora da Rede Estadual de Ensino do Paraná e da Rede Municipal de Araucária

claudeniseps@gmail.com 

Este trabalho apresenta as etapas e resultados de um Projeto de Intervenção Pedagógica realizada no
Colégio Estadual Prof. Brasílio Vicente de Castro, em Curitiba-PR, como  parte da participação no
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), ofertado pela Secretaria de Estado da Educação
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do Paraná.  A implementação foi  realizada  nas  aulas  de  inglês  de uma turma do ensino  médio
noturno. A elaboração do projeto e das atividades partiu do pressuposto de que muitos alunos ainda
não  conseguem perceber  a  necessidade  do  aprendizado  da  língua  inglesa  por  não  vivenciarem
situações  reais  de  interação  com  pessoas  de  outras  nacionalidades.  Foi  considerada  então  a
possibilidade da utilização de recursos tecnológicos, especialmente a internet, como instrumento
para a interação dos alunos brasileiros com estudantes de outros países. Uma produção didático-
pedagógica foi elaborada, considerando a noção bakhtiniana de língua como discurso, partindo de
temas do contexto do aluno, propondo atividades de intercâmbio cultural, através da internet. O
foco do trabalho na interculturalidade buscou contribuir para a ampliação da visão de mundo, do
enriquecimento cultural, bem como para o fortalecimento da identidade desses adolescentes através
do envolvimento deles com situações de despertar para a percepção das diferenças (ALMEIDA,
2011). Para a implementação das atividades, duas parcerias foram firmadas, com uma professora da
Geórgia e com um professor do Paquistão. A intenção era utilizar a plataforma educacional Edmodo
como instrumento para as interações entre os alunos envolvidos.  O objetivo principal de ter  os
estudantes dos três países interagindo diretamente não foi alcançado, as interações aconteceram
apenas através dos professores, porém o resultado final do projeto foi positivo, pois possibilitou,
mesmo que indiretamente,  o  contato  dos  alunos com culturas  diferentes,  bem como um maior
interesse deles pelas aulas, principalmente devido ao uso da internet.

Palavras-chave: Ensino da língua inglesa; Interculturalidade; Internet.

DESCENDO DO SALTO:
Uma análise sobre mal-entendidos na interação face a face do Celpe-Bras

Elysio Soares SANTOS JUNIOR
Universidade de Brasília (PPGL/UnB)

elysio@gmail.com

A  comunicação  em  língua  materna  envolve,  entre  outros  aspectos,  o  compartilhamento  de
conhecimentos,  a  cultura  de  uma  comunidade  de  práticas,  referências  e  outros  processos
inferenciais,  para  que  os  interagentes  possam,  de  fato,  compreender  uns  aos  outros.  Se  mal-
entendidos  ocorrem com relativa frequência em língua materna,  é  de se esperar  que ocorram,
também,  nas  interações  face  a  face  em  língua  estrangeira.  Assim  sendo,  situada,
epistemologicamente, no campo da Linguística Aplicada, esta comunicação foca a análise de mal-
entendidos  que  emergem durante  a  avaliação  oral  de  candidatos  à  obtenção  do Certificado  de
Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros – Celpe-Bras, com o objetivo principal de
compreender,   à luz de autores como: Searle (1978), Dascal (1987), Gibbs (1984, 1989), Giora
(1997), Marcuschi (2000, 2007), entre outros – que discutem o papel do contexto e dos fenômenos
inferenciais na relação com os conceitos de “sentido literal” e de “referenciação” – como ocorrem
os mal-entendidos, especialmente nesse contexto de avaliação de proficiência, possibilitando que o
exame possa ser melhor explorado em edições futuras. Para isso foram examinados dois elementos
provocadores (EPs) que deram origem a mal-entendidos, selecionados por meio de inquérito online
com entrevistadores (aplicadores) e observadores. O resultado da análise desses EPs e dos mal-
entendidos demonstra a complexidade da interação comunicativa, particularmente em contexto de
avaliação de proficiência em língua estrangeira.

Palavras-chave: Celpe-Bras; Avaliação de proficiência em língua estrangeira; Mal-entendidos.
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ESTUDANTES DOS CURSOS DE LETRAS EM SITUAÇÃO DE ESTÁGIO DE
LÍNGUA MATERNA

Elaine NOGUEIRA DA SILVA
Universidade Católica de Pelotas

elainesilva@furg.br
Orientador: Dr. Hilário Bohn

Nesta comunicação apresento pesquisa realizada no Doutorado em Letras realizado na Universidade
Católica de Pelotas/RS. O objetivo desta pesquisa é investigar os significados construídos pelos
estudantes de Letras, constituindo-se em práticas discursivas reveladoras de como compreendem e
decodificam o contexto de sua escolarização no que se refere às aulas de português. Para dar conta
de tal objetivo, o corpus constitui-se de textos produzidos pelos estudantes de Letras a respeito das
suas  vivências  nas  aulas  de  Língua Portuguesa  no período em que eram estudantes  no Ensino
Básico. Portanto, o foco do presente estudo está nos significados construídos pelos estudantes de
Letras,  partindo do princípio de que o momento de pré-estágio caracteriza-se por tensões entre
símbolos e representações cristalizadas na memória – que muitas vezes não servem mais –, e um
espaço ainda a ser preenchido daquilo que deveria ser. A análise liguística dos textos está embasada
na  Linguística  Sistêmico-Funcional,  mais  precisamente,  na  metafunção  ideacional,  segundo
Halliday e colaboradores (2004). A análise semântico-interpretativa é realizada sob o ponto de vista
da Análise Crítica do Discurso, consoante Fairclough (1989, 1992, 1997, 2001, 2003, 2010), bem
como  dos  estudos  de  identidade  e  docência.As  representações  construídas  nos  discursos  dos
graduandos permitem dizer  que eles  ainda  não conseguem falar  do lugar  de professor,  embora
tenham clareza do papel do professor no processo de ensino e aprendizagem em sala de aula. Eles
reproduzem  o  discurso  vigente  nas  universidades  e  nas  pesquisas  sobre  o  ensino  de  Língua
Portuguesa, não demonstrando apropriação de conhecimento teórico que sustente as propostas de
mudança sugeridas. Dessa forma, fica evidenciada a necessidade de oportunizar um espaço maior
para a reflexão e desenvolvimento de práticas de ensino que possam dar um embasamento maior na
formação inicial dos professores.

Palavras-chave: Professor; Língua Portuguesa; Identidade profissional. 

INICIAÇÃO À PESQUISA QUALITATIVA NA LINGUÍSTICA: geração e coleta de dados para
uma análise discursiva

Claudênia de PAULA LEMOS
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Claudenialemos1@gmail.com
Orientadora: Dra. Maria Izabel Santos Magalhães

O presente trabalho pretende discorrer sobre a experiência na prática de pesquisa desenvolvida no
projeto “O Diálogo como Instrumento de Intervenção de Profissionais da Saúde na Relação com
Pacientes”, coordenado pela Professora Doutora Maria Izabel Santos Magalhães e financiado pela
Fundação  Cearense  de  Apoio  ao  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico  (FUNCAP/
PPSUS/CNPq/SESA,  edital  3  –  2012).  Inserida  no  campo  de  estudos  da  Linguística,
especificamente  na  Análise  de  Discurso  Crítica,  a  pesquisa  a  ser  explanada  focaliza  a  prática
etnográfica de enfoque qualitativo realizada mediante uma proposta multidisciplinar entre a área
dos estudos linguísticos, sociais e da saúde. Sua justificativa está na necessidade de rever a prática
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comunicativa entre profissionais de saúde e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) a fim de
identificar possíveis assimetrias de poder e propor melhorias nessa prática e nas relações que nela se
estabelecem. Os objetivos são a descrição, interpretação e explicação do diálogo na relação entre
profissionais da saúde e pacientes no Programa de Saúde da Família (PSF), através da análise da
intertextualidade e interdiscursividade; significados representacionais, acionais e identificacionais
do aporte teórico da Análise de Discurso Crítica (FAIRCLOUGH, 2003, 2010; VAN LEEUWEN,
2008),  mostrando  como  esse  diálogo  contribui  para  a  qualidade  de  saúde  da  população.
Descreveremos o modo de coleta e geração de dados utilizado ao longo da vigência do trabalho de
campo realizado durante o ano de 2014. São eles: entrevistas e grupos focais com profissionais e
usuários do Programa de Saúde da Família, notas de campo, observações e registros fotográficos de
artefatos dos postos de atendimento visitados. Ressaltamos que, atualmente, a pesquisa se encontra
em sua fase analítica, estando voltada para a organização e estudo dos dados obtidos. Tanto na fase
de geração e coleta, quanto na fase de análise de dados, a pesquisa se embasa nos aportes teórico-
metodológicos  da  Análise  Crítica  de  Discurso  proposta  por  Fairclough  (2003,  2010),  na
metodologia etnográfico-discursiva de Magalhães (2000, 2006) e no trabalho qualitativo postulado
por Angrosino (2009).

Palavras-chave: Pesquisa qualitativa; Linguística; Dados.

SESSÃO 11 - 20/10, 13h30

A INFLUÊNCIA DA LÍNGUA MATERNA NA APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

 Marília da Silva Corrêa LEMOS
mariliasclemos@hotmail.com 

Sandra Mari KANEKO-MARQUES
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP / FCLAr / FAPESP)

No contexto de sala de aula, professores de Língua Estrangeira (LE) frequentemente encontram
situações de uso de Língua Materna (LM) feitas por seus alunos e por eles próprios, apesar da
tentativa  de  evitar  que  tais  situações  ocorram.  Essa  questão  sobre  o  uso  da  LM  durante  o
aprendizado de uma LE se divide em duas vertentes: aqueles que observam a LM como limitadora
da aprendizagem de uma LE, e aqueles que a observam como facilitadora de tal aprendizagem.
Valendo-se dessa questão, a presente pesquisa, de caráter qualitativo e base etnográfica, investigou
as (pré)concepções de aprendizes adultos e um professor a respeito da relação entre Língua Materna
e Língua Estrangeira, e como se dava a ocorrência do uso de ambas as línguas no âmbito de uma
sala  de  aula  de  língua  inglesa  de  nível  básico  de  um  Centro  de  Ensino  de  Línguas  de  uma
universidade  pública  do  interior  paulista.  Os  resultados,  coletados  a  partir  de  questionários,
entrevista e observação de aulas, apresentaram uma convergência de opiniões entre o professor e os
alunos, que acreditavam que a LM deveria ser utilizada com a finalidade de esclarecer tarefas e
vocabulário.  Entretanto,  a  observação de  aulas  mostrou  que o uso  da  LM não se restringia  às
concepções dos participantes, assumindo outras funções, tais como relacionar vivências do dia a dia
com algo aprendido na aula, fazer associações entre as línguas, e realizar traduções simultâneas,
com a finalidade de mediar a interação entre professor-aluno e otimizar a aprendizagem. Desse
modo, sendo a Língua Materna intrínseca ao aprendiz de Língua Estrangeira, uma aliança entre as
línguas deve ser desenvolvida durante a aprendizagem da LE. De um lado, o aluno precisa ter
consciência de como o uso da Língua Materna pode influenciar sua aprendizagem, e de outro, o
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professor necessita refletir sobre o uso da Língua Materna em sua prática pedagógica de forma a
buscar a otimização do processo de ensino e aprendizagem da língua-alvo.

Palavras-chave: Língua materna, Ensino e aprendizagem, Língua estrangeira.

LETRAMENTOS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: reflexões sobre uma ordem
visiocêntrica do discurso

Beatriz FURTADO ALENCAR LIMA
Universidade Federal do Ceará (UFC)

alencarbia@gmail.com
Orientadora: Profa. Dra. Maria Izabel Santos Magalhães

Este trabalho relata uma pesquisa de doutorado sobre os múltiplos letramentos de pessoas com
deficiência  visual  (DV),  no  contexto  de um estudo discursivo  crítico  de  caráter  etnográfico.  A
interação das pessoas com DV com o sistema Braille e com outras tecnologias, conformam uma
realidade a que denominamos de múltiplos letramentos. Nesse cenário, objetivamos investigar os
discursos, letramentos e identidades das pessoas com deficiência visual, em um cenário que ainda se
encontra marcado por desiguais relações de poder,  no tocante à produção e,  principalmente,  ao
acesso da informação. Isso se torna mais latente em um cenário que cada vez de maneira mais
intensa tem migrado de um mundo monomodal para um mundo multimodal.  Para os fins deste
trabalho,  apresentaremos  como os/as  participantes  da  pesquisa  posicionam-se  –  nesse  múltiplo
contexto  –  a  respeito  do  que  conceituamos  como  uma  ordem  visiocêntrica  do  discurso.  A
justificativa para a investigação encontra-se na naturalizada dicotomia pessoas deficientes e pessoas
não  deficientes,  estruturadas  relações  hegemônicas  de  poder.  Adotamos  a  perspectiva  teórico-
metodológica da Análise Crítica do Discurso (ADC), mais especificamente, a versão encontrada em
Fairclough  (2001,  2003)  e  valemo-nos,  igualmente,  do  Modelo  Social  de  Letramento
(MAGALHÃES, 2012; RIOS, 2009, 2010, 2012, 2013; STREET, 1984, 2012) e da perspectiva
sobre o Modelo Social de Deficiência utilizada por Martins (2006). O planejamento de investigação
adotou métodos da pesquisa etnográfica, quais sejam observações participantes, entrevistas semi-
estruturadas  e  diários  de  participante  (MAGALHÃES,  2000;  RIOS,  2009;  BHATT;  MARTIN-
JONES;  JONES,  2012).  Os resultados  apontam sobre  a  existência  do  que denominamos  como
centralidades corpóreo-discursivas dominantes, as quais têm mantido sob colonização velada as
práticas sociais das pessoas cegas que ‘persistem sendo mapeadas pelos referentes do infortúnio e
da  incapacidade’.  Tais  centralidades  manifestam-se  por  meio  de  uma  ordem  do  discurso
visiocêntrica, nas representações e identidades das pessoas com deficiência visual. Como conclusão
propomos  um diálogo  transdisciplinar  entre  a  metáfora  da  ecologia  dos  letramentos  de  Barton
(1994) e a ecologia dos reconhecimentos presente na sociologia das ausências de Santos (2002)
como uma contraposição que pode conduzir  à emergência os letramentos  das pessoas com DV
ainda silenciados e/ou apagados em suas múltiplas práticas sociais. 

Palavras-chave: Pessoas com deficiência visual; Múltiplos letramentos; Hegemonia.
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O PARÂMETRO DA POSSIBILIDADE POR MEIO DO LETRAMENTO CRÍTICO: propostas de
tarefas

Carolina MACEDO
Universidade de São Paulo (USP)

carolina.macedo@usp.br
Orientadora: Drª Paola Giustina Baccin

O presente estudo tem por objetivo a elaboração de tarefas (tasks) para o ensino de italiano como
língua estrangeira tendo como  input um longa-metragem e como princípios norteadores aqueles
referidos na pedagogia do pós-metodo, dentre os quais se insere o parâmetro da possibilidade. Após
o declínio do conceito de método no campo de ensino de línguas, a pedagogia do pós-método de
Kumaravadivelu propôs uma reorganização da prática educativa nesse contexto pelos parâmetros da
praticabilidade,  da  particularidade  e  da  possibilidade,  sendo  este  último  o  foco  desta  fase  da
pesquisa, cujo contexto maior é o desenvolvimento de um material visando à didatização de um
filme. O público-alvo são alunos de italiano como língua estrangeira da comunidade USP (alunos de
graduação e  dos  cursos  de extensão  Italiano no Campus)  de níveis  A2/B1 do Quadro Comum
Europeu de Referência para as línguas. As tarefas que serão aqui apresentadas foram selecionadas
pelo  critério  de  objetivarem  o  cumprimento  do  parâmetro  da  possibilidade,  que  se  refere  ao
comprometimento  sócio-político  dos  indivíduos  envolvidos.  Relaciono-o  com  o  conceito  de
letramento crítico, definido a partir da inserção dos indivíduos nas práticas sociais, reconhecendo-as
como  ideologicamente  situadas.  Considerando  o  letramento  crítico  como  um  exercício  de
mobilidade  e  construção/negociação  de  sentidos,  passo  a  uma  discussão  sobre  como  aliar  a
imprevisibilidade  do  ensino  crítico  com  que  se  precisa  lidar  em  sala  de  aula  e  a  tradicional
estabilidade do material didático. Sugiro a didatização por tarefas como uma abertura efetiva do
diálogo em sala de aula, por promover uso pragmático da língua com foco no significado. As tarefas
concebidas a partir dessas reflexões teóricas serão submetidas, juntamente com as demais do projeto
de pesquisa integral, a um piloto, que consistirá em um curso de difusão oferecido na Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. 

Palavras-chave: Letramento Crítico; Material didático; Tarefa.

ENSINO DE LÍNGUA INGLESA E LETRAMENTO CRÍTICO DE JOVENS EM UMA
ORGANIZAÇÃO NÃO-GOVERNAMENTAL DO BRASIL: uma proposta didática

Jonathan FERREIRA
jonathanfeitosa@hotmail.com 

Maura DOURADO
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

Orientadora: Profa. Dra. Angélica Maia

Na última década, em virtude dos investimentos feitos pelo governo brasileiro na qualificação de
mão-de-obra para a Copa do Mundo e para os Jogos Olímpicos sediados no país, a inclusão de
cursos  de  inglês  na  agenda  educacional  complementar  de  organizações  não-governamentais
(doravante ONGs) abre um novo campo de atuação e pesquisa para formação inicial e continuada
de professores. Nesses cursos, geralmente voltados para a qualificação de jovens para o mercado de
trabalho, a língua alvo é ensinada como um instrumento para promover a comunicação eficiente em
situações relacionadas ao turismo e à hotelaria. Contudo, em algumas ONGs, como aquela a que
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nos  referimos neste trabalho,  o  letramento  crítico  tem  se  tornado  uma  perspectiva  central  no
processo de ensino/aprendizagem. A proposta é usar a sala de aula de língua inglesa como espaço
para desenvolver o conhecimento linguístico dos alunos e, ao mesmo tempo, usar textos na língua
alvo para  promover  discussões  voltadas  para a  conscientização dos  alunos em relação a  temas
importantes no contexto sociocultural em que vivem e em âmbito global. Com base na proposta de
Jordão  (2012)  visando  ao  desenvolvimento  de  materiais  para  o  ensino  de  inglês  no  contexto
brasileiro  sob  a  ótica  do  letramento  crítico,  o  objetivo  desta  comunicação  é  descrever  uma
experiência de ensino de língua inglesa para jovens em uma ONG do nordeste do Brasil, com foco
no planejamento do curso, pensado de forma a motivá-los a refletir sobre assuntos relevantes e a se
posicionar  em  relação  aos  temas  trabalhados,  promovendo  o  aprendizado  da  língua alvo  em
situações  ligadas aos  seus  contextos  imediatos.  Primeiramente,  apresentaremos  alguns  dos
princípios do letramento crítico que norteiam o planejamento do curso, oferecido a 10 jovens com
idade  de  16  a  24  anos.  Em  seguida,  abordaremos  os  critérios  para  a  escolha  dos  temas.
Finalizaremos com a análise de um dos planos de aula e dos recursos didáticos utilizados, para
identificar como os princípios do letramento crítico foram transpostos para o contexto de ensino,
com vistas a promover a formação linguística, o pensamento crítico autônomo e a fortalecer a auto-
percepção dos jovens como agentes de mudança social (MATTOS, 2015).

Palavras-chave: Ensino de língua inglesa em ONGs; Proposta didática; Letramento crítico.

EMBARQUE NESSE TREM: práticas interdisciplinares na escola

Maria Marlene Rodrigues da SILVA
maria_marlene_s@hotmail.com
Universidade de Brasília (UnB)

Ormezinda Maria RIBEIRO
aya.ribeiro@yahoo.com.br

Universidade de Brasília (UnB)

Apresentamos os resultados de uma proposta didática desenvolvida com professores da rede pública
do Distrito Federal no Curso de Especialização Letramentos e Práticas Interdisciplinares promovido
pelo  CEFORM/UnB.  No  módulo  “Letramentos  e  Práticas  Pedagógicas:  construindo  espaços
interdisciplinares”   refletimos  acerca  da importância  e  da  emergência  de  se  trabalhar  de  modo
interdisciplinar  na  escola,  além de  subsidiar  os  alunos-professores  para  que  possam aplicar  os
conhecimentos apreendidos durante o módulo nas escolas em que trabalham e, assim, repensar suas
práticas, pois, para que a escola faça sentido, ela deve ser atraente, viva, e precisa preparar seus
alunos para interagirem com a sua realidade em um contexto de mudanças que se apresenta no dia a
dia. Nossa proposta apoiou-se nos pressupostos sociointeracionistas de Vygostky e na Linguística
Textual, com aporte metodológico baseado na escrita de textos de diferentes gêneros a partir do uso
da plataforma de ensino Moodle. A atividade-piloto decorreu após visita virtual à sala de aula da
Escola  da  Ponte,  e  apoiadas  na  metáfora  do  trem,  convidamos  os  passageiros-professores  ao
embarque  numa  viagem  de  interação  com  os  demais  colegas  para  vislumbrar,  nos  trilhos  da
interdisciplinaridade, a necessidade de privilegiar o encontro com o novo, com o inusitado, em sua
revisita ao velho. A estrutura da proposta didática apresentada foi: assistir ao curta Vida Maria de
Márcio Ramos,   leitura do artigo “Herança Cultural e Linguagem em Vida Maria”, de  Masiero e
Silva,  e do texto “A importância do Ato de Ler”, de Paulo Freire. A seguir propusemos a elaboração
de um texto escrito, tendo como material de apoio textos de gêneros diversificados como poema,
HQ, charges, infográfico e fotografia. Para a produção do texto escrito, solicitamos que os alunos

253

mailto:aya.ribeiro@yahoo.com
mailto:aya.ribeiro@yahoo.com.br


demonstrassem em que sentido os textos apresentados para a tarefa quebravam ou mantinham o
status quo apresentado no vídeo, destacando a importância da leitura. Para isso, eles precisaram
utilizar  argumentos  fundamentados  na  perspectiva  de  que  a  linguagem  é  responsável  pela
transmissão da herança cultural. Como resultado, os alunos apresentaram textos críticos e muito
relacionados às suas vivências e práticas.

Palavras-chave: Texto; Leitura; Proposta didática.

SESSÃO 12 - 20/10, 13h30

O PNLD LEM PARA O ENSINO MÉDIO E O LETRAMENTO CRÍTICO: olhares da escola
pública

Anderson Nalevaiko MARQUES
Instituto Federal do Paraná (IFPR)

anderson.marques@ifpr.edu.br

O  presente  trabalho  ocupa-se  em  divulgar  parte  dos  resultados  de  dissertação  de  mestrado
provenientes  da  análise  do  Programa  Nacional  do  Livro  Didático  (PNLD)  2012  no  ensino-
aprendizagem de  leitura  em inglês  no  Ensino  Médio  (EM)  em articulação  com as  teorias  do
Letramento Crítico (LC) (MARQUES, 2014). Nesse sentido, toma-se como recorte investigativo a
noção  de  língua  como  discurso  (JORDÃO,  2006),  a  noção  de  leitura  enquanto  construção  de
sentidos com foco na palavra-mundo (FREIRE; MACEDO, 1990) e o conceito de criticidade como
prática problematizadora (PENNYCOOK, 2003). O encaminhamento metodológico se pautou em
uma perspectiva  interpretativista  de  investigação,  com base  em procedimentos  provenientes  da
etnografia. Especificamente, este trabalho divulga os dados da pesquisa resultantes da participação
de professoras de inglês do EM de escolas públicas. A análise de suas percepções sobre o programa
focou o recorte feito para a análise documental do estudo. Nesse sentido, buscou-se estabelecer
relações de aproximação ou distanciamento do PNLD com o LC com base em discussão sobre o
GUIA PNLD LEM 2012 junto às professoras. Ainda, foram incluídas análises das percepções das
professoras  sobre os  livros  didáticos  utilizados em seus  contextos  de atuação.  Os dados foram
gerados  a  partir  da discussão  de planos  de  aula  com foco em uma abordagem por  LC.  Nesse
sentido, foi possível interpretar as noções de língua e de LC nas falas das professoras, tentando
buscar  semelhanças  e  diferenças  entre  suas  concepções,  especialmente  na  articulação  dessas
concepções e o possível encaminhamento das atividades. Ainda, atividades de leitura propostas por
coleções de livros didáticos sugeridas pelo PNLD LEM 2012 serviram para analisar as percepções
das professoras em relação às categorias elencadas para a investigação sobre o referido programa.
Entende-se  que  os  resultados  alcançados  na  referida  edição  do  programa  podem  ser
problematizados em relação à edição 2015, já que os pressupostos descritos no GUIA PNLD LEM
2015  mostram  semelhança  direta  com  sua  versão  anterior.  Tais  resultados  podem  servir  para
(re)interpretações sobre a relevância do PNLD LEM em diferentes contextos, como também para
enfatizar a diversidade de entendimentos sobre o ensino-aprendizagem de leitura em LEM.

Palavras-chave: Letramento crítico; Leitura em língua estrangeira; PNLD.

254

mailto:anderson.marques@ifpr.edu.br


A CAPA DA REVISTA MUNDO ESTRANHO: um olhar para as relações dialógicas

Maria Fabiana Medeiros de HOLANDA 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

hmfabiana@hotmail.com
Orientadora: Drª Maria da Penha Casado Alves 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
penhalves@msn.com

O mercado editorial de revistas dispõe ao leitor, atualmente, um leque de publicações cujo interesse
e enfoque destinam-se sempre a um público-alvo. Tal segmentação do público permite à revista um
mixer  de artefato jornalístico capaz de satisfazer,  por  meio de seu estilo  de texto e  seleção da
matéria um público de idade e gênero diferente. A comunicação humana está longe de ser apenas a
verbal, haja vista que temos, por exemplo, os meios de comunicação explorando os recursos verbo-
visuais  na  disseminação de  informações  que  muitas  vezes  não estão  sempre  visíveis  ao  leitor.
Pensando nisso, o jogo com as palavras faz-se de forma continua por meio da proliferação de título
e imagens na capa de revista, foco do nosso objeto de estudo, tem como propósito atingir e manter
seu público-alvo, para isso inclui os recursos verbais e não-verbais que coadunam com os interesses
específicos de seus leitores. Por isso, podemos nos referir a um trabalho gráfico cuja confecção
verbal e visual da revista possui um horizonte de expectativas frente ao seu leitor presumido.  Nesse
sentido, esse trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de leitura verbo-visual presente
na mídia impressa, mais especificamente com a capa da revista mundo estranho, edição de Março
de 2015 e outra de Maio do mesmo ano. Esse enfoque busca identificar os aspectos dialógicos e as
relações dialógicas presentes nela, cujo segmento editorial foge a questões políticas. Pensando que a
publicação  dessa  revista  tem  como  matéria-prima  as  curiosidades  que  permeiam o  munda  da
cultura, como fatos históricos, comentários sobre filmes e série de TV. Além disso, o foco está no
tratamento da informação que será transmitida a um público jovem, cuja linguagem será compatível
ao gosto dos seus leitores. Para isso, serão levados em conta os conceitos de signo ideológico,
enunciado concreto e gênero discursivos a partir da teoria do circulo de Bakhtin.  Diante de uma
variedade de gêneros discursivos que circulam no meio social, a capa de revista acaba abarcando
num mesmo espaço informação e publicidade. Por isso, analisar a forma como se estabelecem as
relações verbo-visuais na composição do enunciado, tais como: imagem, diagramação, manchetes,
cores e seus efeitos de sentido,bem como as motivações ideológicas da empresa, em relação aos
fatos anunciados tornam-se de fundamental importância para a área da Linguística Aplicada.

Palavras-chave: Capa de revista; Linguagem verbo-visual; Dialogismo.

ENSINO DE LÍNGUAS, AÇÕES INCLUSIVAS E TRABALHO DOCENTE: (re)teorizando as
práticas em um projeto de inclusão

            
 Betânia Passos MEDRADO

Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
betamedrado@gmail.com

A inclusão escolar tem se caracterizado como um processo lento, uma vez que implica a ação de
todos - Estado e cidadãos comuns - contra os preconceitos que circundam as situações de exclusão.
Deste modo, como já sinalizavam Lave e Wenger (1991  apud  CAVALCANTI; SILVA, 2007, p.
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221), tudo indica que “[...] o acesso dos diferentes ocorreu apenas no papel e não repercutiu na
proposta de projetos para esse grupo de alunos ou na formação de professores que entendam a
escola  como  um  espaço  de  práticas  sociais  democráticas  e  situadas”. É  na  esteira  de  uma
Linguística Aplicada que leva em conta as necessidades reais  da vida humana (PENNYCOOK,
1993; RAJAGOPALAN, 2003; MOITA LOPES, 2006, 2009),  que o projeto de pesquisa Ensino de
língua estrangeira e deficiência visual:  ação inclusiva e trabalho docente  (CNPq/MEC/CAPES
nº07/2011) objetivou, entre 2011 e 2013, compreender processos cognitivos, afetivos e interativos
dos alunos com deficiência visual; produzir material didático adaptado; e analisar a apropriação, por
parte  de  graduandos  em  Letras,  desse  material.  As  aulas  ministradas  por  alunos  bolsistas  e
voluntários aconteceram no âmbito do Curso de Extensão em Línguas Estrangeiras na Universidade
Federal da Paraíba e no Instituto dos Cegos da Paraíba. Esta comunicação pretende discorrer sobre
os  principais  resultados  do  projeto  que,  a  partir  de  uma metodologia  qualitativa  de  análise  de
entrevistas  com  alunos  e  professores,  fragmentos  de  aulas  e  textos  reflexivos,  confirmou  a
relevância de se discutir a prática pedagógica, considerando questões mais abrangentes da educação
que são concernentes aos propósitos educativos e às implicações sociais, profissionais e éticas dos
currículos. Além disso, a pesquisa evidenciou o entendimento de que "[...] é preciso construir outra
globalização com aqueles que estiveram sempre à margem, não legitimados em seus modos de vida,
considerados  invivíveis  (MOITA LOPES,  2013)  e  a  necessidade  de  se  pensar  um  conceito  de
docência que envolva o agir de linguagem (BRONCKART, 1999, 2008) como uma prática política
e de responsabilidade social. 

Palavras-chave: Inclusão; Deficiência visual; Ensino de línguas.

A CONSTRUÇÃO DO DISCURSO ARGUMENTATIVO NO GÊNERO ARTIGO DE OPINIÃO
PRODUZIDO PELOS ALUNOS FINALISTAS DA OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA

Priscila SOARES
Universidade Federal do Ceará (UFC)

priscilacaxile@yahoo.com.br
Orientador(a): DrªMônica de Souza Serafim

Para a presente pesquisa objetivamos: analisar como se constrói o discurso argumentativo no gênero
artigo de opinião produzido pelos participantes da Olimpíada de Língua Portuguesa,  ano 2012;
identificar  as  marcas  do  discurso  argumentativo  nesses  textos;  examinar  as  relações  entre  os
argumentos e os posicionamentos discursivos apresentados pelos candidatos; e analisar os aspectos
socioculturais  presentes  nos  artigos  de  opinião.  Tratou-se,  metodologicamente,  de  um  estudo
descritivo- explicativo,  cujo  corpus foi  coletado no sítio  da Olimpíada de Língua Portuguesa e
constitui-se de 15 artigos de opinião, sendo três de cada região do Brasil, que falam sobre o tema “O
lugar  onde vivo”.  Para análise  desse corpus utilizamos os  pressupostos  teóricos  ducrotianos da
Teoria da Argumentação na Língua (TAL), mais especificamente a segunda fase desta teoria,  a
Teoria dos Topoi, pois segundo a TAL a argumentação se dá nas escolhas linguísticas, ou seja, há na
língua certas  imposições que regem a apresentação dos enunciados e as  conclusões  a que eles
conduzem.  E  em  relação  ao  gênero  seguimos  os  pressupostos  de  Schneuwly  e  Dolz  (2004).
Analisamos os  aspectos discursivos e  argumentativos  dos  artigos de opinião,  momento em que
verificamos o desenvolvimento do tema e a construção de sentido nos textos. Por fim, os aspectos
socioculturais. A análise dos dados nos permitiu concluir que o sentido dos textos é estabelecido por
enunciados-argumentos  que  direcionam  para  enunciados-conclusão,  ou  seja,  os  candidatos  se
utilizam  de  princípios  gerais,  os topos,  para  proporcionar  a  passagem  do  argumento  para  a
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conclusão. Ao final, ao analisarmos os aspectos socioculturais concluímos que o locutor, enquanto
morador do lugar sobre o qual ele escreve, assume um papel socialmente situado o que contribui
para que ele relate sobre a situação do lugar onde ele vive, produzindo desta forma atos de fala com
força ilocucionária, com a qual o locutor consegue influenciar no modo de pensar do interlocutor,
convencendo-o sobre os argumentos utilizados nos artigos de opinião.  

Palavras-chave: Argumentação; Artigo de opinião; Olimpíada de Língua Portuguesa.   

VIVENCIANDO O LETRAMENTO CIENTÍFICO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
(EJA) EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE CANDEIAS-BA

 
Marilene Sacramento MIRANDA

Secretaria de Educação do Estado da Bahia
ikasacramento@hotmail.com

Bruna Vasconcelos de SANTANA
Secretaria de educação do Estado da Bahia

Laureci Ferreira da SILVA
Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Este  trabalho  tem  por  objetivo  relatar  a  experiência  em  sala  de  aula  da  professora  Marilene
Sacramento Miranda, no ano de 2014, com alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), do turno
noturno  do  Colégio  Estadual  Luiz  Viana  Filho,  situado  no  município  de  Candeias,  região
metropolitana  de  Salvador-BA.O  trabalho  foi  desenvolvido  com  alunos  oriundos  de  bairros
periféricos, pertencentes a classes sociais desfavorecidas e falantes da variedade desprestigiada da
nossa língua. Para tanto, foi elaborado um projeto didático intitulado Letramento Científico, tendo
como eixo temático a Pluralidade Cultural e como objetivo formar leitores de textos de Divulgação
Científica. Dessa forma, foram utilizados como base os estudos de Kleiman que definem letramento
como conjunto de práticas sociais de leitura e escrita que se realizam nas diversas esferas sociais.
Como procedimento metodológico,utilizou-se a etnografia de Street que explica que adotar uma
perspectiva etnográfica “é ter  uma abordagem mais focada para fazer menos do que etnografia
abrangente, para estudar aspectos da vida diária e práticas culturais de um grupo social, tais como
suas  práticas  de  letramento”.Assim,  ao  final  dessa  experiência,  os  alunos  se  apropriaram  de
conhecimentos tais como: em relação ao tema, distinção entre tema e assunto; identificar elementos
estruturais do texto de divulgação científica; utilização da língua padrão; e em relação aos aspectos
linguísticos, uso dos pronomes como elemento coesivo, valor expressivo das formas linguísticas e
produção de um jornal impresso. Percebeu-se que esse projeto didático teve sua validade verificada
por conta da aceitação dos estudantes, além de um ensino e aprendizagem significativos. Para tanto,
fez-se necessário buscar bases teóricas que subsidiassem o tema e que se mostrasse capaz de nortear
a prática educativa do professor, utilizando procedimentos coerentes com a realidade, partindo de
uma diversificada gama de gêneros textuais que no decorrer das atividades possibilitaram a criação
de  estratégias  de  leitura  que  tinham  como  foco  principal  o  desenvolvimento  cognitivo  dos
educandos  envolvidos.  Para  contribuir  com as  discussões,  foram trazidos  os  estudos  de  Street
(1984), Kleiman (1995) e Rojo (2009).

Palavras-chave: Letramento; Letramento científico; Formação docente.
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SESSÃO 13 - 20/10, 13h30

PRÁTICAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE INGLÊS: 
discurso(s) e desafios de professores-alunos em formação

Marta de Faria e Cunha MONTEIRO
Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

martamonteiro20@hotmail.com
Orientador: Prof. Dr. Marcos Antonio Rocha Baltar

baltar@cpovo.net

Este trabalho apresenta uma pesquisa inserida no campo da Linguística Aplicada (MOITA LOPES,
2006; PENNYCOOK, 2006), que teve como foco a formação de professores de inglês da educação
básica. O objetivo foi investigar aspectos da formação vivenciada por esses professores, levando-se
em conta o discurso de sua prática docente antes e  depois  do curso.  A pesquisa,  já concluída,
justificou-se  porque  inexistiam  investigações  voltadas  ao  ensino-aprendizagem  de  inglês
direcionado à educação básica no Amazonas. O aporte teórico foi ancorado nos pressupostos da
formação  de  professores  de  inglês  (CELANI, 2002,  2010;  GIL;  VIEIRA-ABRAHÃO,  2008;
LEFFA, 2001;  ROCHA, 2012, 2013); discurso(s) (FAIRCLOUGH, 1992/2001, 2003, 2008; GEE,
1990/1996,  1990/2008,  1998,  2005).  Os  procedimentos  metodológicos  foram  baseados  no
paradigma qualitativo (CELANI, 2005; DENZIN; LINCOLN, 2006; ANDRÉ, 2005), e a pesquisa
for  realizada  por  meio  da  pesquisa-ação  (EL ANDALOUSSI,  2004;  THIOLLENT,  2011).  Os
participantes  foram professores-alunos  do  curso  de  segunda  Licenciatura  em Língua/Literatura
Estrangeira  –  Inglês  do  Plano  Nacional  de  Formação  dos  Professores  da  Educação  Básica
(PARFOR),  oferecido  pelo  Governo Federal  por  meio  da  Coordenação de  Aperfeiçoamento  de
Pessoal de Nível Superior (CAPES) e executado pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM).
A turma foco teve suas aulas ministradas no interior do Estado do Amazonas e a análise dos dados
revelou que houve mudanças no discurso desses participantes em relação à sua prática docente,
demonstrando, assim, o potencial de transformação da formação proposta pelo curso do PARFOR.
Foi  desvendada,  também,  uma  realidade  que  deu  visibilidade  à  conjuntura  vivenciada  pelos
participantes da pesquisa do interior do Estado, no que se refere aos desafios enfrentados em um
contexto bem peculiar, dadas as dimensões geográficas do Amazonas. Como corolário da pesquisa,
é  proposta  a  realização de  encontros  de  formação continuada com ênfase  na formação crítico-
reflexiva de professores  (LIBERALI,  2012) e também o fomento de discussões no âmbito dos
gestores  do PARFOR e das  Secretarias de Educação dos  municípios  dos quais  os participantes
fazem parte. 

Palavras-chave: Formação de professores de inglês; Educação básica; Discurso.

TRADUÇÃO E OS SEUS DESAFIOS: o olhar do discente

Shirlei MOREIRA
Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

shirleitiara@yahoo.com.br 

O presente  trabalho  está  inserido  no  âmbito  dos  Estudos  Tradutórios,  com foco  no Ensino de
Tradução para alunos de Graduação em Letras com Inglês.  A tradução é um terreno fértil  para
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escolhas desafiadoras, decorrentes do contato do tradutor com um texto de partida, que norteia um
segundo  texto  ou  texto  de  chegada.  É  a  atividade  tradutória,  contudo,  uma  tarefa  de  alta
complexidade, que abre um leque de possibilidades, sempre relacionadas às demandas do contexto
histórico em que se insere uma determinada obra traduzida. A pesquisa tem como objetivo analisar
o posicionamento dos discentes de letras com Inglês quanto às etapas do processo tradutório, o uso
de ferramentas eletrônicas, e o que influencia suas escolhas tradutórias, nos momentos que mais
desafiam um tradutor. Apesar da Tradução fazer parte do cotidiano desses estudantes, é uma área
que nem sempre recebe a importância que lhe é devida. Os discentes ainda não vêem a prática
tradutória  como  uma  possibilidade  de  trabalho,  tendo  uma  visão  muito  simplista,  por  vezes,
tecnicista e logocêntrica da Tradução. O Ensino da tradução precisa adequar-se as novas tendências
e necessidades do contexto globalizado no qual a atividade está inserida. Essa análise possibilita a
adoção de novas abordagens para o Ensino de Tradução nas aulas de graduação para alunos de
letras  com Inglês.  Para  fundamentar  a  pesquisa,  foram utilizadas  as  bases  teóricas  de  Georges
Mounin e Roman Jakobson. Após a realização de uma tradução, proposta pela pesquisadora, os
discentes do 2º e 6º semestres do Curso de Licenciatura em Letras com Inglês de uma Universidade
pública do interior da Bahia foram questionados sobre suas expectativas e seus posicionamentos em
relação a algumas questões tradutórias relevantes à prática e ao ensino da Tradução. Os dados foram
obtidos através da aplicação de questionário contendo quatro questões discursivas, tal questionário
foi resultado de uma atividade da disciplina Laboratório de Língua Inglesa. A pesquisa encontra-se
na fase de análise dos dados. 

Palavras-chave: Tradução; Ensino; Prática.

LETRAMENTO NO CONTEXTO INTERDISCIPLINAR: perspectivas no âmbito da reforma do
pensamento

Hélen Fernandes MOREIRA
 Universidade Federal do Estado do Tocantins

helenfmoreira@ifto.edu.br
Dr. Wagner Rodrigues Silva

wagnerodriguesilva@hotmail.com

A Linguística  Aplicada  (LA)  observa  a  linguagem  como  prática  social,  seja  no  contexto  de
aprendizagem de língua materna, ou de outra língua, ou em qualquer outro contexto, que surjam
questões  relevantes  sobre  o  seu  uso.  A  mesma  é  responsável  pelo  estudo  dos  campos  de
investigação transdisciplinar, de novas formas de pesquisa e de novos olhares sobre o que é ciência.
Letramento, ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que adquire um
grupo social ou indivíduo, como consequência de ter-se apropriado da escrita, tem sido o foco das
pesquisas em LA. Apropriando-se do conceito de interdisciplinaridade, Fazenda (2001) diz que o
homem que se deixa perpetuar numa única abordagem do conhecimento, vai adquirindo uma visão
corrompida da realidade. Ao viver, encontra uma realidade multifacetada, produto desse mundo, e,
evidentemente, mais oportunidades terá em modificá-la, na medida em que não a conhece como um
todo em seus inúmeros aspectos. Nesse contexto, no que diz respeito ao pensamento complexo, as
novas óticas, as rotas alternativas restauradoras do sentido, a proposta desse estudo alicerça- se em
um diálogo  investigativo,  sustentado  nos  novos  paradigmas  traçados  pela  necessidade  de  uma
reforma do pensamento, tendo em vista a chamada educação do futuro (MORIN, 2003), pautada no
ensino centrado na condição humana. Propomos aqui romper estruturas, bem como, alcançar uma
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visão unitária e comum do saber, considerando o ato de tecer e a complexidade das teias, na qual
abarcam o conhecimento.

Palavras-chave: Linguística; Letramento; Complexidade.

PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ADICIONAL E LETRAMENTO CRÍTICO: 
análises das experiências com alunos estrangeiros

Rusanil dos Santos MOREIRA JÚNIOR
Universidade Federal de Alagoas (Ufal)

rusanil.moreira@hotmail.com 
Orientador: Dr. Sérgio Ifa

 
Nesta  comunicação,  proponho-me  a  apresentar  análises  iniciais  das  experiências  ao  longo  do
processo  de  ensino-aprendizagem do Português  como Língua  Adicional  (PLA)  com estudantes
estrangeiros na Universidade Federal de Alagoas (Ufal) à luz do Letramento Crítico (LC) no Curso
de Português para Estrangeiros, o qual faz parte do Projeto de Extensão Universitária Casas de
Cultura no Campus, da Faculdade de Letras (Fale/Ufal), Campus A. C. Simões, em Maceió. O curso
tem como objetivo a formação global dos aprendentes no que concerne à construção crítica de seu
papel  na sociedade,  bem como aprimorar  os  conhecimentos  de Língua Portuguesa (LP) desses
alunos. Neste sentido, concordo com Moita Lopes (2003) ao afirmar que a aprendizagem de uma
língua não materna fornece acesso a conhecimentos  que possibilitam uma ação social,  ou seja,
aprender  o português  para esses  estudantes  significa a ampliação de percepções  de mundo e a
oportunidade de atuarem como agentes sociais modificadores. O interesse em investigar o PLA
partiu da necessidade de um curso de português para os estrangeiros que há na Ufal, o que era
inexistente. Apesar de este estudo estar em desenvolvimento, apresento a minha interpretação dos
dados coletados – numa perspectiva qualitativo-interpretativista própria da Linguística Aplicada –
por vários instrumentos de coleta: gravações em áudio, produções dos alunos e diários reflexivos.
Desta maneira, apresentarei interpretações focalizando uma das temáticas abordadas nas aulas: o
Racismo,  primeiro  tema  sugerido  pelos  alunos.  Metodologicamente,  esta  pesquisa  classifica-se
como um estudo de caso instrumental, de acordo com as concepções de Stake (1995). Desde modo,
apoio-me teoricamente nos estudos sobre Letramento Crítico de Monte Mór (2012, 2013), Menezes
de Souza (2011), Mattos e Valério (2010) e Duboc (2012), os quais ratificam a necessidade de
problematizar concepções, visando a expansão crítica de perspectivas; sobre o ensino de PLA de
Almeida  Filho  (2011),  Mendes  (2010)  e  Niederauer  (2011),  considerando  a  dialogicidade  da
língua/linguagem postulada por Bakhtin/Volochinov ([1929]/2010). As interpretações parciais e as
análises demostram uma significativa ampliação dos sentidos construídos pelos participantes, isto é,
do seu senso crítico e reflexivo em relação aos fenômenos globais e locais da contemporaneidade,
bem como um expresso melhoramento linguístico em LP.

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem de português; Letramento Crítico; Língua adicional.

260

mailto:rusanil.moreira@hotmail.com


LETRAMENTOS NO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO: uma proposta didática para a formação do
profissional crítico na contemporaneidade

Lesliê Vieira MULICO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ)

leslie.mulico@ifrj.edu.br
Orientador: Dr. Rogério Casanovas Tilio

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
rogeriotilio@letras.ufrj.br

Trago para esta comunicação uma unidade piloto como proposta didática para o ensino da língua
inglesa em contexto vocacional situado no IFRJ, em um campus localizado no interior do Rio de
Janeiro.  A unidade  vem  sendo  revisada  e  editada  desde  2012,  com  base  na  receptividade  e
desenvoltura  dos  alunos  no  uso  do  material.  Esta  unidade  caracteriza-se  por  integrar
atravessamentos  temáticos  entre  os  interesses  comuns  do  público-alvo  coletados  em  pesquisa
preliminares, assuntos que estimulam o posicionamento crítico, a emancipação do pensamento e a
construção  da  cidadania,  e  os  temas  de  importância  profissional  relacionados  às  áreas  de
Agropecuária,  Meio  Ambiente  e  Informática.  A  proposta  didática  trata-se  de  um  ensaio
metodológico  que tem como objetivo  levar  o  aluno a compreender  a  linguagem para  além do
meramente  linguístico,  por  meio  de  atividades  autênticas  que  requerem o  desenvolvimento  de
letramentos visuais, digitais, políticos e críticos. E abraça o desafio de levar o aluno a estabelecer
relações entre a linguagem como meio de comunicação e como discurso que constrói ideologias. A
unidade vem sendo desenvolvida para alunos do 3o ano do Ensino-Médio/Técnico, entre 16 e 18
anos. Alinhando-se com o Sociointeracionismo de Vygotsky (ed. 1991), a Linguística Sistêmico-
Funcional de Halliday (2004) e a pedagogia dos processos de conhecimento de Kalantzis e Cope
(2012), a unidade constitui-se de um tema central que permite associar discussões sobre gêneros
discursivos, análise de charges e pôsteres, intertextualidade, responsabilidade política, e gênero e
sexualidade. O viés funcionalista e crítico permite que os alunos transitem por tarefas que abrangem
desde  trocas  formais  de  conhecimento,  elaboração  de  infográficos,  produção  de  vídeos,  até  o
desenvolvimento de aplicativos. Este piloto estrutura-se em oito seções distribuídas em quatorze
páginas, e é o pontapé inicial para a elaboração de um livro didático de inglês que pretende-se
transdisciplinar  (CELANI,  1998;  GIBBONS;  NOWOTNY,  2001)  e  reivindica-se  transgressivo
(PENNYCOOK,  2008;  JENKS,  2003,  2013).  E  configura-se  como  parte  de  um  projeto  de
doutorado que visa investigar  princípios  de práticas pedagógicas que contará com a análise  do
professor-pesquisador-escritor em conjunto com a dos alunos e professores de áreas diversas.

Palavras-chave: Unidade-piloto; Letramentos; Ensino médio-técnico.

SESSÃO 14 - 20/10, 13h30

MULTIMODALIDADE E MULTILETRAMENTOS NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA NO
ENSINO MÉDIO

Katia Bruginski MULIK
Universidade Federal do Paraná (UFPR) / Secretaria de Educação do Estado do Paraná (SEED-PR)

katiamulik@yahoo.com

As transformações  relacionadas  à  comunicação e  ao meio  digital,  oriundas,  principalmente,  do
advento  da  globalização,  têm  impactado  na  forma  como  entendemos  a  linguagem  e  as  suas
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funcionalidades. O texto, antes compreendido como algo estanque ou preso a formas impressas,
hoje é visto como algo aberto sujeito à transição por diversas plataformas, sites, blogs, entre outros.
Tais modificações proporcionam novas experiências com a linguagem, o que, por sua vez exigem
diferentes e novos letramentos reformulando como nós compreendemos, ensinamos e avaliamos a
língua(gem) em sala de aula (JESON; LOTHERINGTON, 2001). Nesse sentido, o objetivo dessa
comunicação é apresentar duas sequências didáticas aplicadas para os alunos de uma turma da
segunda série  do Ensino Médio  de uma escola pública da  rede estadual  situada  no interior  do
Paraná. As atividades foram realizadas nas aulas de língua inglesa envolvendo a produção de uma
fotonovela  e  uma  capa  de  DVD.  Inicialmente,  evidencio  algumas  questões  teóricas  que
fundamentaram essas práticas tais como a multimodalidade (HEMAIS, 2010; ROJO, 2012; KRESS;
VAN  LEEUWEN,  2006),  gêneros  textuais  (MARCUSCHI,  2005/2008)  e  leitura  e  letramento
(JENSON;  LOTHERINGTON,  2011).  Em  seguida,  apresento  os  encaminhamentos  dessas
atividades, bem como os impactos dessas produções. A partir dessas práticas pedagógicas, proponho
algumas reflexões para os professores de língua inglesa. Uma delas diz respeito à produção textual
que  acaba  sendo  um  grande  desafio  a  ser  enfrentado  na  escola  básica  no  ensino  de  língua
estrangeira. No entanto, com tais propostas que se pautaram em um trabalho mais criativo trazendo
o  aluno  ‘para  dentro  do  texto’,  os  estudantes  demonstraram maior  motivação  e  envolvimento,
desmistificando a noção negativa das produções textuais em inglês. Por meio dessas práticas foi
possível  constatar  que o  trabalho com textos  multimodais  trouxe resultados  satisfatórios.  Além
disso, foi uma forma de possibilitar que os estudantes desenvolvessem sua própria autonomia nas
tomadas de decisões para a construção de sentidos dos textos que envolviam aspectos tanto verbais
quanto visuais. 

Palavras-chave:  Multimodalidade;  Multiletramentos;  Produção  textual  em  inglês;  Sequência
didática.

REFLETINDO SOBRE A PRESENÇA DE UNIDADES LÉXICAS IDIOMÁTICAS EM LIVROS
DIDÁTICOS DE PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS

Narjara Oliveira REIS
 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

jarareis@gmail.com
Orientadora: Drª Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão

 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
adjabalbino@gmail.com

A Linguística Aplicada Crítica é uma das linhas de expansão da Linguística Aplicada, desenvolvida
na década de 90, baseada no desenvolvimento de pesquisas sobre consciência crítica, pedagogia
crítica, práticas críticas de avaliação e ética no ensino de línguas, entre outras questões tais como os
direitos dos aprendizes. Neste sentido, interessa-nos problematizar a aprendizagem do vocabulário
em  livros  didáticos  para  o  ensino  de  Português  como  Língua  Estrangeira.  Pressupostos  da
Psicolinguística,  no  que  tange  ao  ensino  do  vocabulário,  sugerem  que  o  desenvolvimento  da
competência  lexical  depende  da  estruturação  das  unidades  léxicas  em  redes  de  relações
significativas.  Nesse  esquema,  a  aquisição  de  novas  unidades  se  daria  processual  e
progressivamente e a acomodação conceitual no sistema cognitivo seria resultado não somente da
apreensão de elementos linguísticos (fonético-fonológicos,  morfológicos,  semânticos,  sintáticos),
mas também, de modos de agir através da língua em determinado(s) contexto(s) sócio-histórico(s)
(LAHUERTA; PUJOL, 1996). A aprendizagem de unidades lexicais  idiomáticas,  em específico,
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implica  conhecer  as  relações  de  poder  estabelecidas  em  uma  sociedade,  as  marcas  sociais  e
históricas que as permitiram ser fixas em determinada(s) comunidade(s) linguística(s) e, portanto,
contribui  para  uma  apropriação  crítica  da  língua-cultura  que  se  está  aprendendo.  A  mera
apresentação de listas de palavras como materiais didáticos não tem sido considerada coerente com
o propósito  de  elucidar  os  contextos  possíveis  de  utilização  de  unidades  lexicais,  nem para  a
elucidação  da  carga  metafórica  peculiar,  tampouco  para  fomentar  a  negociação  e  o  confronto
necessários entre a matriz cognitiva subjacente à unidade lexical idiomática em aprendizagem e a
matriz cognitiva da língua-cultura do aprendiz. Para tanto, os elementos linguísticos das unidades
devem ser explorados em contextos significativos para que sirvam de exemplos para o uso real da
língua. À luz dessas orientações teóricas, pretendemos analisar, neste breve relato, que fala sobre
uma pesquisa que se encontra em fase de composição da matriz analítica,  o tratamento dado a
unidades lexicais idiomáticas em livros didáticos destinados ao ensino de português a estrangeiros.
 
Palavras-chave: Ensino de vocabulário; Unidades fraseológicas; Português para estrangeiros.

COMPLEXIDADE E CRENÇAS SOBRE O ENSINO DE LE NA ESCOLA PÚBLICA: um
convite à reflexão

Cleuma de Almeida Matos do NASCIMENTO
Universidade Federal do Pará (UFPA)

cleuma.nascimento@gmail.com 

Diversos estudos voltados para o ensino de língua estrangeira (LE) em escolas públicas não cessam
de reiterar crenças como aquela que sustenta que “não se aprende LE em escola pública”. Temos
percebido  que  o  professor,  agente  fundamental  no  sistema  da  sala  de  aula,  tem  contribuído
significativamente para a propagação desta crença, principalmente por preservar, em sua prática,
características  do  sistema  tradicionalista  de  ensino  de  línguas,  como  o  principal,  senão  único
modelo  de  ensino,  mesmo  após  sua  exposição  a  uma  variedade  de  abordagens  capazes  de
diversificar sua atividade docente. Estudos empreendidos por diversos autores (ALMEIDA FILHO,
1999;  BARCELOS, 2003;  BARCELOS;  VIEIRA-ABRAHÃO, 2006,  dentre  outros)  convergem
para a ideia de que as crenças do professor de LE informam a sua prática e que, para empreender
mudanças, o professor precisa se ver e ser visto como um sujeito que não somente pensa, mas que
também age  a  partir  de  suas  crenças.  Com base  nessas  considerações,  buscamos  responder  à
seguinte pergunta norteadora: de que modo as crenças sobre os diferentes agentes envolvidos na
interação do sistema sala de aula (o professor, os alunos, o material de ensino, a escola) influenciam
as práticas dos professores de LE em escola pública? Por meio da corporificação das crenças em
linguagem, visamos tecer considerações e reflexões a respeito do ensino dos professores de LE de
escola pública à luz do Paradigma da Complexidade (LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 2008;
MORIN, 2013). Este estudo, que teve como participantes três professores de escola pública federal
e um professor de escola pública estadual, utilizou questionário aberto para a coleta de dados. Os
dados iniciais revelam que: (1) as crenças dos professores podem conduzir a bacias atratoras que se
traduzem na adoção de práticas pouco eficazes e pouco condizentes com as atuais demandas de sala
de aula de LE; (2) a reflexão em grupo sobre aspectos relevantes à prática docente, numa concepção
crítica-transformadora,  são valiosas oportunidades para resignificação de crenças educacionais e
reconstrução de práticas de forma colaborativa, a fim de contribuir para que o professor assuma seu
papel social.

Palavras-chave: Crenças; Língua estrangeira; Complexidade.
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O RECURSO IMAGÉTICO COMO CONSTITUINTE DE CONDUTAS SEMIÓTICAS E DA
VISUALIDADE DE JOVENS SURDOS 

Aryane Santos NOGUEIRA
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

 aryane.santos.nogueira@gmail.com
Orientador(a): Dra. Marilda do Couto Cavalcanti

Este  trabalho  pretende  lançar  luz  sobre  a  visualidade  atuante  no  processo  comunicativo  e  de
letramento de surdos por conta da situação escolar negligenciada dos surdos e pelas requisições
mais atuais: a) de entrada de práticas de letramento multimodais no contexto escolar (LEMKE,
2005; DALEY, 2010; SERAFINI, 2014) e b) de uma compreensão ampliada da comunicação e da
produção de significados no mundo de hoje (BLOMMAERT, 2012, MAKONI; PENNYCOOK,
2012;  MARTIN-JONES  et  al,  2012).  Afiliando-se à Linguística Aplicada Indisciplinar  (MOITA
LOPES, 2006) e a uma perspectiva póscolonialista (CAVALCANTI, 2013), o objetivo da pesquisa
consistiu  em,  a  partir  de  pistas  já  trazidas  por  pesquisadores  da  área  da  surdez  (SKLIAR;
QUADROS,  2000;  REILY,  2003,  CAMPELLO,  2008,  entre  outros),  tentar  compreender  o  que
pensam jovens surdos sobre a imagem e a visualidade surda.  Trata-se de um estudo de caráter
qualitativo  interpretativista  (MOITA LOPES,  1994)  com  metodologia  híbrida  (MENEZES  DE
SOUZA, 2003).  O procedimento  adotado para  a  geração dos  registros  foi  o  de entrevistas  em
formato  de  grupo  focal  e,  além  disso,  esta  pesquisadora  manteve  um  olhar  etnográfico
(CAVALCANTI, 2006) para o que estava acontecendo durante o trabalho de campo. A análise,
orientada  pelas  discussões  teóricas  na  Sociosemiótica  Multimodal  (KRESS;  VAN LEEUWEN,
1996; BALDRY; THIBAULT, 2006; KRESS, 2010) e na Sociolinguística (BLOMMAERT, 2012,
MAKONI; PENNYCOOK, 2012; MARTIN-JONES et al, 2012) sugere que o signo imagético, seja
ele  externo  ou  interno  à  língua  de  sinais,  é  mais  um  dos  recursos  semióticos  integrante  do
entrelaçamento de linguagens que constitui o repertório dos surdos e sua visualidade. É um recurso
que permite  uma mobilidade através  de diferentes  situações  e  escalas  e  com diferentes  valores
indexicais. Isto é, a depender do espaço ou da situação, o signo imagético funciona e é até mesmo
reconhecido como um importante recurso para interação e produção de significados. A imagem na
língua, por exemplo, que também poderia ser compreendida como a visualidade dos surdos (um
conceito ainda em construção), mostrou-se um importante elemento na militância para os jovens
surdos  pesquisados.  Já  em  outros  espaços,  o  mesmo  recurso  pareceu  operar  de  maneira  a
deslegitimar aquele que o utiliza. 

Palavras-chave: Surdez; Visualidade; Língua de sinais. 

ESTÁGIO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: possibilidades e constrangimentos

Gissele ALVES
Núcleo de Estudos de Linguagem e Sociedade da Universidade de Brasília (NELIS/UnB)

gialves.unb@gmail.com

Pesquisas em Análise de Discurso Crítica - ADC devem partir da identificação de um problema
social, cujo foco é sua faceta discursiva que, geralmente, envolve relações de poder, assimetria na
distribuição  de  recursos  materiais  e  simbólicos  em práticas  sociais,  naturalização  de  discursos
particulares como universais. Assim, constatou-se a configuração do quadro,  a saber,  estudantes
universitários  –  estagiários  de  uma  autarquia  do  Ministério  da  Educação  –  designados  para
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atividades meramente operacionais, de modo a suprir carência da instituição, o que não favorece a
efetivação do estágio como um espaço de formação. Diante disso, o presente trabalho se propõe a
apresentar um recorte da pesquisa de mestradoempreendida sobre a realidade em tela com foco na
representação das práticas sociais relacionadas a estágio de estudantes universitários,no contexto de
uma instituição pública vinculada à educação, qual seja, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE, uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação.  Como norteadoras do
trabalho de investigação foram adotadas a Teoria Social do Discurso, de Fairclough (2001, 2003) e
de Chouliaraki e Fairclough (1999) - filiada à Análise de Discurso Crítica - ADC - e a Teoria Social
do Letramento de Barton e Hamilton (1998), Barton, Hamilton e Ivanic (2000), Barton e Tusting
(2005)  e  Barton  (2007)  e,  quanto  à  abordagem multimetodológica  que  ajudou  a  condução  do
desenvolvimento da pesquisa, adotaram-se a Pesquisa Qualitativa e a Pesquisa Etnográfica sob a
perspectiva de Denzin e  Lincoln (2006) a  fim de desvelar  possibilidades  e  constrangimentos  à
efetivação  daquele  espaço  como  formativo.  Para  tanto,  foram  entrevistados  o  universo  de
estagiários -  estudantes universitários – e de coordenadores de uma das diretorias do FNDE, a
Diretoria  de  Assistência  a  Programas  Especiais,  a  fim  de  investigar  a  relação  entre  práticas,
discursos  do  letramento,  representações,  relações  sociais  e,  assim,  refletir  sobre  os  modos  de
superação dos obstáculos à mudança da realidade social investigada.

Palavras-chave: Representação de práticas sociais; Análise de Discurso Crítica; Teoria Social do
Letramento.

SESSÃO 15 - 20/10, 13h30

ESPELHOS, ECOS E NARCISOS: Leitura literária e interação social

Lídia Maria Nazaré ALVES
Universidade Estadual de Minas Gerais(UEMG)

lidianazare@hotmail.com 
Ana Maria de Carvalho LEITE

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
anadecarvalholeite@gmail.com 

 Alessandro da Silva LEITE
Faculdade de Direito do Leste de Minas (FADILESTE)

alessandrosl200@yahoo.com.br 

Apresentamos  o  projeto  de  leitura  Espelhos,  Ecos  e  Narcisos,  sugerido  no  Eixo  Temático  “A
literatura  e  outras  manifestações  culturais”,  da  proposta  curricular  de  Minas  Gerais,  Conteúdo
Básico Comum de Língua Portuguesa (CBC-LP, 2008). Tomamos por base o mito de Eco e Narciso
e  a  simbologia  do  espelho  para  a  compreensão  do  conceito  de  Narcisismo,  associado  ao
consumismo (FONTANARI, 2008).  A abordagem demonstra, além de tudo, uma ressignificação do
ensino de Literatura, agora inserido no desenvolvimento da competência leitora. O projeto faz parte
das  ações  empreendidas  entre  Universidade  e  escola  pública   para   assessorar  o  trabalho   de
professores com procedimentos de leitura e processamento dos textos no ensino fundamental.  Os
participantes foram  25 alunos de uma turma de 9º ano, de uma escola  da rede estadual de Minas
Gerais.  Durante  um bimestre,  foram desenvolvidas   atividades  sequenciadas,  individuais  e  em
grupo, de leitura e interpretação, pesquisas e exposições orais, envolvendo os seguintes textos: O
caso do espelho (narrativa da tradição oral); O bailado do Narciso e da Ninfa (MELLO, 2011);
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Narciso,  o mito da vaidade e a falta de amor próprio (MORIYA, 2009); A incrível geração de
Narcisos  e  seus  smartphones  (MORSCH,  2015);  Second  Life  (SL),  ambiente  virtual  e
tridimensional que simula em alguns aspectos a  vida real e social do ser humano; Adolescentes e
Beleza - Gráfico e Tabela com resultados de pesquisa realizada pela Kids Experts Torner (2009). No
trabalho intertextual com o tema, consideramos que “a interdisciplinaridade e a transversalidade se
completam, na realidade escolar, com o 'olhar' sobre o conhecimento, como algo ativo, inacabado,
passível de transformação e de ser vinculado às questões sociais” (BARBOSA, 2007, p.2). Para
análise e reflexões, buscamos o aporte da Linguística Textual, do Interacionismo Sociodiscursivo,
da Psicanálise e da Análise do Discurso. Os resultados do trabalho apontam algumas dificuldades e
necessidade de ajustes,  mas  há que se ressaltar  o  impacto positivo  desse enfoque na  interação
professor-aluno e na formação do leitor crítico, capaz de usar a linguagem para intervir nas questões
sociais. 

Palavras-chave: Literatura; Interdisciplinaridade; Competência leitora. 

ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS E AS TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO: uma
experiência interativa na formação de professores

Maria Letícia NAIME-MUZA
Prefeitura Municipal de Florianópolis (PMF/SC)

leticiamuza@gmail.com

A contemporaneidade nos remete a reflexões do papel do professor como agente de letramento em
especial no que se refere ao letramento digital (XAVIER, 2002).  O crescente avanço tecnológico
permite uma nova relação dialógica entre sujeitos de uma sociedade ao mesmo tempo digital  e
grafocêntrica. Pensando no letramento escolar (KLEIMAN, 2005), sobretudo nas aulas de língua
portuguesa e estrangeiras, essa relação busca novas habilidades de leitura e de escrita necessárias
para  a  interação  comunicacional  entre  professor  e  aluno  por  meio  das  diferentes  mídias
(HAMILTON, 2002).  O aumento exponencial no uso dessas ferramentas na vida social tem exigido
dos cidadãos a aprendizagem de comportamentos e raciocínios específicos. A escola de hoje figura
como  um  universo  onde  convivem  letramentos  múltiplos  e  diferenciados,  cotidianos  e
institucionais, valorizados e não valorizados, locais e globais, vernaculares e universais, sempre em
contato e em conflito, sendo alguns rejeitados ou ignorados e apagados e outros constantemente
enfatizados.  Por esta razão, a formação continuada em serviço dos professores deve levar em conta
a inclusão digital destes para a possibilidade da inclusão de seus educandos.   Uma outra questão
advém dessas reflexões como a noção de autoria que busca o respeito à propriedade intelectual e a
responsabilidade pelo conteúdo veiculado no meio eletrônico. Nesse sentido, discute-se a interface
entre o letramento digital (no contexto das redes sociais) e o processo de ensino e aprendizagem,
como instrumento de inclusão social e democratização do conhecimento na era da cibercultura. Este
artigo,  traz,  portanto,  o  início  de  uma  nova experiência  em formação  de  professores  na  Rede
Municipal de Ensino de Florianópolis, utilizando a plataforma E-proinfo para promover a inclusão e
formação digital dos professores, além  de servir como  um repositório de práticas pedagógicas e
acervo teórico e oportunidade para troca de experiências, contrapondo a falta de recursos, de tempo,
de  escassez  de  instrumentos  e  materiais  pedagógicos  (TARDIF;  LESSARD,  2011).  Isto  posto,
vislumbramos,  nesta  proposta,   a  afirmação de  práticas  que possam privilegiar  novas  relações
sociais educativas.

Palavras-chave: Letramento digital; Ensino-aprendizagem de línguas; Formação de professores.
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MULTILETRAMENTOS NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: relato de práticas realizadas
no âmbito do PIBID/UFSJ 

Marília de Carvalho Caetano OLIVIERA 
Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ)

mariliacarvalho@ufsj.edu.br

O presente trabalho visa apresentar o processo de implementação e os resultados de práticas de
ensino de língua portuguesa no Ensino Médio, desenvolvidas no ano de 2014 na Escola Estadual
Governador Milton Campos, situada na cidade de São João del-Rei, MG. As referidas práticas estão
vinculadas  ao  Programa  Institucional  de  Bolsa  de  Iniciação  à  Docência,  subsidiado  pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Defende-se, aqui, que o ensino de
português deve oferecer oportunidades de reflexão sobre os processos de  leitura, escuta de textos
orais,  produção  de  textos  orais  e  escritos  e  análise  linguística,  para  que  tais  conhecimentos
contribuam para a construção da competência linguística dos alunos. Privilegia-se, desse modo, o
caráter  interacionista  da  linguagem verbal,  o  que  direciona  para  “uma  opção  metodológica  de
verificação do saber linguístico do aluno como ponto de partida para aquilo que será desenvolvido,
tendo como referência o valor da linguagem nas diferentes esferas sociais” (PCN, 2000, p. 18).
Entende-se,  dessa  forma,  que  o  foco  das  ações  na  escola  é  o  ensino  dos  gêneros  textuais
(MARCURCHI, 2002), já que a vida em sociedade requer a habilidade de uso de variados gêneros.
Portanto,  a  escola  deve  desenvolver  multiletramentos,  os  quais  se  caracterizam por  abordar  “a
multiplicidade cultural  das  populações  e  a  multiplicidade semiótica de constituição dos  textos”
(ROJO, 2012, p. 13) o que pode ser obtido por meio do trabalho com sequências didáticas (DOLZ;
NOVERRAZ;  SCHNEUWLY,  2004).  A  partir  desses  fundamentos  teórico-metodológicos,
propuseram-se atividades diversas aos alunos, priorizando o caráter social e interativo da língua.
Salienta-se, ainda, que todas as etapas estiveram sob a égide de uma pedagogia crítica, já que ao
“educador crítico cabe a tarefa de estimular a visão crítica dos alunos, de implantar uma postura
crítica, de constante questionamento das certezas que, com o passar do tempo, adquirem a aura e a
‘intocabilidade’  dos  dogmas”.  (RAJAGOPALAN,  2003,  p.  111).  Os  resultados  indicaram
importante  desenvolvimento  de  competências  orais  e  escritas  nos  discentes,  principalmente
advindas do contato com gêneros associados ao uso de tecnologia, promovendo maior motivação
para o aprendizado.

Palavras-chave: Sequências didáticas; Multiletramentos; Pibid.

A PRODUÇÃO DE TEXTO PARA O ENEM E AS ABORDAGENS SOCIAIS: enquadres em
netnografia

Silvia Naara S. P. de OLIVEIRA
Universidade de Brasília (UnB)

silvia.naara@hotmail.com 
Orientadora: Dra. Rosineide Magalhães de Sousa 

Este  trabalho,  em andamento,  pesquisa  as  estratégias  de  leitura  e  de  escrita  de  concluintes  da
Educação  Básica  numa  perspectiva  netnográfica.  Os  pesquisados  são  participantes  do  Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM) que obtiveram nota máxima ou acima de 800 na redação. O
objetivo geral da pesquisa é investigar e analisar o perfil de letramento de alunos concluintes da
Educação Básica, que estão na Universidade atualmente e tiveram acesso ao Ensino Superior por
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meio  do  ENEM.  Tem como objetivos  específicos:  investigar  o  perfil  de  letramento  de  alguns
participantes do ENEM; investigar se o letramento amplo é fator decisivo na melhoria da leitura e
escrita para alunos do ensino médio; refletir  sobre a participação dos sujeitos diante da leitura,
interpretação e escrita na Educação Básica; e por fim, investigar se os processos de leitura e de
escrita no Ensino Médio são eficazes também para os cursos de graduação. O que fundamenta
teoricamente o trabalho são as contribuições nas áreas de Letramento e Ensino de gêneros textuais,
sendo que os autores consultados são  Bonini (2005), Kleiman (2008), Street (2014), Bazerman
(2007), Marcushi (2008), Bortone (2008), Rojo (2005), e outros. A pesquisa qualitativa foi utilizada
para a compreensão do contexto sociolinguístico que cerca os participantes do Enem e que fazem
parte  do  projeto  em  estudo.  A metodologia  empregada  mostrou-se  eficaz  na  elaboração  das
entrevistas estruturadas e na interpretação dos dados, com a finalidade de entender e interpretar os
fenômenos referentes ao ensino de Língua Portuguesa, mais especialmente, o processo de escrita e o
sucesso  na  redação  do  ENEM.  A pesquisa  etnográfica  oferece  a  possibilidade  de  observar,
descrever, analisar e interpretar como foi o processo de escrita dos participantes durante o Ensino
Médio. Através da netnografia, buscou-se traçar um breve perfil dos participantes e sua atuação no
âmbito da relação ensino-aprendizagem com a escrita de redação. 

Palavras-chave:  Produção de textos; ENEM; Netnografia.

PROPOSTAS CURRICULARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I: a concepção de
orientações para o ensino de língua inglesa

Fernando PARDO
Universidade de São Paulo (USP)

fernando.pardo@usp.br
Orientadora: Profª Drª Walkyria Monte Mór

Este trabalho é proveniente da pesquisa de mestrado em andamento no programa de pós-graduação
em  Estudos  Linguísticos  e  Literários  em  inglês  do  Departamento  de  Letras  Modernas  da
Universidade de São Paulo (USP),  o qual encontra-se em fase de qualificação, cujo objetivo é
analisar a aplicabilidade das teorias dos Letramentos e Multiletramentos (KALANTZIS; COPE,
2000, 2008; LANKSHEAR; KNOBEL, 2003, 2013; GEE, 2004) no ensino de língua inglesa no
contexto do Ensino Fundamental I (doravante EF-I) na rede pública de ensino do município, em
uma escola da grande São Paulo. Posto isto, esta comunicação trata-se de um recorte da referida
pesquisa em que farei algumas considerações a respeito da concepção das orientações curriculares
de língua inglesa para o EF-I da rede pública no município analisado, bem como análises a respeito
dos conceitos e propostas articuladas no documento com base nas teorias dos Letramentos. Para
tanto, abordarei os seguintes critérios: (1) a concepção das orientações curriculares do município;
(2) a contextualização e definição da proposta de ensino de língua inglesa; (3) a visão de língua
apresentada  no  documento;  (4)  a  organização  dos  conteúdos.  Luke,  Woods  e  Weir  (2013)
argumentam que o conteúdo do currículo é sempre objeto de debate e contestação acerca de qual o
conhecimento  deve  ser  levado  em  conta,  assim  como  o  conhecimento  de  quem  deve  estar
representado  na  elaboração  dos  currículos.  Assim,  Rocha  (2012)  enfatiza  que  o  caráter  ainda
optativo  da  inserção  da  língua  inglesa  na  grade  curricular  do  EF-I  implica  a  falta  de  bases
curriculares mínimas comuns para o ensino do idioma e também que a falta de parâmetros para a
implementação  da  disciplina  em  nível  nacional  leva  à  fragmentação  e,  consequentemente,  à
fragilização do ensino. Portanto, a ausência de documentos oficiais ou orientações curriculares para
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esta esfera de ensino justifica que sejam desenvolvidos novos estudos acerca das práticas realizadas
em sala de aula para o ensino da língua inglesa no EF-I.

Palavras-chave: Orientações Curriculares; Ensino Fundamental I; Língua Inglesa.

SESSÃO 16 - 20/10, 16h

“EU ME CONSIDERO BRASILEIRA, UMA BRASILEIRA/RUSSA”: práticas de linguagem e
identidades híbridas em uma comunidade russa do sul do Brasil

 
Bianca de Campos de PARIS

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
bianca.prs@gmail.com 

Maria Inêz  Probst LUCENA
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

lucena.inez@gmail.com 

Este  trabalho  tem  por  objetivo  discutir  como  alunos  descendentes  de  russo  (re)constroem
significados  em seus  mundos  bilíngues,  negociando  culturas  e  identidades  nas  aulas  de  língua
inglesa em uma escola pública no sul  do país.  Para tanto, este  trabalho tem como cenários de
pesquisa a Colônia Marechal, uma comunidade localizada no sul do Brasil, formada por russos e
seus descendentes, e o Colégio Benjamin, espaço escolar frequentado por esses atores sociais. Em
tempos marcados pelo processo de globalização, no qual há uma grande mobilidade de pessoas,
línguas e textos (JACQUEMET, 2005), é necessário discutir como a escola lida com esse mundo de
fronteiras cada vez mais porosas, em que os atores sociais engajam-se em múltiplas práticas de
língua(gem) cada vez mais fluidas e hibridas. Considerando a linguagem como uma prática social e
cultural  em um mundo translocalizado (PENNYCOOK, 2010), esse estudo insere-se na área da
Linguística Aplicada Crítica (PENNYCOOK, 2001, 2010; GARCEZ, 2015; MOITA LOPES, 2006;
dentre  outros)  que  dedica-se  a  estudos  sobre  a  complexidade  presente na  pós-  modernidade  e
discute o ensino de língua(gen)s visando uma (des)construção de concepções naturalizadas sobre as
práticas de linguagem. Também tomamos como base para essa discussão os Estudos culturais sobre
identidade (HALL, 2011, 2012; MOITA LOPES, 2002, 2010, dentre outros). Os dados empíricos da
pesquisa  foram  gerados  a  partir  da  perspectiva  etnográfica.  Estudos  etnográficos  visam  à
investigação das práticas situadas da comunidade e de sua cultura (ERICKSON, 2001). A discussão
dos dados apresentadas são recortes de uma pesquisa de mestrado que encontra-se em andamento. A
partir da documentação das práticas sociais dos participantes e de sua análise, buscamos discutir
aqui  o  modo  como  ideologias  dominantes  essencializam  e  invisibilizam  as  identidades  dos
participantes da pesquisa. A análise mostra que, os alunos descendentes de russo são “inventados”
como  monolíngues  e  monoculturais,  de  modo  que  a  cultura  escolar  apresenta  resistências  em
relação a diversidade linguística e cultural desses alunos. Essas resistências muitas vezes acabam
por inviabilizar  a  possibilidade  desses  alunos vivenciarem suas  identidades  de  descendentes  de
russo dentro do espaço escolar.

Palavras-chave: Transculturalidade; Práticas de linguagem; Identidade.
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DO TRABALHO INTERDISCIPLINAR À PRODUÇÃO DE CURTAS DE ACESSIBILIDADE
MIDIÁTICA, UM DESAFIO PARA O PROFESSOR DE ALUNOS MULTIRREPETENTES

Dorotea Frank KERSCH 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)

doroteafk@unisinos.br
Renata Garcia MARQUES 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)(Capes)
re.garciamarques@hotmail.com

A redução dos custos no acesso às tecnologias digitais tornou-as populares. Seu uso aumentou e
amplioua presença da internet nas práticas cotidianas, inclusive entre as camadas mais pobres da
população. Essa popularização aumenta a pressão para inclusão das tecnologias de informação e
comunicação (TICs) nas práticas pedagógicas. Urge, pois, que se pense na formação do professor (e
do pesquisador) preocupado com as demandas sociais e comunicativas do século XXI. A partir de
nosso trabalho com professores, percebe-se quão tímidas ainda são as iniciativas de inclusão das
TICs nas salas de aula, de modo especial nas de língua portuguesa. O objetivo deste trabalho é
discutir  os  resultados  de  projeto  didático  de  gênero  –  PDG  curta  de  acessibilidade  midiática
“Adolescência, uma fase de risos eriscos?”, que envolveu alunos multirrepetentes, em distorção de
idade e série, de uma escola pública de São Leopoldo-RS. O desenvolvimento dos PDGs, um dos
quais  é  objeto  desta  apresentação,  requereu  esforço  para  o  trabalho  interdisciplinar,
integrandoLíngua Portuguesa e Ciências,leituras, pesquisas e palestras sobre DSTs, debate sobre
inclusão  social,  reflexão  sobre  audiodescrição,  estudo  sobre  roteiro  de  curta-
metragem,conduzindoos  aprendizes  a  mobilizar  diferentes  capacidades  de  linguagem  para  a
produção  do  curta.  Como  pressupostoteórico,  embasamo-nos  em  alguns  princípios  do
Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 1990; DOLZ; SCHNEUWLY, 2004) e dos estudos
de  letramento  (STREET,  2010;  BARTON;  HAMILTON,  1998;  KLEIMAN,  2005/2008)  e  da
proposta  metodológica  de  Projeto  Didático  de  Gênero  (KERSCH;  GUIMARÃES,  2011,  2012;
GUIMARÃES; KERSCH, 2012, 2014) para o ensino de língua materna e desenvolvimento das
capacidades de linguagem (SCHNEUWLY; DOLZ, 2011; CRISTÓVÃO, 2013), dos aprendizes. Os
resultados  mostram  que  a  metodologia  do  trabalho  com  PDGs  é  importante  ferramenta  para
desenvolver  a  autonomia  dos  alunos,  integrar  as  diferentes  disciplinas,  desenvolvendo  as
capacidades de linguagem, de modo especial as mulltissemióticas. Além disso, e envolvimento na
produção dos curtas desenvolveu a sensibilidade dos alunos em relação à inclusão social. O trabalho
permitiu, ainda, a aproximação dos professores envolvidos na proposta, a melhora da autoestima
dos alunos, que tiveram de vencer as barreiras com a tecnologia: usaram diferentes linguagens e
ferramentas tecnológicas, compartilharam e construíram conhecimentos conjuntamente, demandas
tão frequentes e urgentes da sociedade contemporânea.

Palavras-chave: Projeto didático de gênero; Capacidades de linguagem; Roteiro de curta-metragem.
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CONSTRUÇÃO DE VOZES DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO INICIAL NA ESCRITA
ACADÊMICA: uma abordagem em Linguística Aplicada 

Bruno Gomes PEREIRA
Universidade Federal do Tocantins (UFT)

brunogomespereira_30@hotmail.com 

Trata-se de uma pesquisa em andamento, desenvolvida em nível de doutorado, na qual objetivamos
investigar a relocalização teórica como recurso para (re) construção de vozes de professores em
formação  inicial,  aqui  denominados  também como  alunos-mestre,  em registros  acadêmicos  de
escrita convencional e escrita reflexiva profissional, representadas respectivamente por Resenhas
Acadêmicas (RA) e por Relatórios de Estágio Supervisionado (RES).  Estamos inseridos no campo
indisciplinar da Linguística Aplicada (LA), o que nos permite promover diálogos interessantes entre
várias vertentes dos estudos do letramento, tais como letramento científico, linguístico, acadêmico e
do  professor.  Utilizamos  a  Linguística  Sistêmico-Funcional  (LSF)  como  abordagem  teórico-
metodológica para microanálise dos dados analisados, pois acreditamos que o conhecimento dos
mecanismos textuais pode ajudar na construção de uma escrita mais engajada e (res) significativa,
além também de nos auxiliar na identificação de diferentes vozes dos alunos-mestre. Esta proposta
de investigação é do tipo documental, com características de estudo de caso, tendo em vista que
compreendemos o corpus a ser analisado como instrumentos semiotizadores de práticas discursivas
de um grupo social específico. Os dados dessa pesquisa são constituídos por 13 (treze) RA e vinte
(20)  RES,  todos produzidos  no contexto  acadêmico de uma turma em Licenciatura  em Letras,
ofertada pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), campus universitário de Araguaína. Mesmo
esta  investigação  estando  em  fase  de  construção,  é  possível  percebermos  que  o  aluno-mestre
apresenta consideráveis tentativas de (re) apropriação da teoria acadêmica, evidenciadas em suas
tomadas de vozes, seja na tentativa de (res) significação do saber científico ou mesmo na construção
de objetos de ensino, o que nos parece algo positivo. Este trabalho contribui com as discussões
promovidas  pelos  grupos  de  pesquisa:  Práticas  de  Linguagens  nos  Estágios  Supervisionados
(PLES/UFT/CNPq), Sistêmica Através das Línguas (SAL/PUCSP/CNPq), Linguística, Educação e
Literatura  (LELIT/UEPA/CNPq)  e  Letramento,  estudos  linguísticos,  ensino  e  formação  de
professores de Língua Portuguesa (UEPA/CNPq). 

Palavras-chave: Letramento; Vozes sociais; Linguística Aplicada.  

A FORMAÇÃO DO LEITOR CRÍTICO NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA: UMA
PROPOSTA DE LEITURA DE FRANKENSTEIN, DE MARY SHELLEY

Jaqueline Rodrigues da Silva PEREIRA
Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED) 

jaqueline.dasilvapereira@hotmail.com 

O objetivo do presente trabalho é apresentar os resultados do Projeto de Intervenção Pedagógica de
Língua  Inglesa  intitulado  “A formação  do  leitor  crítico  por  meio  da  literatura:  redescobrindo
Frankenstein”.  Este projeto foi desenvolvido para o Programa de Desenvolvimento Educacional
(PDE) da Secretaria de Estado da Educação do Paraná e foi implementado no primeiro semestre de
2014 com alunos de 1º ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Conselheiro Quielse Crisóstomo
da Silva, no município de Bocaiúva do Sul, Paraná. A proposta esteve fundamentada pelas teorias
da Estética da Recepção e do Letramento Crítico que promovem a formação de um leitor mais
crítico e mais participativo. O objetivo da proposta foi o aprofundamento do trabalho com língua
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inglesa por meio da literatura, com o propósito de promover a formação crítica e cidadã dos alunos.
Os estudantes leram uma adaptação para nível básico em inglês da obra  Frankenstein, de Mary
Shelley,  realizaram atividades  diversificadas  de leitura em grupo com prática auditiva,  além de
dinâmicas de grupo e produções orais e escritas. Os alunos também produziram uma releitura, por
meio  de  fotos,  de  um capítulo  que  narra  o  casamento  das  personagens  Victor  Frankenstein  e
Elizabeth. A releitura proporcionou momentos de interação nos grupos e reflexão sobre valores e
responsabilidades  por  atos  cometidos.  A partir  dos  resultados  de  suas  leituras  e  reflexões,  eles
produziram um documentário em vídeo sobre a obra e a autora, com momentos de apresentação de
todo  o  trabalho  para  a  comunidade  escolar.  O  Programa,  que  em  2013  contemplou  estudos,
pesquisas,  a elaboração do projeto e  a produção de um material  didático-pedagógico,  em 2014
proporcionou a discussão do projeto e das atividades desenvolvidas com os alunos em um Grupo de
Trabalho em Rede, que é uma proposta de formação continuada de professores da rede estadual do
Paraná, bem como a publicação de um artigo.
 
Palavras-chave: Frankenstein; Ensino de Línguas; Leitor Crítico.

AS EXPERIÊNCIAS NA DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO COMO GATILHOS
PARA MUDANÇAS NAS TRAJETÓRIAS DE DOIS GRADUANDOS

Paula Graciano PEREIRA
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG)

paulagraciano@gmail.com 

Este artigo  tem como objetivo apresentar  e  discutir  as  percepções  e posturas de dois graduandos
em Letras Português-Inglês relativas à docência em língua inglesa. Visamos, ainda, analisar  como
essas posturas e atitudes vão se modificando ao longo do semestre letivo e qual a influência das
experiências  vivenciadas  na  disciplina  de  estágio  supervisionado  no  engendramento  dessas
mudanças.  Este  trabalho  tem  como  pressupostos  teóricos  os  estudos  relativos  à  formação  de
professores  de  língua  estrangeira  numa  perspectiva  crítica  (HAYAMA,  2008;  OLIVEIRA;
FIGUEIREDO,  2013;   PEREIRA,   2013),   sobretudo   aqueles  concernentes  ao  estágio
supervisionado (BARROS; SILVA, 2011; COSTA, 2012; PIMENTA;  LIMA,  2012).  Entendemos
que o ensino-aprendizagem de inglês, bem como o próprio idioma em si, não podem ser dissociados
das inúmeras questões que extrapolam o campo do linguístico e se apresentam em uma dimensão
política,  social  e  ideológica  muito  maior.  Nessa  perspectiva,  entendemos  que  o  processo  de
formação de professores, iniciado na universidade, e tendo como locus principal o estágio, deve ser
pautado por reflexões e ações que busquem levar o aluno-professor ao desenvolvimento de uma
consciência crítica a respeito de seu papel como professor e dos papéis sociais que a LI desempenha
e pode vir a desempenhar no mundo. Adotando  uma  abordagem  qualitativa  de  coleta  e análise
dos dados,  este estudo de caso foi  conduzido no primeiro semestre  de 2010, na Universidade
Federal  do Tocantins.  Foram utilizados  como instrumentos  de coleta  de  dados,  transcrições  de
gravações em áudio e vídeo de entrevista, sessões de orientação e planejamento e sessões reflexivas.
Observamos  que  os  participantes  percorrem   caminhos   opostos   em   relação   ao   estágio
supervisionado,   indo  do  otimismo à  desistência  e,  por  outro  lado,  da  negação de  realizar  as
atividades ao comprometimento  com a docência.  Entre as  conclusões obtidas,  observamos que os
participantes apresentam concepções, posturas e atitudes variadas e, muitas vezes, contraditórias,
que sofrem influência de variáveis, sobretudo, de ordem pessoal.

Palavras-chave: Formação de professores; Estágio; Mudança.
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SESSÃO 17 - 20/10, 16h

LETRAMENTOS DIGITAIS: questões acerca do uso do celular em sala de aula

Luana F. PERONDI KHATCHADOURIAN
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

luanaperondi@gmail.com
Orientador: Prof. Dr. Marcelo El Khouri Buzato

O uso de aparelhos móveis equipados com internet é constante e se torna cada vez mais essencial
nos dias de hoje. Como professora, presencio o uso da internet em sala de aula, de forma espontânea
e como meio de comunicação e de consulta à internet. A partir deste cenário de uso constante de
aparelhos celulares em sala de aula pelos alunos, realizo um estudo partindo de uma ação dentro da
chamada  educação  2.0  ,  baseada  na  participação,  na  convergência  e  no  remix dos  conteúdos
envolvidos nas atividades. Falo, particularmente, da preocupação que o profissional docente deve
ter em garantir que a interação entre máquina, ser humano e informação seja não só percebida como
fenômeno social, mas abordada, tomada e preparada pelos participantes conscientemente, de forma
a propiciar uma comunicação em que o caráter social e ideológico sejam construídos por meio de
uma  linguagem que  traduza  e  transpareça  o  aspecto  inovador  dessa  comunicação,  ele  próprio
constituinte essencial nesta interação. Tal ação, ainda a ser elaborada, proporá o uso das aplicações
de tecnologia do celular em sala de aula que desloquem o aluno a uma determinada apropriação
(DELANEY et al., 2008), a fim de que ele seja capaz de inovar, tendo consciência de que, em
princípio, tudo não passa de relações de poder. Para tanto, abordarei a questão teórico-metodológica
de  ator-rede  proposta  por  Latour  (LATOUR,  2000,  2005;  BUZATO,  2010,  2012),  que  abarca
qualquer tipo de fenômeno associativo que reúna entidades humanas e não-humanas em cadeias de
tradução e deslocamento de forças e significados.

Palavras-chave: Letramentos digitais; Teoria ator-rede; Apropriação.

LETRAMENTO DIGITAL NA ESCOLA PÚBLICA: políticas, orientações oficiais e práticas 

Eliúde Costa PEREIRA 
Secretaria de Estado da Educação do Maranhão (SEDUC/MA)

eliudecostapereira10@gmail.com 
Lívia Márcia Tiba Rádis BAPTISTA

 Universidade Federal da Bahia (UFBA)
liviarad@yahoo.com 

A presente  comunicação  consiste  em um relato  de  pesquisa  situada  no  campo  da  Linguística
Aplicada, com foco na investigação da inserção das práticas de letramento digital, no âmbito das
práticas de linguagens desenvolvidas pela escola pública, especialmente no que tange ao uso de
recursos e meios digitais. Buscou-se compreender a relação entre os seguintes aspectos, (1) políticas
públicas  e  prescrições/orientações  oficiais  atinentes  às  práticas  letradas  digitais  no  contexto  da
educação  básica  e  (2)  as  práticas  docentes.   A investigação  partiu  do  pressuposto  de  que  a
linguagem nos meios digitais, por ser predominantemente hipertextual e multissemiótica, e, ainda,
por  ter  redimensionado  os  processos  de  comunicação  com  suas  respectivas  implicações
interculturais bem como por ter levado a modificações quanto à construção do conhecimento requer
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um  letramento  específico.  Esse  letramento,  consequentemente  precisa  ser  considerado  nos
currículos escolares, com vista a promover o desenvolvimento de uma ampliação do letramento
escolar,  valorizando  as  experiências  socioculturais  dos  alunos,  permitindo-lhes  que  atuem  e
interajam, no universo cibercultural de que fazem parte, de forma competente, crítica e ética. A
pesquisa fundamentou-se nas  contribuições  teóricas  dos  Novos Estudos do Letramento  (PAHL;
ROWSELL, 2012) e,  em especial,  na perspectiva dos multiletramentos (CAZDEN  et al.,  1996;
ROJO,  2009,  2012),  tomando  o  letramento  como  prática  social  (STREET,  1984,  2003;
LANKSHEAR; KNOBEL, 2006, 2011), e do letramento digital (MARTIN, 2008). Do ponto de
vista metodológico, a pesquisa consistiu em um estudo de caso, de caráter qualitativo, realizado em
uma escola pública que atende o Ensino Médio, envolvendo, entre outros aspectos: a análise de
documentos oficiais  parametrizadores do ensino; levantamento das práticas letradas digitais  dos
alunos  fora  da  escola  e  também  daquelas  desenvolvidas  pelos  docentes  da  disciplina  Língua
Portuguesa, nas séries finais da Educação Básica. Os resultados da investigação indicaram: falta de
sintonia entre o proposto pelos documentos parametrizadores do ensino, no que tange às práticas
letradas digitais, e o que é efetivamente realizado pelos professores; desconsideração pelos docentes
das  práticas  letradas  digitais  dos  discentes  realizadas  fora  da  escola,  o  que  sugere  haver  um
distanciamento das práticas sociodiscursivas destes, exteriores à escola. 

Palavras-chave: Tecnologia educacional; Multiletramentos; Letramento digital.

LINGUAGEM E PRÁTICA SOCIAL: 
Uma experiência de letramento crítico-literário com alunos de Língua Espanhola

Michelle Soares PINHEIRO
Universidade Estadual do Ceará (UECE)

 michelle040481@hotmail.com 
Orientadora: Drª. Antonia Dilamar Araújo

 dilamar@gmail.com 

Neste trabalho, relatamos uma experiência docente na sala de aula de Língua Espanhola no Núcleo
de Línguas da Universidade Estadual do Ceará, a fim de desenvolver a competência leitora e o
letramento crítico-literário dos alunos do curso de Espanhol Avançado, utilizando a obra literária
“El túnel” de Ernesto Sabato. Para trabalhar o letramento crítico e a competência leitora, adotamos
os pressupostos teóricos de Soares (1998, 2010), Baptista (2010), Janks (2012), Newsfield (2011),
Cosson  (2007),  Padilla  e  Sampaio  (2012)  e  Costa  (2012).  Consideramos  que  o  letramento  se
configura  enquanto  conjunto  de  práticas  sociais  que  usam a  escrita  e  a  leitura,  como  sistema
simbólico e tecnologia em contextos particulares e para objetivos específicos. Partindo-se de uma
perspectiva  crítica,  a  linguagem  é  vista  como  uma  prática  social  situada  sócio-historicamente
(FAIRCLOUGH, 2001), em que a linguagem e suas práticas sócio-discursivas são interdependentes
e que merecem atenção no contexto educacional, principalmente no ensino de língua estrangeira.
Nossa atuação docente favorece o desenvolvimento do letramento crítico-literário,  por meio de
atividades com o livro paradidático supracitado. Os alunos leram os capítulos, relataram a história e
usaram da criatividade para apresentar o enredo em sala de aula. Destarte, o objetivo principal da
atividade  foi  analisar  como os  alunos  compreendiam a  história  e  interpretavam o “túnel”,  não
somente na obra literária, mas se estendendo para a subjetividade dos mesmos, em meio à semiose
discursiva do livro. Assim, instigamos os alunos à reflexão crítica da obra literária e à metáfora do
túnel, bem como os incentivamos a explorar a multimodalidade para construir sentidos. Percebemos
que  os  alunos  demonstraram  a  compreensão  da  história  através  de  fantoches,  cartazes,
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dramatização, imagens e música. Além disso, constatamos que as interpretações foram múltiplas,
dentre elas,  destacamos a representação do túnel como símbolo da solidão,  tristeza e busca do
autoconhecimento.  Ademais,  os  estudantes  se  posicionaram  em  relação  ao  tema  da  violência
doméstica e do preconceito contra a mulher. Concluímos que a atividade com o texto literário na
aula de língua Espanhola se mostra relevante para potencializar o desenvolvimento da criticidade
acerca de questões sociais cotidianas e da competência leitora.

Palavras-chave: Linguagem; Prática; Letramento crítico-literário.

EDUCAÇÃO CRÍTICA: perspectiva de engajamento no ensino de língua inglesa

Andréa Santana SILVA E SOUZA
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) / Faculdade Saberes/ES

andreasantanass@yahoo.com.br 
Orientadora: Dra. Laura Stella Micolli

A concepção epistemológica que vem fundamentando o ensino de língua inglesa é "a-política e a-
histórica" (PENNYCOOK, 1998, p. 29), especialmente porque é entendida de maneira funcional-
conteudista (foco na transmissão de mensagem) e/ou realça a competência comunicativa (foco nas
regras pré-estabelecidas  de adequação linguística).  A mudança de paradigma, preconizada pelos
documentos oficiais (BRASIL, 2006 – por exemplo) através das teorias dos novos letramentos e
multiletramentos, pressupõe que o ensino de línguas estrangeiras possibilite engajamento crítico
capaz de levar à emancipação. Esse aspecto inquestionavelmente político da educabilidade implica
na concepção de língua e linguagem como prática social, que busca o desenvolvimento do aluno-
cidadão através de uma orientação sociocultural inclusiva e participativa (MONTE MÓR, 2009,
2012, 2013). Sendo assim, esta comunicação apresenta um estudo de caso (NUNAN, 1992) sobre a
influência de uma abordagem fundamentada no letramento crítico (LEWISON et al, 2002; MONTE
MÓR, 2009, 2012; MATTOS, 2014) nas experiências de formação docente préserviço, conduzido
numa  instituição  de  ensino  superior  (IES)  localizada  na  região
metropolitana de Vitória, no Espírito Santo.  As  participantes  são  alunas  concluintes  de  Letras
Português/Inglês: Ana e Gabriela, que cursaram o Estágio Supervisionado em Língua Inglesa no
primeiro  semestre  de  2014.  O  instrumento  utilizado  para  a  coleta  de  dados  foi  o  portfólio
(JOHNSON;  ROSE,  1997)  confeccionado  pelas  alunas-participantes  de  forma  sistemática  e
reflexiva, como documentação das experiências vivenciadas ao longo da disciplina. Essa ferramenta
avaliativa serviu para proporcionar à pesquisadora observar, por meio de uma perspectiva êmica, as
ações  pedagógicas  desenvolvidas  pelas  estagiárias  naquele  período.  Foi  realizada  uma  análise
descritivointerpretativista  dos  dados,  como  em  Creswell  et  al (2007),  tendo  como
referência as seguintes  perguntas: Uma  abordagem  fundamentada  no  letramento  crítico  pode
fomentar engajamento no ensino de língua inglesa? Se sim, de que maneira isso pode ser observado
nas experiências vivenciadas no Estágio Supervisionado em Língua Inglesa? Os resultados revelam
ações pedagógicas engajadas, comprometidas com a transformação social, que realçam mudanças
no papel do professor – que busca fomentar em seus alunos criticidade, por meio do vislumbrar das
possibilidades de um mundo de heterogeneidades e diversidade cultural. 

Palavras-chave: Educação crítica; Letramentos; Estágio supervisionado em língua inglesa.
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VARIEDADES LINGUÍSTICAS NOS ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS: análise e estudo

Vera Maria Ramos PINTO
Universidade Estadual de Londrina (UEL)

veraramosjac@gmail.com
Orientadora Dr.ª Joyce Elaine de Almeida Baronas

Thiago Leonardo RIBEIRO
Universidade Estadual de Londrina (UEL)

thiagoleonardoribeiro@gmail.com
Orientadora Dr.ª Fabiane Cristina Altino

Toda  língua,  por  ser  um  fenômeno  social,  é  heterogênea,  está  em  constante  transformação  e
apresenta vários processos de variação linguística, condicionados por fatores internos (linguísticos)
e  externos  (extralinguísticos)  como  origem  geográfica,  status  socioeconômico,  grau  de
escolarização, idade, sexo, mercado de trabalho e redes sociais do falante. Com a língua portuguesa,
falada no Brasil, principalmente, não podia ser diferente. Há uma grande miscigenação de povos, de
raças, de culturas, que contribuem para a diversidade linguística brasileira. Diante disso, a escola e a
sociedade  não  podem  deixar  de  reconhecer  as  variedades  linguísticas  do  português  brasileiro,
quaisquer que sejam, assim como não podem negar ou dificultar o acesso dos alunos ao domínio
das variedades linguísticas que eles desconhecem. A abordagem da variação deve ser efetiva no
contexto  escolar,  mas,  para  que  isso  aconteça,  os  professores  devem apropriar-se  dos  estudos
sociolinguísticos. Sendo assim, levando em consideração que o anúncio publicitário é um gênero
textual multimodal, de circulação real, muito próximo da oralidade e faz parte do cotidiano dos
alunos, explorando as diferentes modalidades da língua de acordo com seu público-alvo, o contexto
da  mídia  em que  será  veiculado  e  a  mensagem a  ser  transmitida,  encontramos,  nos  anúncios
publicitários, suporte pedagógico para estudo e abordagem da variação linguística nas salas de aula.
Desse  modo,  nesta  comunicação,  temos  como  objetivo:  i)  apresentar  estudo  das  variedades
linguísticas  (dialeto,  socioleto,  cronoleto,  idioleto,  sexoleto,  etnoleto,  tecnoleto)  por  meio  de
análises de anúncios publicitários encontrados em revistas de circulação mensal e semanal como
Veja, Caras, dentre outras e na Internet, unindo a teoria à prática; ii) demonstrar a importância do
texto publicitário para os estudos sociolinguísticos, sobretudo, no que diz respeito à abordagem da
variação linguística. O embasamento teórico principal para a realização deste trabalho foi pautado
nos estudos de Labov (1972), Tarallo (1985), Camacho (1998), Monteiro (2002), Bortoni-Ricardo
(2004-2008) e Coelho et al (2010).  

Palavras-chave: Variedade linguística; Anúncios publicitários; Estudo.
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SESSÃO 18 - 20/10, 16h

ENSINO DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA/ADICIONAL NO VALE DO
TAQUARI (RS): imigração haitiana

Graziela JACQUES PRESTES
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Centro Universitário Univates (UNIVATES)
grazielajp@gmail.com

Orientador Dr. Sérgio de Moura Menuzzi
smenuzzi@gmail.com

A  chegada  dos  imigrantes  haitianos  é  uma  realidade  concreta  no  Vale  do  Taquari  (RS),
especialmente na cidade de Lajeado. Visando à integração dos novos imigrantes, em uma cidade
outrora  colonizada  por  alemães  e  italianos,  o  Projeto  de  Extensão A Aprendizagem da  Língua
Portuguesa como Língua Adicional: Investigação, Formação e Ensino está em andamento desde
março do corrente ano. Os objetivos específicos do projeto consistem na formação de professores e
na docência a alunos haitianos. De cunho linguístico-social, o projeto constrói-se sob um referencial
teórico  interculturalista  (PAYER,  2009;  FERRAZ,  2012;  LEROY,  2012;  AQUINO,  2012)  e
etnometodológico  de  aprendizagem  de  língua  estrangeira/adicional  (SCHLATTER;  GARCEZ,
2009,  2012;  SCARAMUCCI,  2011;  NIEDERAUER,  2014;  GUALDA,  2009;  PEREIRA;
GOTTHEIM,  2013;  DINIZ,  2009).  Quinzenalmente,  realiza-se  um fórum de  estudos,  do  qual
participam  o  bolsista,  os  voluntários,  professores  e  egressos  do  curso  de  Letras  da  Univates.
Semanalmente, encontram-se o bolsista, a coordenadora e as professoras colaboradoras a fim de
organizarem as aulas para os haitianos e as ações do projeto, dentre elas: oficinas com professores
convidados.  Um  termo  de  parceria  foi  assinado  entre  a  Prefeitura  Municipal  de  Lajeado  e  a
Univates, cabendo à primeira a oferta de local apropriado para as aulas de PLE/PLA, em escola no
centro  da  cidade,  considerado de  fácil  acesso aos  alunos;  à  universidade  o curso  de  PLE/PLA
gratuito aos alunos imigrantes, com professores voluntários em formação. No ambiente virtual do
fórum  de  estudos,  encontram-se  as  leituras  discutidas  no  fórum  de  estudos  e  as  atividades
elaboradas e em elaboração para as aulas de PLE/PLA, agilizando a comunicação entre todos os
envolvidos. Atualmente, há três turmas de PLA em nível básico, totalizando 60 alunos, com 4 horas
semanais, duas horas a cada encontro. Em sala de aula, combinam-se os materiais elaborados com o
livro didático adotado Novo Avenida Brasil, doação de uma empresa privada. Os resultados são
parciais,  uma vez que tanto os alunos imigrantes estão em processo de aprendizagem como os
professores voluntários estão em formação. A expectativa para o segundo semestre baseia-se no
amadurecimento  profissional  do  grupo,  verificado em atuação na  sala  de  aula  e  nos  encontros
acadêmicos. 

Palavras-chave: Português como língua estrangeira/adicional; Imigração haitiana. 
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FERRAMENTAS DIGITAIS E PRODUÇÃO DE TEXTOS: uma experiência de escrita
colaborativa usando Google Docs no ensino médio

Barbara Helena RABELO
      Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

Orientador: Dr. William Tagata
bhrvieira@yahoo.com.br 

As  Novas   Tecnologias  de  Informação  e  Comunicação   delineiam novos  espaços  e  fontes  de
aprendizagem no contexto educacional. Pensando assim, este  trabalho  apresenta uma prática de
ensino na qual se fez uso da ferramenta digital   Google Docs Apresentações como um recurso
utilizado nas aulas de Redação.O trabalho foi  desenvolvido com  alunos da 2ª série do Ensino
Médio de uma escola particular de Patrocínio-MG e  teve como propósito  analisar as possibilidades
oferecidas pela ferramenta e a validade de seu uso. Para isso, a turma foi dividida em equipes e foi
proposto   que  buscassem informações  sobre  tema  atual  e  polêmico  e  preparassem slides  para
realização de seminário, usando a ferramenta Google Docs Apresentações, a qual lhes permitiu a
inserção de recursos  multimodais  diversos  encontrados na internet.  O trabalho foi  realizado de
forma assíncrona e colaborativa pelos integrantes das equipes. Em datas determinadas, cada equipe
apresentou  o  tema  selecionado  aos  colegas,  propiciando  a  ampliação  de  ideias  e  levando  a
questionamentos.  A seguir,   foi  apresentada  proposta  de  redação  sobre  o  tema.  Terminada  a
atividade,  foi  aplicado  um questionário  aos  alunos  para   verificar  as  opiniões    a  respeito  da
experiência com a nova ferramenta e se perceberam algum impacto da  atividade na elaboração do
texto proposto. Analisando as respostas, percebeu-se uma aceitação  do Google Docs por 97% dos
participantes, os quais ainda consideraram a integração de informações usando diferentes mídias
como um facilitador para a ampliação de ideias e  abordagem do tema exposto. O trabalho levou em
conta o conceito de escrita colaborativa de Barroso e Coutinho(2009). Constitui essa integração
entre  ferramentas  tecnológicas   e  escrita  uma  forma  de  promover  letramentos  digitais,  aqui
considerados como os define Gilster (1997);  e ainda assumimos a posição de Coscarelli (2007) a
qual alerta sobre a necessidade de levar as ferramentas digitais para o ambiente escolar.O estudo
permitiu perceber como a apropriação de uma ferramenta de web 2.0 pode ser um recurso eficaz
para auxiliar na ampliação de ideias, em aulas de redação, contribuindo para o desenvolvimento da
escrita.

Palavras-chave: Prática de ensino; Google Docs; Produção de texto. 

A NOÇÃO DE DISCURSO EM LICENCIANDOS EM LETRAS 

Thaís Ludmila da Silva RANIERI
Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST)

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)
thaisranieri@yahoo.com.br

Na UAST/UFRPE, os alunos da licenciatura em Letras quando chegam ao quinto período do curso
passam a cursar a disciplina Língua Portuguesa IV – Análise do Discurso. Nos períodos anteriores,
o foco das outras disciplinas voltadas para os estudos em Língua Portuguesa são os seus aspectos
fonético-fonológicos, morfossintáticos, lexicais e semânticos. As abordagens de cunho discursivo
são mais aprofundadas a partir da segunda parte do curso de Letras, ou seja, a partir do 5º período
do curso. Podemos perceber, nesse cenário, uma divisão e uma mudança de perspectiva quanto ao
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tipo de abordagem que sai de uma proposta mais formalista e aproxima-se de uma mais discursiva
dos  estudos  da  língua.  Diante  dessa  situação,  os/as  alunos/as,  ao  iniciarem  essa  disciplina,
prepondera  entre  eles/elas  uma  visão  de  língua  enquanto  código  formal,  estando  as  noções
referentes à concepção de linguagem enquanto discurso ainda incipientes e em fase germinal do seu
conhecimento  linguístico.  Tendo  em  vista  tal  cenário  e  por  acreditarmos  que  os  conceitos
associados a uma abordagem discursiva de estudos da língua são tão importantes quanto os formais
na formação de um profissional  de Letras,  apresentamos o presente trabalho.  Nosso objetivo é
comparar o conceito de discurso que os alunos apresentam no início da disciplina com o conceito
que foi construído ao longo dela. Para isso, partimos das discussões realizadas em sala, a partir das
quais o corpus deste estudo foi gerado, e submetemos nossa análise ao crivo da Análise de Discurso
Crítica (ADC). Abordagem essa que assume o discurso como prática social (FAIRCLOUGH, 2001;
VAN DIJK, 2015). Metodologicamente, assumimos uma pesquisa de caráter qualitativo e tomamos
o  questionário  de  sondagem,  atividades  avaliativas  em  sala  e  as  provas  da  unidade  como
instrumento de coleta de dados de pesquisa (GUNTHER, 2006; LUDKE; ANDRE, 1986). Nossos
resultados apontam para uma mudança na conceituação de discurso. Alguns alunos, inicialmente,
definem o termo como “diálogo”, “oratória”. Por sua vez, ao término da disciplina, apresentam o
conceito mais embasado teoricamente e com menos flutuações que comprometam a sua definição.
Tais mudanças são importantes se pensarmos na formação dos alunos enquanto futuros professores
de língua e de sua atuação em sala de aula. Sabemos que o conceito de discurso é tão relevante
como os conceitos de fonema, sintagma, morfema, frase, texto na formação de um profissional de
Letras.

Palavras-chave: Discurso; Licenciandos; Curso de Letras.   

“POR DIVERSAS VEZES PUDE PRESENCIAR A PROFESSORA COMPLETAMENTE AOS
BERROS”: O DESPREPARO E A VIOLÊNCIA NA ESCOLA EM UMA NARRATIVA DE

FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Cláudia Maria Bokel REIS
claudiabokel@gmail.com 

William Soares dos SANTOS
william_soares@yahoo.it

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

A partir de uma perspectiva sócio-interacional do discurso (GUMPERZ, 2002; BASTOS; SANTOS,
2013) e de uma perspectiva da ética do ato responsável, desenvolvida pelo pensado russo Mikhail
Bakhtin ([1924] 2012), esta pesquisa investiga a narrativa escrita de uma estudante de Prática de
Ensino de Português/Língua Estrangeira de Licenciatura em Letras da UFRJ na qual prevalecem,
por um lado, descrições de despreparo por parte dos professores e, por outro, a violência por parte
de estudantes do campo de estágio. Os resultados indicam que a licencianda constrói a sua narrativa
a partir de uma perspectiva avaliativa na qual são evidenciados a falta de preparo dos professores e
a incompreensão e a violência dos estudantes em lidar com determinados estudantes que requerem
algum tipo de atenção especial. Os resultados indicam, também, a necessidade de uma construção
dialógica de saberes e das relações no cotidiano escolar, com os todos os sujeitos envolvidos no
processo de formação.

Palavras-chave: Estudos narrativos; Formação de professores de línguas: Educação.
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GÊNERO TEXTUAL E TEXTO LITERÁRIO NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA: breve
apontamento no contexto do ensino médio

Rodrigo Gouvêa RODRIGUES
Universidade Federal do Tocantins (UFT)

 rodrigogouvea@uft.edu.br 
Orientador: Prof. Me. Sebastião Silva Soares (UFU)

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma reflexão de natureza bibliográfica sobre o uso de
gêneros textuais e textos literários nas aulas de língua inglesa no ensino médio.  A proposta do
trabalho surgiu a partir das leituras realizadas em nosso processo de formação inicial e as leituras
encaminhadas visando a formação de um profissional da educação para o ensino de línguas, nesse
caso, inglês. Partindo de leituras dos Parâmetros Nacionais do Ensino Médio (PCN- EM, 1999) e
dos pensamentos de Marcuschi (2008), Schneuwly; Dolz (2004), Bronckart (1999), Lazar (2005),
Polidorio (2004), Collie; Slater (1987), Calvacante (2004) dentre outros podemos perceber que a
área  da  linguagem  vem  abarcada  de  habilidades  e  capacidades  que  se  espera  que  os  alunos
alcancem no decorrer da sua formação, especificamente no ensino médio, levando-se em conta as
quatro  habilidades  básicas,  além  disso,  espera  que  os  mesmos  venham  desenvolver  essas
habilidades sem muita dificuldade frente às novas tecnologias de informação e comunicação e as
atuais exigências do mercado de trabalho. No entanto, quando realizamos uma leitura preliminar de
algumas  práticas  docentes  percebemos  que  essa  proposta  fica  geralmente  alicerçada  numa
perspectiva gramatical, sem apresentar aos alunos as outras dimensões da linguagem e seu papel
social. Frente a isso, acreditamos que o ensino de língua estrangeira, em especial de língua inglesa a
partir dos gêneros textuais e textos literários pode ser uma alternativa na superação desse dilema,
pois por meio dos textos literários e seus gêneros o professor pode proporcionar maior nível de
conhecimento cultural,  linguístico e social para a classe,  além de proporcionar reflexão sobre o
contexto de produção e recepção dos textos, acrescido de uma formação crítica e emancipatória dos
alunos. Desse modo, os dados do estudo permitiram concluir que o trabalho com os gêneros textuais
e textos literários  não podem ser apenas produtos para o ensino de gramática,  mas constructos
sociais, históricos e pedagógicos marcados por lutas de classes,  relações de poder e ideologias,
capazes de provocar nos alunos pensamento crítico e reflexivo sobre a realidade estudada e o seu
papel social enquanto sujeito de direitos e deveres na sociedade.  

Palavras-chave: Gênero textual/Textos literários; Ensino de língua inglesa; Ensino Médio. 

SESSÃO 19 - 20/10, 16h

A GAMIFICAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA O ENSINO: um estudo sobre as aulas de língua
inglesa em uma escola pública

Jeanne Jesuíno Cardoso RODRIGUES 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

jeannejcardoso@gmail.com

É possível observar que, mesmo com a popularização da tecnologia e o aumento da quantidade e
qualidade de jogos e recursos digitais, ainda encontramos resistência quanto ao emprego desses
recursos tecnológicos como ferramentas de auxílio à aprendizagem. Sendo assim, torna-se relevante
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o estudo da inserção desses recursos nas práticas de sala de aula para avaliarmos seus benefícios e
potencialidades que carregam. Este trabalho visa analisar, a partir de uma pesquisa-ação, o uso da
gamificação como ferramenta de auxílio à aprendizagem de língua inglesa, com alunos do 9º ano do
ensino fundamental de uma escola pública de Uberlândia, bem como identificar as concepções que
esses  alunos  possuem  a  respeitoda  inclusão  e  utilização  desses  recursos  nas  aulas  de  inglês.
Pretende-se tambémavaliar a forma como o uso dessas ferramentas influenciana motivação dos
estudantespara  aprender  e  realizar  as  tarefas  propostas  além  de  analisar  os  benefícios  que  a
interação aluno-software e aluno-jogadorespode trazer para o ensino/aprendizagem de línguas. Para
isso, aplicaremos um questionário para identificarmos as visões dos alunos a respeito do tema, e
também trabalharemos com diários reflexivos para tentarmos identificar as opiniões desses alunos
quanto a seu desenvolvimento, assim como sua motivação ao realizar as atividadessugeridas. As
análises  serão  realizadas  com base  nos  princípios  de  “bons  jogos”  de  Gee  (2005,  2008)  e  de
Deterding (2011) sobre a gamificação como estratégia de aprendizagem.Sobre o design e avaliação
de jogos educacionais,  teremos como referência  a  matriz  de análise  proposta  por  Gunter  et  al.
(2008).Além desses,  o  trabalho será  embasado também a  partir  depesquisas  sobre  o  ensino  de
línguas mediado pelo computador e sua normalização,de acordo com as teorias de Bax (2003, 2006,
2011),  Paiva  (2001,  2008)  e  Warschauer  (1996,  1998,  2002),  bem  como  tratará  sobre  a
reconfiguração dos papéis assumidos por professores e alunos, conforme Paiva (2005). Espera-se
assim  contribuir  com  os  estudos  acerca  da  utilização  de  jogos  como  ferramenta  de  auxílio  à
aprendizagem de língua inglesa, principalmente no contexto de escolas públicas, visto que ainda são
escassas pesquisas que tratam sobre o tema nesse ambiente específico.

Palavras-chave: Gamificação; Ensino e aprendizagem de línguas; Motivação.

MATERIAL DIDÁTICO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE LÍNGUA
PORTUGUESA

Ivana SACRAMENTO
Universidade Federal da Bahia (UFBA)

ivanasacramento19@gmail.com 
Orientadora Drª Edleise Mendes Oliveira Santos

A pesquisa de doutorado (em andamento) tem como objetivos analisar o processo de produção de
material didático dos professores formadores do Programa Gestar, como um caminho válido para
entender de que modo se constrói o processo de produção de material didático para ensino de língua
materna por professores da educação básica de um projeto institucional e como esses sujeitos se
constituem nesse processo, bem como conhecer as características desse material, de que modo ele
foi  desenvolvido  e  que  competências  exigiu  dos  professores  elaboradores.  De  modo  geral,
identifica-se uma carência de estudos sobre a produção de material didático por professores que
atuam na educação básica. O que temos visto é uma gama de material produzido sobre o livro
didático, sobre as leituras do professor, sobre a sua práxis. Portanto, a escolha de pesquisar sobre
autoria/material  didático  produzido  por  professores  de  Língua  Portuguesa  da  educação  básica
mostra-se relevante. Para tanto, a fundamentação teórica é da área da Linguística Aplicada, através
da  abordagem  intercultural  de  língua,  da  perspectiva  social  do  letramento  e  do  conceito  de
Pedagogia Crítica, que se propõe a contextualizar situações na sala de aula que, por sua vez, estão
relacionadas  ao  contexto  social  maior.  Na  Linguística  Aplicada,  a  Pedagogia  Crítica  é  um
reconhecimento tanto das implicações sócio-políticas do ensino de línguas, quanto da possibilidade
de mudança para estudantes e professores, dois grupos que,  muitas vezes, são afastados de um
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tratamento profissional sério, ou isolados de suas experiências reais de vida. Do ponto de vista
metodológico, trata-se de uma pesquisa qualitativa-interpretativa, mais especificamente, um estudo
de caso na modalidade de análise documental. A principal fonte de dados são documentos, ou seja,
as produções didáticas elaboradas pelos professores formadores do Programa Gestar. A pesquisa
encontra-se em fase de estudo e escrita do referencial teórico e na escolha das categorias de análise
do material didático, mas tais questões e categorias cobrirão, sem dúvida, os seguintes temas: os
traços característicos de abordagem das produções didáticas, as atividades e insumo nos materiais, a
abordagem do Programa Gestar, os papéis implícitos de alunos e professores nos materiais e os
conceitos implícitos de língua e linguagem.

Palavras-chave:  Material  didático;  Ensino  de  língua  portuguesa;  Formação  continuada  de
professores.

TIRINHAS DA MAFALDA: uma proposta de sequência didática 

Camila Teixeira SALDANHA 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

cami.saldanha@gmail.com 
Maria José LAIÑO

Universidade da Fronteira Sul (UFFS)
 

Esta comunicação tem por objetivo apresentar uma proposta de sequência didática (SD), composta
por oito etapas, de uma atividade de tarefa tradutória com tirinhas da Mafalda, direcionada para o
ensino de espanhol como língua estrangeira (LE), a fim de desenvolver a competência comunicativa
(CC) dos estudantes. O marco teórico que dá suporte a esta proposta aborda o ensino dos gêneros
por meio da utilização de um modelo de trabalho definido por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004),
a quem denominam SD um conjunto de atividades elaboradas de maneira sistemática, envolvendo
gêneros  textuais  orais  e/ou  escritos.  Ademais,  nos  respaldamos  na  definição  de  CC de  Hymes
(1978), posteriormente, ampliada por Almeida Filho (1999), para quem a CC vai além do simples
conhecimento gramatical. Segundo estes autores, para desenvolver a CC, devemos levar em conta
quando, como e onde usar a língua de maneira adequada, o que configura o uso e desenvolvimento
das  regras semânticas e  pragmáticas  da língua,  ou seja,  a  língua como prática social  (Bakhtin,
2010). A proposta da SD igualmente tem como pano de fundo a teoria funcionalista de tradução de
Nord (2010), quem elenca alguns elementos determinantes no processo tradutório, tais como: o
destinatário,  o contexto situacional  e a análise  textual.  Os sujeitos envolvidos  nesta prática são
alunos  do  penúltimo  ano  do  Curso  de  Graduação  em  Letras  –  Português  e  Espanhol  da
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) – Campus Chapecó, realizada no primeiro semestre
de 2015. Ao final da SD, percebemos que os estudantes puderam refletir sobre os conceitos de
língua e tradução de forma mais ampla, entendendo que ambos os conceitos fazem parte de um
construto  que abrange diferentes  elementos,  além dos gramaticais,  como os  fatores  culturais,  a
adequação,  a  coesão,  a  coerência  e  a  estrutura  do gênero em questão.  A partir  desta  proposta,
pretendemos ilustrar uma forma de explorar a ferramenta tradutória em sala de aula de LE contrária
às ideias difundidas pelo Método Gramática e Tradução, a fim de permitir que estudantes possam
perceber  língua  e  linguagem  sob  uma  nova  perspectiva  e  permitir  que  ocupem  o  papel  de
protagonistas e autores de suas próprias práticas comunicativas.  

Palavras-chave: Gêneros textuais; Ensino de línguas; Competência comunicativa.

282

mailto:cami.saldanha@gmail.com


ANÁLISE INICIAL DE CAPÍTULO DE LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA À LUZ DA RST E
DA TEORIA DA MULTIMODALIDADE: um estudo do tema da escravidão no Brasil

Danúbia Aline Silva SAMPAIO
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

danubiaalinesilva@yahoo.com.br 
Orientadora: Profª. Drª. Maria Beatriz Nascimento Decat

 
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 que emergem entre suas partes
(MANN; THOMPSON, 1988; MATTHIESSEN; THOMPSON, 1988; MANN  et al., 1992). Essa
teoria aponta que, além do conteúdo proposicional explícito veiculado pelas orações de um texto, há
proposições  implícitas,  denominadas  proposições  relacionais,  que  surgem das  relações  que  se
estabelecem a partir da  combinação entre as porções do texto. Diante das novas tecnologias e da
variedade de gêneros textuais que circulam socialmente, é interessante que a modalidade escrita não
seja o único foco dos estudos linguísticos.  Presente nas diversas práticas sociais, as linguagens
verbal e visual, por meio da interação de autor, texto e leitor, proporcionam sentidos e diferentes
leituras  do  mundo.  Destarte,  o  trabalho  com as  imagens  dentro  do  processo  de  construção  de
sentidos assume um papel fundamental. De acordo com Kress (1997), o visual é poderoso meio de
comunicação e, partindo dessa perspectiva, pode ser utilizado como uma importante ferramenta de
ensino. Dessa forma, na perspectiva da RST e da Gramática do Design Visual (GDV), de Kress e
Van  Leeuwen (2006), o presente artigo tem como principal objetivo apresentar a análise de um
capítulo de um livro didático de História do nono ano do Ensino Fundamental, o qual trata do tema
da escravidão no Brasil.  Importante salientar que a referida análise busca descrever as relações
retóricas que emergem entre as diferentes porções de texto, assim como entre as porções de texto e
as  imagens. Na  presente  pesquisa,  defende-se  a  ideia  de  que,  buscando  caminhos  para  o
desenvolvimento da competência comunicativa dos estudantes, professores de diferentes disciplinas
podem, tanto a partir da RST quanto dos estudos acerca das imagens, criar e organizar estratégias
para as atividades de leitura e compreensão de diferentes gêneros de texto em sala de aula.  Assim,
partindo da análise aqui proposta, busca-se também apontar que a articulação entre a RST e a Teoria
da  Multimodalidade  pode  ser  utilizada  como  um  importante  referencial  teórico  e  fonte  de
estratégias para professores de diferentes áreas do conhecimento.

Palavras-chave: RST; Multimodalidade; Livro didático.

ENSINO/APRENDIZAGEM DE ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA:
contraste entre crenças de professores e alunos de escolas públicas do distrito federal

Rosilene dos Anjos SANT’ANA
Instituto Federal Goiano (IFGoiano)

 profrosii@gmail.com
Julyana CARVALHO

Centro Interescolar de Línguas de Taguatinga (CILT)
julyanapcarvalho@gmail.com

Com o passar  dos  anos,  a  sociedade mudou,  e  com isso  se  destacaram também mudanças  no
caminho das pesquisas dentro da Linguística Aplicada (LA). Nesse sentido, os questionamentos dos
profissionais envolvidos no ensino/aprendizagem de línguas passaram a ter maior apoio no campo
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teórico.  O ensino  de  língua estrangeira  (doravante  LE)  nas  escolas  públicas  é  um exemplo  da
inquietação  de  professores  e  alunos.  No  que  diz  respeito  às  aulas  de  língua  espanhola,  que
demandam pouco tempo na carga horária, a situação se torna ainda mais angustiante. Com base
nessa inquietação, o presente trabalho pretende identificar, observar e contrastar as crenças sobre o
ensino/aprendizagem de professores e alunos de espanhol como língua estrangeira (ELE) de escolas
públicas  do  Distrito  Federal.  Adotando uma abordagem qualitativa  (FLICK,  2009)  de  coleta  e
análise de dados e interpretativista (MOITA LOPES, 1994), esta pesquisa utiliza um recorte dos
dados coletados em duas dissertações de mestrado desenvolvidas no Programa de Pós-graduação
em Linguística Aplicada da UNB e publicadas em 2014. Este estudo de caso, caracterizado por
focar em um determinado evento pedagógico (TELLES, 2002), apoia-se no conceito de crenças a
partir de uma perspectiva bakhtiniana (SILVA, 2010) e as considera como diferentes modos de dar
sentido ao mundo, uma vez que esses diferentes modos podem ser direcionados por interações
discursivas,  o  que  Barcelos  (2006)  nomeia  como  crenças  sociais.  Embora  seja  um  assunto
importante e mesmo que esteja sendo bastante pesquisado na atualidade (GIMENEZ, 1994), faz-se
necessário  que  as  pesquisas  sobre  crenças  não  se  limitem à  descrição,  e  sim devem procurar
compreender  a  relação  delas  com  o  ensino/aprendizagem.  Por  assim  ser,  para  esta  pesquisa
conhecer e refletir sobre crenças é importante para que se possa analisar a relação delas com o
ensino/aprendizagem de espanhol.  Portanto, espera-se que a discussão dos dados desta pesquisa
possa encaminhar um repensar  das políticas públicas  que envolvem o ensino de ELE e que as
representações de professores e alunos possam contribuir para que a interação e a aprendizagem em
sala de aula sejam ressignificadas. 

Palavras-chave: Ensino/aprendizagem de espanhol; Crenças; Contraste.

SESSÃO 20 - 20/10, 16h

PUZZLING ABOUT CRITICALITY IN EXPLORATORY PRACTICE

Isabel Cristina RANGEL MORAES BEZERRA
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

icmoraes@uol.com.br
Inés KAYON DE MILLER

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
 inesmiller@hotmail.com

In  this  paper  we  address  the  tacit  criticality  of  the  central  notions  of  Exploratory  Practice,  a
sustainable form of ‘being’ in the classroom (WU, 2006) or in other professional contexts. This
ethical  and  inclusive  approach  to  teaching  and  learning,  reflecting  and  doing  research
(ALLWRIGHT; HANKS, 2009) focuses primarily on the quality of life (GIEVE; MILLER, 2006)
of  those  involved and highlights  a  state  of  ‘puzzlement’ (HANKS,  1999)  as  its  encompassing
critical orientation. Within the Exploratory Practice framework, learners, teachers, future teachers or
other professionals find discursive space to formulate ‘why’ questions about ‘what is going on’ in
their everyday lives in pedagogic and/or other professional contexts. Establishing a connection with
a Freirean perspective, we consider that participants who ‘work for understanding’ their own socio-
historically situated puzzles take the most forceful action towards agency, criticality and autonomy.
Integration between regular social practices and critical reflection is pivotal to Exploratory Practice.
Practitioners engage collegially in slightly adapted pedagogic or professional activities to enhance
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their insiders’ understandings, rather than uncritically opting for or accepting externally determined
changes. Looking back on more than two decades of Exploratory Practice work and research on it,
carried out in Brazil as well as in other countries, we illustrate in this paper transformative moves in
the development of practitioners such as pre-service and in-service teachers,  learners in a wide
range  of  levels  and contexts,  coordinators,  political  activists,  educational  psychologists,  among
many others. We sustain that, by re-thinking the idea of teachers and students or other practitioners
as  collaborative  knowledge-makers  and  contributors  to  theory-building  (ALLWRIGHT,  2006),
Exploratory Practice critical underpinnings align themselves with the ‘social turn’ movement (GEE,
2000), with Multiliteracies pedagogy (COPE; KALANTZIS, 2000), with the recent political agenda
of  Applied  Linguistics (MOITA LOPES,  2006;  2013),  and  with  Critical  Applied  Linguistics
(PENNYCOOK, 2001; 2004).   These are all attempts at helping re-invent social life and ways of
producing knowledge as well as including other possibilities of meaning making by broadening the
understanding of literacy. 

Keywords: Exploratory Practice; Criticality; Agency.

CRITICAL APPLIED LINGUISTICS: problematizing the term ‘critical’ in a local context

Daniel FERRAZ
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

danielferrazufes@gmail.com 

According to Pennycook (2010), the concept "critical" has reached a level of saturation to the extent
that many fields of knowledge have added this term (critical discourse analysis, critical literacy,
critical sociolinguistics, critical pedagogy) in opposition to their non-critical counterparts (discourse
analysis, literacy, etc). This can be problematic provided that binary oppositions are perpetuated,
and power relations such as critical = better versus non-critical = worse are maintained. This seems
to be the trap CAL is trying to avoid.  Should we then abandon the term? In local contexts, such as
the one I teach in, where critical dimensions are not the main concern, is there room for criticality?
This presentation, situated within CAL field, focuses on the discussion of the term critical in a local
context (Espírito Santo, Brazil). One of the objectives is to show that in this context, the discussion
of the term ‘critical’ is yet relevant and necessary.  The rationale points at a need of problematizing
the  curriculum/disciplines/pedagogical  practices  of  the  Foreign  Languages  undergrad  course
investigated here. Pennycook (2001, 2010), Monte Mór (2007, 2009, 2011), Menezes de Souza
(2010, 2011), Giroux (1997, 1999) and Rajagopalan (2003) comprise the theoreticians I will be
based upon.  The Methodology used is qualitative, and the action-research method was chosen.
Answers from approximately 32 students from the disciplines Applied Linguistics and Projects will
be analyzed. All students are doing the English Foreign Languages course at the Federal University
of Espírito Santo. At first, I analyze the pedagogical proposals performed, and then, I discuss the
views of students in relation the term critical. Some conclusions, as stated before, point at the need
of  discussing  the  term critical  across  disciplines,  and  the  need  of  listening  (and  valuing)  our
students' meaning-making. 

Keywords: Critical language education; Pedagogical practices; Critical.
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A COMPARISON OF STUDENT AND TEACHER PERCEPTIONS ON VOCABULARY
ACQUISITION IN EFL

Alessandra Sartori NOGUEIRA
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP)

alesartori@yahoo.com 
Orientadora: Dra. Linda Gentry El-Dash

This study reports on the perceptions of students and teachers about the acquisition of vocabulary in
English as a Foreign Language (EFL). Research in this  area has increased in the past decades,
although  it  was  long  neglected.  Assuming  that  exposure  to  the  target  language  can  lead  to
acquisition, we seek to understand how this input is used, from the point of view of the participants.
Q Methodology was used, as it allows the study of people’s perceptions. It consists of procedures
that lead to the emergence of a number of factors (points of view) of whatever community is being
investigated. These procedures include collecting opinions about the topic and having participants
sort  these opinions  according to  those they most  agree and disagree with.  Then,  statistical  and
qualitative analyses are performed. This research was conducted with three communities, the first
composed of 30 public university students, the second composed of 16 public high-school seniors,
and the third composed of 29 EFL teachers from various educational contexts. Each of these three
communities was analyzed separately.  Then, a Second-Order Study, combining the data from the
three studies, made it possible to compare the perceptions of the students and teachers. This analysis
resulted in the assignment of a descriptive expression for each factor that summarizes the most
prominent interests of the participants of that factor. The following factors emerged in the second-
order study: Focus on Production, Focus on Freedom, Focus on Mediation of L1. Our analyses
consider  the  bakhtinian  concepts  of  dialogism  and  value  judgment.  We  conceive  that  the
participants’ perceptions are echoing voices that come from the history of approaches and methods
in language teaching. This echo is not an innocuous repetition, though; it is permeated with value
judgments, which are socio-historically constructed. In this study, the perceptions are revealed to be
diverse,  challenging  one-size-fits-all types of teaching approach. We suggest that a post-modern
concept of subject and language must be taken into account by the teacher to deal with diversity in
class:  understanding  that  teachers’ and  students’ opinions  are  socio-historically  affected  helps
teachers accept diversity and critically seek a coherent pedagogical practice.

Keywords: English as a foreign language; Vocabulary acquisition; Q Methodology.

A CRITICAL PERSPECTIVE ON TEACHING MATERIALS

Ane Cibele PALMA
Universidade Federal do Paraná (UFPR)

anecibelepalma@gmail.com
Candida Regina PALMA

Universidade Federal do Paraná (UFPR)
candidarp@gmail.com

While  textbooks  may give  teachers  and  students  a  sense  of  structure,  consistency and  logical
progression, the authenticity or lack thereof  of texts presented in some mainstream textbooks does
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not allow for agency on the part of either teachers or students. The selection of teaching materials,
whether  it  be  for  estágio  supervisionado or  teaching  projects,  such  as  PIBID  –  Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, promoted by CAPES, is always somewhat of a
challenge for Letras undergraduate students.  In many cases the students start  teaching practices
without having had the theoretical underpinnings necessary in order to make informed choices of
materials for their learner population(s), which in turn may result in frustration and demotivation for
teacher and learners alike. The objective of this session is to present tasks based on critical literacies
and reflective material analysis, enhancing the decision-making process forLetras students when
selecting the texts and activities for their classrooms. The theoretical basis for the selection of tasks
endorsed  by  the  presenters  draws  on  the  extant  literature  in  both  critical  literacy  and  critical
pedagogy. For the purposes of illustration, some activities will be presented during the session as
they would be developed in a Letras Class with the learners, in order for those in attendance to
experience the activities proposed as language learners and then transfer this knowledge to their
roles as future language teachers.

Keywords: Textbooks; Teaching materials; Criticality; Reflectiveness.

APUNTES PARA LA ENSEÑANZA DE LENGUAS A DISTANCIA (ELAD)

Fidel Armando CAÑAS 
Universidad de Brasilia (PGLA/UnB) 

fidel.canas@gmail.com
Elysio Soares SANTOS JUNIOR

Universidad de Brasilia (PPGL/UnB)
elysio@gmail.com

  
En un contexto donde las nuevas tecnologías demandan un cambio significativo en las relaciones
sociales se situa la forma en cómo nos apropiamos de nuevos conocimientos. Así, se ha configurado
un aprendiz con nuevas necesidades y desafíos que demandan reflexión por parte de los docentes de
lenguas extranjeras. Viendo esta necesidad, esta comunicación se ubica epistemológicamente en el
campo de la Lingüística Aplicada a la enseñanza de portugués como lengua extranjera (PLE) en
ambientes   virtuales.  Presentamos  una  investigación   cuyo  enfoque  fue  un  curso  temático  de
portugués  en línea: EMPORT, promovido por una institución educativa española en alianza con
universidades y empresas europeas y la Universidad de Brasilia. Participamos en el piloteo del sitio
web desde dos frentes: virtualmente, con varios países y, fisicamente, en Brasil. Uno de nuestros
principales objetivos fue verificar  si  la finalidad propuesta por el  curso era alcanzada,  a saber:
“elevar el potencial de empleo de jóvenes y adultos, colocando a los aprendices frente a desafíos
propios del mercado de trabajo y del mundo de los negocios”. Metodológicamente, fue un trabajo
de  naturaleza  cualitativa-interpretativista,  y  para  ello,  realizamos  cuestionarios,  entrevistas  y
sesiones guiadas para obtener una retroalimentación de aprendices extranjeros. Amparon nuestro
estudio teóricos como Braga y Costa (2000); Rudestam y Schoenholtz-Read (2010); Borja e Grossi
(2012); Pocho (2011); Paiva (2013); Schneider, Silva y Behar (2013), que analizan el contexto de la
Enseñanza de Lenguas a Distancia (ELAD): su histórico, desafíos, bases teóricas de interacción
síncrona  y  asíncrona.  Entre  los  resultados  que  obtuvimos  está  el  desafío  de  reducir,
paradójicamente,  las  distancias  en  ambientes  virtuales  de  aprendizaje,  para  no  prejudicar  la
motivación del aprendiz, que espera más que una serie de ejercicios al frente de su computadora. Es
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necesario que haya una ruptura del pensamiento que “enseñar a distancia” implica dejar al aprendiz
a la deriva, y pensarlo como un espacio propicio para el desarrollo de su autonomía.

Palabras clave: Enseñanza de lenguas a distancia; Português como Lengua Extranjera; Autonomía 
del aprendiz.

SESSÃO 21 - 21/10, 13h30

ENSINO DE PORTUGUÊS PARA REFUGIADOS: a língua como ação de acolhimento

Mirelle Amaral de SÃO BERNARDO 
Instituto Federal Goiano (IF Goiano) /Universidade Federal de São Carlos(UFSCar)

mirelleasb@gmail.com 
Orientadora: Dra. Lúcia Maria Assunção Barbosa

O ensino de português como língua estrangeira no Brasil vem sofrendo mudanças significativas,
assim como a sociedade brasileira. De um lado, um crescente número de estrangeiros buscando
nesse país o sonho de uma vida melhor. De outro, o despreparo político e social do país em acolhê-
los. O Brasil, mesmo tendo recebido em alguns momentos de sua história imigrantes em busca de
melhores condições de vida,  não conta com efetiva política de imigração. Por motivos como a falta
de lei para a legalização dos imigrantes que buscam a sorte por aqui, o que os colocam forçados a
solicitar  refúgio  para  tentar  legalizar  sua situação no país,  mesmo que temporariamente  e  pela
crescente  visibilidade  do  país  como parceiro  no  acolhimentode refugiados,  tem sido  enorme o
aumento dospedido de refúgio nos últimos anos. Esta pesquisa apresenta dados relacionados ao
crescente número de solicitantes de refúgio no Brasil, o perfil desses indivíduos e as ações que vêm
sendo  desenvolvidas  com  a  intenção  de  acolher  essas  pessoas,  haja  vista  que  as  diversas
competências a serem desenvolvidas por este público não são  de exclusiva responsabilidade de
quem chega, mas também de quem os recebe. Nesse sentido, a primeira ação de acolhimento a esses
indivíduos deve ser o favorecimento do aprendizado da língua do país que os recebem. Aprender
essa língua significa serem verdadeiramente acolhidos para sentirem-se parte dessa comunidade e
participar efetivamente na sociedade que os acolhe. Pesquisa-ação que se aloca em um curso para
refugiados na Universidade de Brasília, preparado através de temas considerados de maior urgência
para  os  recém-chegados  como:  trabalho,  moradia,  saúde,  relações  sociais.  O  objetivo  geral  é
desenvolver um curso que questione valores, estereótipos e atitudes preconceituosas e que instigue a
agência  na  construção  de  uma  sociedade  democrática  e  no  engajamento  dos  refugiados.
Concomitantemente ao ensino da língua, essas pessoas recebem informações e produzem atividades
práticas como: conseguir o cartão do Sistema de Saúde Pública Brasileiro, preparar um currículo,
descobrir onde fazer a carteira de trabalho, buscando promover a agência. Ademais, percebem-se
criticamente (PENNYCOOK, 2012; FREIRE, 1997) nessa sociedade e desenvolvem competência
intercultural (BYRAM, 1997) para adaptar-se à sociedade de acolhimento. 

Palavras-chave: Língua Portuguesa; Refugiados; Acolhimento.
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O ENSINO DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA NÃO MATERNA NO CONTEXTO
PLURILÍNGUE E PLURICULTURAL DE TIMOR-LESTE: Considerações sobre a prática e

formação docente

Helena karla ISOPPO SCHMID
helenaschmid85@gmail.com
Elainne BATISTA PAULINO

elainneunb@yahoo.com.br
Instituto de Estudos da Linguagem (IEL-Unicamp)

Orientadora: Drª Tereza Maher 

No âmbito dos projetos de cooperação internacional, o Brasil financia anualmente - pelo Programa
de Qualificação Docente e Ensino de Língua Portuguesa no Timor-Leste (PQLP-CAPES) - a ida de
dezenas de professores ao sul da Ásia para lecionarem língua portuguesa e ofertarem cursos de
formação docente  nas  demais  disciplinas.  Timor-Leste,  membro da  Comunidade  dos  Países  de
Língua Portuguesa (CPLP), passou por um complexo processo histórico até culminar na instalação
de sua república em 2002, fato que veio acompanhado de uma política de reintrodução da Língua
Portuguesa  (LP) no território como língua oficial  e  como idioma a  ser  ensinado nas  escolas  e
utilizado em instituições públicas. O aprendizado do idioma oficial pelos docentes timorenses se dá,
geralmente, em cursos de formação ministrados por professores brasileiros e portugueses, por meio
de programas de cooperação bilateral. Além do português como língua oficial e do Tétum como
língua nacional, os timorenses convivem com um número variável de línguas maternas, ágrafas, em
sua maioria, e com diferentes línguas estrangeiras, como a Língua Indonésia e o Inglês - o que
caracteriza o país como plurilíngue e pluricultural. Entendemos que, na prática e em detrimento do
seu estatuto oficial,  a língua portuguesa em Timor-Leste ainda é uma língua estrangeira para a
grande maioria – o que vai na contramão do tipo de ensino previsto para ela no país, isto é, de um
ensino de LP como primeira língua. Considerando esse panorama, o objetivo desta comunicação é
apresentar uma proposta didática de formação teórica sobre ensino de português como língua não
materna/L2, baseada numa abordagem mais comunicativa em contexto plurilíngue, com base na
experiência didática das autoras no referido programa de cooperação internacional. Esta formação
destina-se  aos  futuros  cooperantes,  e  a  todo professor  de  português  como língua não materna.
Interessa-nos chamar a atenção para a necessidade de se adequar à complexidade do contexto de
ensino  plurilíngue  que  nos  força  a  rever  nossa  própria  concepção  de  língua.  Apoiadas
principalmente em Almeida Filho (1997; 1999 e 2011) discutiremos questões relacionadas à pratica
do professor-formador  no que concerne a)  concepções  de língua b)  abordagens de ensino  e  c)
contexto plurilíngue e pluricultural.

Palavras-chave: Ensino de PLE; Plurilinguismo; Formação docente; Timor-Leste.
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ELOS ENTRE OUVINTES E SURDOS NO APRENDIZADO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE
SINAIS (LIBRAS)

Sara RAFIH 
Centro Universitário de Várzea Grande – UNIVAG

 saraurenha@hotmail.com
Danie Marcelo de JESUS 

Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT
 daniepuc@gmail.com

Este trabalho tem por finalidade apresentar uma pesquisa sobre como se constrói as relações entre
surdos e ouvintes em um contexto de ensino e aprendizagem de LIBRAS. Através de uma pesquisa
etnográfica (DENZIN; LINCOLN, 2006; BORTONI-RICARDO, 2008), essa relação é observada a
partir da experiência da pesquisadora durante um curso de Língua de Sinais, ministrado por um
professor surdo. Neste trabalho a pesquisadora manteve um diário de campo durante as aulas de
língua de sinais, por ela frequentadas como aluna e observadas. Posteriormente, busca-se realizar a
análise dos dados, visando construir respostas sobre como se constrói essa relação, além de buscar
respostas  sobre  esse  processo  de  entrada,  como  forma  de  começar  a  conhecer  uma  realidade
desconhecida e diferente para o ouvinte.

Palavras-chave: Ouvinte; Língua de Sinais; Surdez.

COMPLEXOS ORACIONAIS MENTAIS NA ESCRITA ACADÊMICA REFLEXIVA
PRODUZIDA POR PROFESSORES EM FORMAÇÃO INICIAL

Wagner Rodrigues SILVA
Universidade Federal do Tocantins (UFT)

wagnersilva@uft.edu.br 

Esta  pesquisa  focaliza  a  escrita  acadêmica  reflexiva  realizada  no  gênero  relatório  de  estágio
supervisionado, produzido por professores em formação inicial numa Licenciatura em Matemática.
Está  inserida  nos  projetos  “Escrita  reflexiva  profissional  nas  licenciaturas:  da  gramática  ao
discurso” (CNPq/UFT) e “Estudo gramatical-discursivo da escrita reflexiva profissional produzida
por  professores  em  formação  inicial”  (CNPq/UFT),  desenvolvidos  nos  seguintes  grupos  de
pesquisa: Práticas de Linguagens em Estágios Supervisionados – PLES (UFT/CNPq); Sistêmica
Através das Línguas – SAL (PUCSP/CNPq). Com propósito de caracterizar a reflexão a respeito da
prática pedagógica, no registro acadêmico mencionado, investigamos as ocorrências (i) de orações
paratáticas extensivas utilizadas como complementos de orações mentais perceptivas hipotáticas; e
(ii)  de  orações  hipotáticas  projetadas  a  partir  de  orações  mentais  cognitivas  projetantes.  A
investigação  dos  complexos  oracionais  mentais  se  justifica  pelo  interesse  em compreender  as
escolhas  linguísticas  realizadas  pelos  autores  dos  relatórios  quando  inseridos  em situações  de
reflexão pela escrita a partir de experiências vivenciadas na escola da educação básica durante os
estágios obrigatórios da licenciatura. Os principais dados investigados foram relatórios de estágios,
produzidos nas Licenciaturas em Matemática, Língua Portuguesa e Língua Inglesa, sendo que os
escritos desses dois últimos cursos foram tomados como parâmetros comparativos para a análise
dos  produzidos  na  primeira  licenciatura,  os  quais  foram  focalizados  mais  diretamente  neste
trabalho. As abordagens qualitativas e quantitativas de pesquisa foram assumidas nas análises dos
dados, na perspectiva indisciplinar da Linguística Aplicada. Os principais referenciais utilizados nas
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análises correspondem a pressupostos teóricos da Linguística Sistêmico-Funcional e dos Estudos do
Letramento.  Os  resultados  mostraram que  os  momentos  de  reflexão  instaurados  pelo  uso  dos
complexos oracionais mentais foram bastante relevantes para a construção da prática reflexiva do
professor em formação inicial. Os usos dessas construções gramaticais podem ser trabalhados pelos
formadores  em  sala  de  aula,  motivando  um  maior  envolvimento  dos  autores  com  a  escrita
produzida, podendo, por exemplo, deslocar os relatórios da Licenciatura em Matemática da posição
dos textos com menor ocorrência dos complexos oracionais mentais.

Palavras-chave: Estágio supervisionado; Letramento do professor; Linguística Sistêmico-Funcional.

EXPECTATIVAS E CRENÇAS SOBRE O LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA
PÚBLICO: o antes e o pós livro

Marcinete Rocha da SILVA 
(PPGL/UNEMAT)

profmarcinete@hotmail.com
Vera Lucia de Oliveira Pereira BUOSE 

(PPGL/UNEMAT)
vera-buose@hotmail.com

Valdir SILVA 
(PPGL/UNEMAT)

ollule4@yahoo.com

O  presente  trabalho  tem  por  objetivo  apresentar  uma  análise  das  expectativas  e  crenças  dos
professores de Língua Inglesa (LI) da rede pública sobre o uso do Livro Didático (LD), ofertado
pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para a educação básica, a partir de 2011, com
base em entrevistas realizadas em 2010 para a pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso e nos
dados de 2015, coletados para uma pesquisa de Mestrado em Linguística da Universidade do Estado
de Mato Grosso. Como aporte teórico embasamo-nos em Tilio (2013), Tilio (2008), Paiva (2009),
Vilaça (2009), Coracini (1999), Kelly (1969), Leffa, (1999), Costa (2012), Chartier (2002), Silva
(2010),  Bittencourt  (1993),  Lajolo  (1996),  Lima  e  Santos  (2011),  entre  outros  teóricos  que
enfatizam as  polêmicas  do uso  do  LD no Brasil  desde  o  período colonial,  até  a  atualidade.  A
metodologia que orienta essa pesquisa é de natureza quali-interpretativista. A pesquisa aponta que
antes  da  distribuição  do  LD  pelo  Ministério  da  Educação,  através  do  PNLD,  os  professores
alimentavam uma grande expectativa em se ter um material didático voltado para as práticas de
ensino e aprendizagem de LI. Por seu turno, a pesquisa em curso, corroborada por outros trabalhos,
apontam  que  5  anos  depois  da  disponibilidade  do  LD  público,  esse  material  é  muito  pouco
frequente  na  sala  de  aula,  com  base  em  justificativas,  como:  dificuldades  dos  alunos  em
acompanhar o livro, atividades complexas para curta carga horária, atividades não condizentes com
a realidade escolar, a falta de domínio da língua pelo professor, dentre outros motivos. Foi possível
verificar  que  muitos  professores  ainda  continuam  a  buscar  materiais  em  diversas  fontes,
principalmente a internet, e os LD recebidos, guardados nas prateleiras das escolas.

Palavras-chave: Livro didático de Língua Inglesa; Professores; Crenças e expectativas. 
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SESSÃO 22 - 21/10, 13h30

LETRAMENTO DIGITAL E A ESCRITA COLABORATIVA EM UM CONTEXTO DE
FORMAÇÃO DE PROFESSSORES DE LÍNGUA

Selma Maria Abdalla Dias BARBOSA
Universidade Federal do Tocantins (UFT)

selmaabdalla@uft.edu.br 
Patrícia Fabiana BEDRAN

Universidade Estadual Paulista – Júlio de Mesquita Filho (UNESP/IBILCE)
patbedran@gmail.com 

O surgimento de novas tecnologias de informação e da comunicação tem modificado as atividades
cotidianas  na  atualidade.  Essas  modificações  encontram-se  presentes  em  vários  segmentos  da
sociedade.  Dentre  eles,  ressaltamos  o  âmbito  educacional  e,  mais  precisamente,  o  processo  de
ensino  e  aprendizagem  de  língua.  Com  todas  essas  mudanças,  há  necessidade  de  preparar  o
professor  para  o  trabalho  com  esses  novos  recursos  digitais.  Justificamos,  dessa  forma,  o
desenvolvimento desta pesquisa, qualitativa de cunho etnográfico, que se volta para a formação
crítica e reflexiva dos professores com relação ao uso de novos recursos tecnológicos. A partir de
uma  perspectiva  sociocultural  de  ensinar  e  aprender,  viabilizada  por  meio  da  construção  de
Comunidade de Prática (doravante CdP), que possibilitaria a construção coletiva de práticas letradas
digitais, tencionamos discutir o processo de produção textual, realizado de maneira colaborativa, a
partir  da utilização de  uma ferramenta  tecnológica por  alunos  em um curso de  Letras  de  uma
universidade pública. O referencial teórico que fundamenta este trabalho são as pesquisas sobre
formação  de  professores  sob  uma  perspectiva  sociocultural  (JOHNSON,  2009;  HAWKINS  e
NORTON,  2009;  SINGH;  RICHARDS,  2009);  tecnologia  e  formação  do  professor  (PETERS,
2006;  BARRETO,  2003;  REINDERS,  2009;  VALENTE;  MATTAR,  2007),  letramento  digital
(SOARES, 2002, 2003; BUZATO, 2006; FREITAS, 2010) e Comunidade de Prática (WENGER,
1998, 2006; WENGER, WHITE; SMITH, 2009; GIMENEZ, 2010). Diante dos resultados parciais,
obtidos a partir da triangulação de dados, gerados por meio de questionários e de diários reflexivos,
pretendemos, com a apresentação desse trabalho, problematizar e compreender melhor como os
recursos tecnológicos e como as atividades desenvolvidas em um curso de formação de professores
podem auxiliar na formação crítica e colaborativa dos aprendizes a partir do desenvolvimento e da
construção de uma CdP.

Palavras-chave:  Letramento digital; Escrita colaborativa; Formação de professores.
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INOVAÇÃO EM PRÁTICAS DE ANÁLISE LINGUÍSTICA NO ENSINO DE LÍNGUA
MATERNA

Cícero da SILVA 
Universidade Federal do Tocantins (UFT)

cicolinas@yahoo.com.br 
Wagner Rodrigues SILVA

Universidade Federal do Tocantins (UFT)
wagnersilva@uft.edu.br   

Situados na Linguística Aplicada, analisamos o processo de produção e implementação, em sala de
aula, de uma Unidade Didática (UD) como instrumento orientador para aulas de Língua Portuguesa
(LP) na Educação Básica.  A UD se configurou na articulação de atividades de leitura e análise
linguística,  orientadas  por  pressupostos  teóricos  da  Linguística  Sistêmico-Funcional  (LSF).  A
pesquisa  integra  parte  das  atividades  do laboratório  de  criação  de  material  didático  (MD),
correspondente à abordagem didática assumida para ofertar disciplinas planejadas e ministradas a
partir da produção de algum produto coletivo, a exemplo da UD apresentada em Silva et al. (2015).
Para  tanto,  faz-se  necessário  compreender:  onde  ou  quando  emergem conflitos  ou  tensões  na
elaboração de MD mediador das práticas escolares de linguagem (leitura e análise linguística). O
caráter inovador desta atividade é a abordagem sistêmico-funcional recontextualizada para o ensino
de LP e a preocupação em mostrar a professores e formadores de diferentes níveis de ensino uma
possibilidade de trabalhar com/sobre a língua a partir dos significados contextuais para se chegar à
compreensão do texto por meio da gramática (SILVA, 2006; SILVA et al.,  2015). O  corpus foi
gerado por meio da prática de laboratório de criação de MD, desdobrando-se numa pesquisa piloto
para testagem da UD, numa turma do 9º Ano do Ensino Fundamental II, de uma escola pública no
interior do Estado do Tocantins. Ao analisar as ações docentes, as respostas dos colaboradores, os
diários  de  campo e  outros  dados  de  pesquisa,  evidenciamos  que  aparecem tensões  entre  saber
tradicional  versus  saber acadêmico quanto à proposta de inovação no ensino de LP, em especial
sobre análise linguística. Os resultados também revelaram os momentos e as formas de emergência
de conflitos ou tensões na elaboração da UD. A modelagem didática provocou situações de reflexão
sobre e como a língua é usada pelos discentes, contribuindo para o letramento linguístico dos alunos
e professora colaboradores da pesquisa.

Palavras-chave: Análise linguística; Linguística Aplicada; Material didático.

OS NÍVEIS DE RESPONSIVIDADE QUE SE ESTABELECEM EM UM PROCESSO
FORMATIVO DOCENTE

Bárbara Adriano da SILVA 
Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP-CJ / PIBID)

barbara.adrno@hotmail.com 
Orientadora: Drª Marilúcia dos Santos Domingos Striquer

Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP-CJ)
marilucia@uenp.edu.br  

Norteados pelas teorias bakhtinianas, investigamos se um processo formativo, constituído por um
conjunto  de  estudos  dirigidos  que  totalizaram  vinte  e  duas  horas/aulas,  oferecido  pelas
coordenadoras  do  subprojeto  Letras/Portuguesa  (PIBID/UENP)  aos  vinte  e  um  bolsistas  de

293

mailto:marilucia@uenp.edu.br
mailto:barbara.adrno@hotmail.com
mailto:wagnersilva@uft.edu.br
mailto:cicolinas@yahoo.com.br


iniciação à docência do referido subprojeto, os quais são, ao mesmo tempo, graduandos dos cursos
de Letras da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), campus Jacarezinho, cumpre seu
papel fundador de ferramenta de aprimoramento e desenvolvimento. A premissa que norteia nossa
investigação é a de que em um processo formativo, o participante não apenas compreende a cultura,
os conhecimentos científicos, os conteúdos escolares, as práticas pedagógicas abordadas durante o
curso do qual participa. O que se espera, na verdade, é uma atitude responsiva ativa (BAKHTIN,
2003).  Isto  é,  que  os  participantes  reajam aos  enunciados  proferidos  pelos  formadores,  pois  a
responsividade é um elemento constitutivo do dialogismo (BAKHTIN, 2006). O objetivo geral do
subprojeto é contribuir com os graduandos/bolsistas em uma ampla compreensão das bases teóricas-
metodológicas  dos  gêneros  discursivos/textuais  e  sua  transposição  didática  na  educação básica,
nesse sentido os estudos dirigidos se centraram nos preceitos de Bakhtin (2003, 2006), Bronckart
(2009),  Dolz,  Noverraz  e  Schneuwly (2004).  Assim,  nosso  corpus  refere-se  a  um questionário
oferecido  aos  graduandos  ao  final  dos  estudos,  e  os  resultados  das  análises  às  respostas  ao
questionário demonstraram que o processo formativo não se configurou como uma ferramenta de
aprimoramento  e  desenvolvimento,  pois  as  respostas  revelam vários  níveis  de  responsividade:
todas  as  vinte  e  uma  respostas  foram  classificadas  como  imediatas,  em  decorrência  da
obrigatoriedade  imposta  de  participar  do  processo  e  de  responder  ao  questionário;  mas,
principalmente, a maioria das respostas possuem características de respostas silenciosas, revelando
uma  compreensão  superficial  sobre  o  que  foi  enunciado.  Apenas  algumas  poucas  respostas  se
configuram como ativas e críticas, contudo, elas foram construídas por graduandos/bolsistas que
passaram  por  outros  eventos  externos,  fora  do  subprojeto,  que  colaboraram  no  processo  de
internalização dos conteúdos tomados como objeto de ensino e aprendizagem no subprojeto. Nesse
sentido,  novos estudos,  atividades e  propostas  de participação em eventos  foram organizados e
oferecidos aos graduandos/bolsistas, a fim de que o objetivo do subprojeto pudesse ser alcançado.

Palavras-chave: Responsividade; Formação docente; Formação inicial docente.

ALÉM DO ¨FILL IN THE BLANKS¨: a música e o ensino de língua inglesa na perspectiva do
letramento crítico

                                              
Lorena Norberta da SILVA

Universidade Federal de Alagoas / Instituto Federal de Alagoas (UFAL - IFAL)
lorena.teacher@hotmail.com

Orientador: Dr. Sérgio Ifa

Nesta  comunicação,  apresento  reflexões  acerca  dos  resultados  da  pesquisa  em que  trabalhei  a
música  inserida  na  perspectiva  do  letramento  crítico  em  minhas  aulas  de  língua  Inglesa.  Os
participantes da pesquisa foram vinte e seis alunos de uma turma de segundo ano do ensino médio
do Instituto Federal de Alagoas. Tentei trabalhar a língua como um processo de construção social e
ideológico, desmistificando a visão de que aprender a língua seja aprender estruturas. Não priorizei
as  maneiras  tradicionais  de se  trabalhar  a música em sala  de aula  (música como pretexto para
trabalhar gramática e pronúncia). Trabalhei  na perspectiva do letramento crítico: Língua Inglesa
como transformadora da realidade em que meu aluno está inserido. Tanto a temática das aulas como
as músicas foram escolhidas pelos alunos. Além de problematizar a temática das músicas, busquei
também  outros  gêneros  textuais  para  ampliarmos  nosso  horizonte  social. Padrões  de  beleza,
desigualdade social, amizade e amor foram alguns dos temas trabalhados a partir das músicas em
nossas  aulas. Tomei  como  base  as  teorias  que  fundamentam  a  minha  concepção  de  língua
(BAKHTIN/VOLOCHINOV,  2010),  de  Linguística  aplicada  (PENYCOOK,  2006;
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RAJAGOPALAN,  2006),  do  ensino  de  língua  inglesa  por  meio  de  música  (JORDAIN,1998;
MURPHEY, 1992; GRIFFEE, 1998) e nos estudos de letramento crítico  (COPE; KALANTZIS,
2000; LANKSHEAR; KNOBEL 2003).  O tempo de coleta da pesquisa foi de doze aulas de cem
minutos cada aula, que aconteceram entre os meses de Março e Maio de 2015. Os instrumentos de
coleta dados foram entrevistas, questionários, gravações de áudio, produções orais e escritas dos
alunos  além do  meu  diário  das  aulas.  Os  resultados  apontam para  um grupo  de  alunos  mais
reflexivo, questionador e consciente da importância social da língua. 

Palavras-chave: Letramento crítico; Língua inglesa; Música. 

CURADORIA, MEMÓRIA E HISTÓRIA: dos museus ao Facebook

Nayara Natalia DE BARROS
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

nayara.natalia.barros@gmail.com
Orientadora: Prof. Dra. Daniela Palma

Esta  comunicação  apresenta  os  primeiros  estágios  de  revisão  bibliográfica  e  teórica  de  uma
pesquisa de doutorado que focaliza a reconfiguração da prática da curadoria – quando executada em
sua versão digital e com auxílio algorítmico – especificamente nas Linhas do Tempo do Facebook,
entendidas,  aqui,  como repositórios  de  conhecimento.  Para  demonstrar  esse  percurso inicial  de
investigação e de abordagem das Linhas do Tempo e da curadoria digital, será apresentada uma
reflexão sobre esta em suas relações com dois eixos temáticos específicos: a memória e a história. O
objetivo  da  fala  é  promover  uma  aproximação  relevante  entre  memória,  história  e  a  prática
curatorial. Tema de crescente interesse, a chamada curadoria digital, hoje, é amplamente difundida e
estudada no campo da comunicação e também das artes, quando pensada do ponto de vista das
exibições  artísticas  nos  circuitos  da Internet,  por  exemplo.  Entretanto,  seu nascimento teve seu
berço,  fundamentalmente,  no  campo  artístico,  através  da  curadoria  tradicional  de  patrimônios.
Argumenta-se que, em oposição à ansiedade museológica moderna pela preservação e salvaguarda
de  certos  objetos,  as  novas  mídias  podem proporcionar  uma efemerização  da  memória  e  uma
vontade de esquecimento. A flexibilidade com que se expõem signos culturais de prestígio em uma
página de Internet, como é o caso da foto da comida, da cerveja gelada, do beijo na namorada ou
namorado, pode ser, em contrapartida à curadoria que se restringia à arena museológica, uma forma
de flexibilizar e dar poder a pessoas diferentes, sem a aura intelectual que parece sempre vir com a
imagem do curador, mesmo que atualmente tal aura tenha perdido um pouco de seu prestígio. Além
disso, é preciso frisar que a memória não pode ser encarada como um arquivo fechado e estático,
mas como construção perpetuada. A pesquisa ainda se encontra na fase de pré-seleção dos dados, e
por essa razão deseja-se expor preocupações e questionamentos teóricos e metodológicos surgidos
no processo de investigação da rede social,  que decorreram das reflexões acerca das origens da
prática curatorial.

Palavras-chave: Curadoria; Memória; História.
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SESSÃO 23 - 21/10, 13h30

QUEM EU ERA? QUEM SOU EU? E O QUE SEREI?: refletindo sobre as identidades do
professor de língua inglesa para fins específicos na pós-modernidade

Elizangela dos Santos Alves da SILVA
Professora de Língua Inglesa do Instituto Federal de Brasília(IFB)

elizangela.alves@ifb.edu.br

Este trabalho faz parte da pesquisa de mestrado que tem como foco refletir sobre a identidade e os
papeis do professor que ensina língua inglesa com fins específicos (ELFE). O intuito tem sido traçar
o perfil do docente de língua estrangeira na perspectiva dos aprendizes em três modalidades de
ensino:  Médio,  Técnico  e  Superior.Desse  modo,a  pergunta  norteadora  é  qual  a  identidade  do
professor que leciona com fins específicos?A reflexão sobre identidade(s) como mediadora na sala
de aula tornou-se latente para o ensino aprendizagem de línguas no mundo pós-moderno. Conforme
Palmer (1998), quando não nos conhecemos não podemos conhecer nossos alunos e quando isso
acontece não podemos também ensiná-los.A pesquisa é de natureza qualitativa (CHIZOTTI, 2006;
FLICK, 2006). O método utilizado é um estudo de caso na modalidade observacional participante
conforme classificação de (BODGAN; BIKLEN, 1998). Os participantes:uma professora que atua
em três modalidades de ensino e os alunos das três turmas que a docente exerce sua função na rede
federal  de  ensino.São  utilizados  como  instrumentos  de  pesquisa:  entrevistas,  questionários
semiestruturados  e  notas  de  campo  (FLICK,  2009).  Os  dados  foram gerados  ao  longo  de  um
semestre de ensino de língua Inglesa com fins específicos e os resultados preliminares mostram que
o professor que atua com ELFE possui papeis diferentes em cada modalidade de ensino. Este dado
entra  em consonância com o que diz  (BAUMAN, 2005.  p.19),  “As identidades flutuam no ar,
algumas de nossa própria escolha, mas outras infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta”.
Dessa forma compreende-seque a(s) identidade(s) variam de acordo com as relações estabelecidas
em cada área de ensino. Dessa forma o mediador deve assumir uma postura reflexiva do seu próprio
trabalho  e  participar  constantemente  de  cursos  de  formação  contínua.  Ao  professor,  se  faz
imprescindível a reflexão e pesquisa permanente, a qual deve ser uma constante em sua rotina de
trabalho. Essa reflexão faz parte do dia-a-dia do professor que ensina para fins específicos. (MOITA
LOPES, 2006)

Palavras-chave: Ensino de línguas para fins específicos; Identidade; Professor reflexivo.

ESTUDO DOS SINAIS DE PONTUAÇÃO EM MATERIAL DIDÁTICO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA DO ENSINO FUNDAMENTAL: uma análise crítica 

 
Antonio Cesar da SILVA  

Universidade Federal de Alagoas (UFAL) / Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL)
ancesil16@gmail.com 

                      Orientadora Drª Januacele F. da Costa
januaceledacosta@gmail.com 

 
De um modo geral, a leitura das indicações sobre o uso das marcas de pontuação revela orientações
imprecisas, flutuantes e, em alguns casos, um tanto quanto subjetivas no que diz respeito às suas
aplicações. A imprecisão é, muitas vezes, consequência do fato de se atrelar a indicação do uso dos
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sinais de pontuação à tentativa de representação de recursos da fala na escrita. O objetivo deste
trabalho é  a  investigação dos  conteúdos e  dos  tratamentos  dados ao  ensino dessas  marcas  nos
materiais didáticos de Língua Portuguesa.  A pesquisa fundamenta-se em teorias linguísticas que
discutem a natureza e a manifestação da língua escrita enquanto objeto de estudo e de ensino de
língua  materna;  bem como em concepções  discursivas  e  enunciativas  da  comunicação.  Para  o
estudo,  fez-se  um  recorte  metodológico  que  evidenciou  o  problema  do  ensino  dos  sinais  de
pontuação em material didático do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano) adotado em uma escola da
rede municipal da cidade de Maceió. A partir dessa delimitação, trabalhou-se com a hipótese de que
o  ensino  desses  sinais  mantém-se  preso  a  conceitos  e  a  metodologias  tradicionais  e  é  pouco
relacionado às práticas sociais de escrita e de leitura dos estudantes. Os resultados parciais têm
apontado a quase que completa ausência de referências a esses recursos no material analisado. A
pesquisa aponta a existência de sérias lacunas no processo de ensino-aprendizagem da escrita no
que  diz  respeito  ao  conteúdo  e  ao  modo  como  se  abordam  tais  marcas  na  organização  e  na
construção dos sentidos do texto escrito. Entende-se, portanto, que para se compreender o papel
discursivo  das  marcas  de  pontuação  é  preciso  levar  em consideração  seu  princípio  linguístico
condutor. Para tanto, as obras de Catach (1994), Chacon (1998), Cunha (2008) e Dahlet (2006) dão
forma à discussão entre sinais de pontuação e marcas discursivas neste trabalho.  
 
Palavras-chave: Ensino; Sinais de pontuação; Marcas discursivas. 

MARCAS DE AUTORIA EM TEXTOS DE ALUNOS DO 7º E 8º ANOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL: a pontuação no gênero Memórias Literárias 

 
Cleide Calheiros da SILVA

Universidade Federal de Alagoas (UFAL) / Instituto Federal de Alagoas (IFAL)
cleidecalheiross@hotmail.com

                                                        Orientadora Drª Adna de Almeida Lopes
adnalopes@globo.com

 
Este trabalho investiga os processos de autoria em textos de alunos do Ensino Fundamental de
escolas  públicas  do  Estado  de  Alagoas  –  mais  precisamente  nos  textos  do  gênero  Memórias
Literárias que foram produzidos para a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro – na
busca pelo entendimento de como os estudantes se constituem como sujeitos-autores daquilo que
enunciam, dentro da escola, ao fazerem uso dos sinais de pontuação. Nesta investigação, o diálogo
com quatro  produções  de  textos  ilustra  como  a  questão  da  escrita  manifesta  uma  experiência
singular de um sujeito que se faz autor exatamente ao passar por ela, deixando-se abarcar e ser
abarcado pela  experiência  do  escrever,  especialmente  diante  de um trabalho sério  de produção
textual.  A compreensão  da  forma  como  um aluno  se  torna  autor  daquilo  que  escreve  é  fator
preponderante  para  o  desenvolvimento  de  sua  competência  discursiva.  A  conquista  dessa
competência se apresenta como fator indispensável dentro do processo de ensino e aprendizagem. E
a aquisição dela se dá em diversos níveis, desde a constituição do aluno como leitor ao trabalho
interdisciplinar entre as mais diversas disciplinas escolares. Trazer, portanto, não somente a ação
pedagógica para o centro do debate, como também a formação do professor é determinante para que
os processos educativos no que diz respeito à difusão de boas práticas de produção textual,  na
escola, estejam sempre presentes e em constante vitalização, a fim de os alunos se constituírem
como autores. As obras de Foucault (2002), Bakhtin (2011) Barthes (2012), Possenti (2002) e Calil
(2009) dão forma à discussão entre escrita, autor(ia) e ensino, que constrói a noção de autoria e
sujeito-autor proposta nesta pesquisa. Os resultados preliminares dão conta de que quanto mais os
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alunos se apropriam da competência autoral, mais deixam marcas da sua subjetividade, de si mesmo
enquanto autor, nos textos que produzem.  

Palavras-chave: Escrita; Sinais de pontuação; Autoria. 

ESTUDO DO ITEM AH SOB O VIÉS DA SOCIOLÍNGUISTICA VARIACIONISTA

Cristiana Barcelos da SILVA
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)

cristianabarcelos@gmail.com
Karine Lôbo CASTELANO

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)
kcastelano@yahoo.com.br

Orientador: Dr. Gerson Tavares do Carmo
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)

gtavares33@gmail.com 

O presente trabalho teve como objetivo analisar o uso do item ah na fala de alunos do Programa
Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Educação de Jovens e
Adultos (PROEJA) e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), residentes na região norte-noroeste
fluminense do Estado do Rio de Janeiro. Como corpus de análise utilizamos a coletânea intitulada
“A língua  falada  na  região  norte-noroeste  fluminense”,  organizada  pela  professora  Dr.ª  Eliana
Crispim França Luquetti, da Universidade Estadual do Norte  Fluminense (UENF). A escolha do
corpus se deu pelo fato de conterem textos produzidos em situações reais de fala. Já a opção pelo
item ah ocorreu devido a sua frequência na fala de alunos jovens e adultos. A partir da leitura de
autores basilares, como: Martelotta (1996), Bagno (2007) e Labov (2008), dentre outros,verificamos
que o item em estudo desempenhou diferentes funções pragmático-discursivas do ponto de vista da
Sociolinguística  Variacionista,  a  saber:  dêitico  catafórico,  dêitico  anafórico  e  preenchedor  de
pausa.A função mais  utilizada do item, considerando todos os  sujeitos desta  pesquisa,  foi  a  de
dêitico catafórico. Este uso correspondeu à gênese de um processo de discursivização da língua. É
importante  destacar  que,  para  a  análise,  levamos  em  consideração  o  contexto  linguístico,  seu
comportamento sintático, bem como sua noção semântica no contexto. Cada informante produziu
cinco tipos distintos de textos orais: a) narrativa de experiência pessoal; b) narrativa recontada; c)
descrição de local; d) relato de procedimento; e e) relato de opinião. Entretanto, ao analisarmos as
transcrições, foi possível perceber a ocorrência do  ah somente em narrativas orais de experiência
pessoal, já que este subgênero explora o campo da experiência com eventos do dia a dia, registrados
na lembrança,  contados para outros.Neste estudo, estamos interessados no papel do item  ah  no
processo de comunicação, não importando o ponto de vista conservador de gramáticos tradicionais.

Palavras-chave: Oralidade; Variação linguística; PROEJA/EJA.
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LETRAMENTOS ACADÊMICOS: conflitos e tensões

Laureci Ferreira da SILVA
Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (FACED/UFBA)

lau.narede@hotmail.com
Orientadora: Prof.ª  Drª  Dinéa Maria Sobral Muniz

Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (FACED/UFBA)
sobraldm@ufba.br

O presente texto tem como objetivo relatar o processo de construção do letramento acadêmico de
quatro  professoras  de  Língua  Portuguesa  da  rede  Estadual  de  Ensino  da  Bahia  e  as  possíveis
interferências  da constituição desse tipo  de letramento na prática  pedagógica.  Sabe-se que,  nas
últimas décadas, em países como Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, têm ocorrido discussões
contundentes  sobre  o  letramento  acadêmico.  Nesses  países,  existem  correntes  teóricas  e
metodológicas que vêm estudando a questão da escrita no Ensino Superior (GUEDES, 2010) e
defendem que “aprender a escrever é um processo que não termina quando o estudante ingressa na
universidade, uma vez que, escrever é imprescindível em qualquer matéria” e em qualquer ambiente
de ensino (TORRES, 2006, p.6) Para discutir sobre os fenômenos apresentados neste relato estamos
nos apoiando nos Novos Estudos do Letramento (STREET, 1994) que concebem letramento como
um  conjunto  de  práticas  sociais  de  uso  da  escrita  com  objetivos  e  em  contextos  específicos
(KLEIMAN, 1995) e compreendem letramentos acadêmicos como um conjunto de práticas sociais
de uso da escrita no contexto universitário. E para a realização da investigação, foram adotados os
procedimentos  metodológicos  autoetnográficos  e  colaborativos.  A metodologia  autoetnográfica,
porque permite que a pesquisadora torne-se autora do estudo sobre o seu próprio grupo social,
cultural, profissional e de suas próprias narrativas escritas e orais e a colaborativa porque os sujeitos
da  pesquisa  são  beneficiados  diretamente  no  processo  de  investigação,  visto  que,  vivenciam
situações propicias para ler, escrever, discutir, compreender e se apropriar dos assuntos abordados
no material de leitura e para ter respostas para as perguntas de seu interesse. No que tange aos
resultados parciais podemos afirmar que as professoras apresentam mais intimidade com os textos
científicos, estão em processo de aprendizagem de estabelecer relação entre textos científicos do
mesmo campo de estudo, de elaboração do oral em contexto acadêmico e da escrita de um artigo. É
oportuno explicar que este faz parte da minha tese de doutorado em educação.
 
Palavras-chaves: Letramento, Letramento acadêmico; Leitura e escrita.

SESSÃO 24 - 21/10, 13h30

O ENEM COMO PRÁTICA SOCIAL E SUA ABORDAGEM PELO LIVRO DIDÁTICO DE
LÍNGUA PORTUGUESA

Carla Catarina SILVA
Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP-CJ / PIBID)

carlacatarina.s@gmail.com 
Orientadora: Drª Marilúcia dos Santos Domingos Striquer

Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP-CJ)
marilucia@uenp.edu.br   

Grande  parte  dos  alunos  concluintes  do  ensino  médio  participam de  uma  das  práticas  sociais
mediadas  pela  linguagem,  o  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  (ENEM),  e  por  este  motivo
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interessamo-nos em investigar  como o livro  didático  de língua portuguesa  destinado ao ensino
médio  se  encarrega  de  preparar  o  aluno  para  participar  dessa  prática,  bem  como  analisar  a
convergência das propostas do livro didático  Português Linguagens (2013), de William Roberto
Cereja e Thereza Cochar Magalhães, com as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais e
com a  Matriz  de  Referência  do ENEM.  Para tanto,  tomamos como aporte  teórico  os  preceitos
vygotskyanos a respeito de ensino, no sentido de que os conteúdos escolares possuem um grau
elevado de abstração, pois não estão evidenciados nos fenômenos e nos contextos como acontece
com  os  conceitos  cotidianos  (espontâneos)  (VYGOTSKY,  2000).  Por  isso,  para  que  sejam
ensinados, é preciso que o livro didático elabore ações que intencionalmente dirijam a consciência
do aluno para eles (GALUCH; SFORNI, 2009). Só assim tais conteúdos são internalizados dando
condições de desenvolvimento às funções superiores de um indivíduo. Os resultados apontam que o
livro destinado ao 1º ano do ensino médio é convergente com as bases teóricas e metodológicas dos
PCNs e com a Matriz de Referência do ENEM, contudo não de forma geral, visto que apenas nas
atividades propostas nas aberturas dos quatro capítulos que compõem as quatro unidades do livro
didático as definições e as explicativas sobre como articular as competências e habilidades para
compreender e responder as referidas questões são estabelecidas; nas outras duas seções das quatro
unidades  a  abordagem  é  diferente  no  sentido  de  que  oferecem  exercícios  em  uma  postura
tradicionalista, sem explicativas, sem encaminhamentos reflexivos. Entretanto, a atitude dos autores
Cereja e Magalhães de trazer para o material didático situações comunicativas específicas das quais
os alunos participam é, sem dúvida, muito importante, pois se faz fundamental que os materiais
didáticos tomem as práticas sociais de linguagem, das quais o alunos realmente participam, como
objeto de ensino, promovendo assim que o aluno saiba participar das mais diferentes práticas, lendo
e escrevendo os diversos e diferentes gêneros textuais que delas emergem.

Palavras-chave: Gênero textual; ENEM; Livro didático.

ENSINO DE INGLÊS E A EDUCAÇÃO PARA A PAZ

Victor Ernesto Silveira SILVA
Instituto Federal d Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IFBAIANO)

victor.ernestocatu.ifbaiano.edu.br 
Kelly Cristina Oliveira da SILVA

Instituto Federal d Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IFBAIANO)
profkely@bol.com.br

O  objetivo  da  proposta  didática  descrita  é  levar  os  estudantes  a  refletirem  sobre  conflitos
socioculturais locais partindo da discussão de obras artísticas tematizados com as adversidades em
outras regiões do globo, onde os direitos humanos tem sido violados. Esta abordagem é destinada
aos estudantes do Ensino Médio, que usualmente não tem acesso a documentos oficiais que regem
seus direitos e deveres e, geralmente, vivenciam e/ou deparam com situações de violação de direitos
em seus âmbitos sociais. Aparentemente a escola se exime da função de tratar de tais assuntos. A
aula de línguas, especialmente a língua estrangeira (LE), tem sido a mais criticada por tentar incutir
no estudante uma língua atrelada a uma cultura alheia que ignora as interações reais e individuais
dos estudantes. Vários autores tem apontado, portanto, a relevância da comunicação intercultural
(KRAMSCH, 2001) e do desenvolvimento da competência intercultural (BYRAM, 2002) e como
este ensino deve estar comprometido com a conscientização do estudante acerca de sua realidade e
da realidade do “outro”. Além disso, Para Bauman (2009) para ser efetiva na pós-modernidade, a
educação necessita assumir esse papel humanizador e abandonar o dogmático “saber que” e adotar
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um caráter  etnográfico  a  fim  de  que  ocorra  uma  compreensão  mútua  entre  as  pessoas  ao  se
relacionarem linguisticamente.  A aplicação prática destas ideias exige uma metodologia de ensino
interdisciplinar, logo uma abordagem como Content and Language Integrated Learning (CLIL), é
de suma importância. Autores como Mehisto, Marsh e Frigols (2008) e Meyer (2010) a definem
como ensino no qual a LE é o meio de estudo de outras disciplinas. Assim, a sequencia é estruturada
da seguinte forma: exibição do video The 30 articles of Human Right de Ani Boghosian, leitura de
diários de guerra de testemunhas de conflitos do oriente médio e segunda guerra mundial e exibição
do filme Escritores da Liberdade. Partindo destas provocações os estudantes são incentivados a
discutirem a semelhança entre a violação dos direitos nas obras e a realidade brasileira. Após esta
discussão,  os  estudantes  optam por  escreverem textos  respodendo  a  questão:  “Qual  é  a  nossa
Guerra?” e produzirem vídeos sobre os direitos garantidos na constituição brasileira.

Palavras-chave: Direitos humanos; Inglês; Ensino.

FORMAÇÃO CRÍTICA DE PROFESSORES/AS DE LÍNGUA(S) E UMA EXPERIÊNCIA NO
PIBID: práticas problematizadoras em foco

Viviane Pires Viana SILVESTRE
Universidade Estadual de Goiás (UEG) / Universidade Federal de Goiás (UFG)

vivianepvs@gmail.com
Orientadora: Drª Rosane Rocha Pessoa

Este estudo, parte de uma pesquisa de doutorado em andamento, se insere na área de Formação
Crítica de Professores/as de Línguas, dentro do escopo da Linguística Aplicada Crítica, e tem como
foco uma experiência de formação docente vivenciada no âmbito de um subprojeto do Programa
Institucional  de  Bolsas  de  Iniciação  à  Docência  (Pibid).  O  subprojeto  Pibid  em  foco  foi
desenvolvido no período de agosto  de  2012 a  fevereiro  de  2014 em parceria  com uma escola
pública de tempo integral, situada no interior do estado de Goiás, e contou com a participação de
três licenciandos e quatro licenciandas de um curso de Letras Português/Inglês de uma universidade
pública,  uma  professora  de  inglês  da  escola  parceira  e  uma  docente  do  referido  curso.  Nesta
comunicação,  almejo  discutir  as  práticas  problematizadoras  (PENNYCOOK,  2001;  2012)
vivenciadas na referida experiência de formação docente no Pibid, bem como ventilar possíveis
sentidos construídos pelo grupo de professoras e professores acerca da formação crítica docente. A
principal justificativa para este estudo é a premente necessidade de refletir  sobre a vivência de
práticas problematizadoras ao longo do processo de formação de professores/as de língua(s), em
especial  no  contexto  do  Pibid,  programa  de  formação  docente  do  governo  federal  que  tem se
expandido nos últimos anos e que ainda carece de pesquisas a respeito. Este trabalho está ancorado,
principalmente, nos estudos de Pennycook (1999; 2001; 2004; 2010; 2012), Pessoa e Borelli (2011),
Urzêda-Freitas (2012; 2013), Pessoa e Urzêda-Freitas (2012), (Pessoa (2014), Menezes de Souza
(2011), Jordão (2013; 2014a; 2014b) e Monte Mór (2013; 2014). O estudo é de natureza qualitativa
(DENZIN; LINCOLN, 2013) e se configura como uma pesquisa-formação de viés colaborativo e
crítico. A pesquisa encontra-se em fase de análise do material empírico e escrita da versão para
exame de qualificação da tese. Os resultados parciais dão indícios de diferentes tensões e ações
no/do grupo de docentes com ênfase em práticas problematizadoras, além de apontarem sentidos de
ser/atuar criticamente na contemporaneidade. 

Palavras-chave: Formação crítica docente; Práticas problematizadoras; Pibid. 
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O PROCESSO FORMATIVO DOCENTE E AS ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS: Os
gêneros textuais na formação inicial docente

Andreia SOARDI
Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP-CJ / PIBID)

deia_soardi@hotmail.com
Orientadora: Drª Marilúcia dos Santos Domingos Striquer

Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP-CJ)
marilucia@uenp.edu.br

Nesta  comunicação  almejamos  discutir  a  formação  docente  que  a  universidade  propõe  aos
professores  em formação inicial  a  respeito  dos  gêneros  discursivos/textuais,  o  que  se  justifica,
sobretudo,  porque  os  gêneros  são  instrumentos  a  ser  tomados  como  objeto  de  ensino  pelos
professores  de  Língua  Portuguesa  da  educação  básica,  conforme  prescrevem  os  documentos
orientadores das práticas pedagógicas dos professores de todo país. E, por decorrência, de acordo
com as determinações das matrizes de referência da Prova Brasil, da prova do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica (SAEB) e da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), é
preciso que os alunos saibam interpretar e produzir os mais diferentes gêneros para que possam
participar  da  sociedade  de  forma  significativa,  Diante,  portanto,  de  todas  essas  orientações,
consideramos importante investigar se os professores em formação inicial estão sendo preparados
para  ensinar  a  língua  portuguesa  tendo  os  gêneros  como  eixo  organizador  de  suas  ações
pedagógicas e como conteúdo a ser ensinado. Para tanto, primeiro realizamos um levantamento com
os pibidianos do subprojeto do PIBID Letras/Português do campus de Jacarezinho para conhecer os
saberes  deles  a  respeito  dos gêneros.  Depois,  frente  aos  resultados,  apuramos como e em qual
medida as disciplinas que formam os cursos de Letras da Universidade Estadual do Norte do Paraná
(UENP), campus Jacarezinho, dos quais participam os bolsistas do referido subprojeto, abordam a
base teórico-metodológica dos gêneros textuais e as diretrizes. Os resultados de nossas análises
demonstraram que os  alunos  que  cursam Letras/Espanhol  e  Letras/Literatura  estão  sendo  mais
preparados para ensinar a língua portuguesa tendo os gêneros como eixo organizador de suas ações
pedagógicas e como conteúdo a ser ensinado, do que os alunos de Letras/Inglês. As disciplinas que
foram dos dois primeiros cursos abordam a base teórico-metodológica dos gêneros textuais e os
documentos orientadores das ações docentes de forma mais representativa do que as disciplinas do
curso de Inglês. Assim, com base nos resultados encontrados, elaboramos um ciclo de estudos com
os bolsistas sobre os pressupostos teóricos bakhtinianos a respeito de gêneros do discurso e sobre os
preceitos teórico-metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), corrente que concebe os
gêneros como verdadeiros modelos que viabilizam a comunicação humana.

Palavras-chave: Gêneros discursivos/textuais;  Interacionismo Sociodiscursivo; Formação docente
inicial.
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CONSTRUÇÕES DO PORTUGUÊS EM REDES SOCIAIS: 
Possíveis diálogos com Bakhtin e os Multiletramentos

Rosineide de MELO 
rosineide_melo@uol.com.br 

Centro Universitário Fundação Santo André (CUFSA)
Eliane AZZARI 

elianeazzari@gmail.com
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

A fim de conceituar os letramentos é preciso partir do entendimento de suas intrínsecas relações
com fatores tais quais: a oralidade; a aprendizagem e também as tecnologias de que essas práticas
sociais lançam mão (GEE, 2015). Redesenhando práticas letradas, a mobilidade tecnológico-digital
movimenta toda uma gama de gêneros e suportes que se desenvolvem tanto de forma assíncrona
quanto síncrona, i.e.; mediada/facilitada pela internet. No contexto digital síncrono, as redes sociais
surgem  como  uma  espécie  de  “metáfora”  que  simboliza  as  conexões  estabelecidas  por  seus
participantes  ao  se  apropriarem dos  sistemas  (sítios)  que  as  suportam,  permitindo  a  circulação
pública  dessas  redes  e  de  suas  conexões  (RECUERO,  2009).  Neste  trabalho,  o  Facebook é
compreendido como um desses sistemas.  Nesse contexto, as conexões são estabelecidas, via de
regra,  por  intermédio  de  textos/enunciados  multimodais  e/ou  multissemióticos  que,  como  já
defendia o Círculo bakhtiniano (BAKHTIN/ VOLOCHINOV, 1995) são constituídos de pluralidade
cultural, refletindo-a e refratando-a. Esses (novos) textos/enunciados, constituintes de e constituídos
por essas  práticas  letradas  contemporâneas,  materializam/exigem  diferentes  multiletramentos,
engajando seus participantes através de (hiper)interações. Grosso modo, práticas letradas tais quais
as manifestadas na rede social apoiada no Facebook podem ser percebidas como a representação de
um  novo  ethos (LANKSHEAR;  KNOBEL,  2007),  ou  seja,  uma  nova  forma  (técnica)  de
(re)produzir, construir, circular e acessar informações (e, portanto, sentidos) abrindo espaços para o
translinguismo e suas manifestações (CANAGARAJAH, 2013). Diante do exposto, buscamos apoio
nos conceitos propostos pelo Círculo de Bakhtin que traduzem no cronotopo a relação indissociável
(e  pública)  entre  tempo-espaço  -  social  e  historicamente  compartilhada  -  e  de  arquitetônica  -
compreendida  como  eixo  articulador  entre  o  texto/enunciado  (in)acabado  e  as  avaliações
axiológicas que o constituem (BAKHTIN, 1981, 1998[1975]). A partir desses conceitos, analisamos
alguns exemplares de postagens de redes sociais aportadas pelo Facebook, propondo um (possível)
diálogo entre as práticas translíngues e a visão de língua(gem) que traduzem; as construções do
português do Brasil nesses contextos; os multiletramentos e as concepções bakhtinianas.

Palavras-chave: Redes sociais; Multiletramentos; Bakhtin.
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SESSÃO 25 - 21/10, 13h30

GERENCIAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE ENSINO A DISTÂNCIA ATRAVÉS DA
INTERAÇÃO PROFESSOR-ALUNO NA REDE SOCIAL FACEBOOK

Leonardo Rodrigo SOARES
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)

leonardorsoares2013@gmail.com
Orientador: Dr. Vicente Aguimar Parreiras

Esta  pesquisa  é  um estudo  de  caso,  de  uma disciplina  on-line  de  Letramento  e  Formação  de
Professores do Mestrado em Estudos de Linguagens do CEFET-MG, e está inserida no paradigma
qualitativo, de caráter descritivo/interpretativo. Este estudo é relevante no sentido que ele se propõe
a analisar as estratégias de gerenciamento das interações utilizadas pelo professor dessa disciplina,
onde a  interpretação e  análise  dos  dados podem servir  de  modelo  para  outros  professores  que
desejam  entender  melhor  como  ocorre  a  interação  professor-aluno  em  um  ambiente  virtual  e
também têm interesse em desenvolver projetos nesses ambientes.Para isso, foi criado um grupo no
Facebook para  inter-relacionar  aspectos  comunicacionais,  pedagógicos,  tecnológicos  e  afetivos,
com o objetivo de ajudar no desenvolvimento do conteúdo programático do curso e promover a
aprendizagem significativa dos conteúdos abordados. Esta pesquisa se fundamenta na Teoria Sócio-
Interacionista de Vygotsky, onde a formação do indivíduo ocorre em uma relação dialética entre o
sujeito e a sociedade – o indivíduo modifica o seu ambiente e ele modifica o indivíduo. A Teoria
Vygotskyana preocupa-se com o papel do ambiente, das pessoas e da cultura na aprendizagem. O
professor é o mediador entre o aluno, o conhecimento que este possui e o mundo. Já o aluno exerce
um papel  ativo  na  sua  aprendizagem e  é  responsável  pela  construção do seu conhecimento.  A
fundamentação teórica desta pesquisa tem como pilares a Teoria Sociointeracionista de Vygostky e
a Teoria da Distância Transacional de Michael G. Moore. Os dados ainda estão sendo categorizados
baseados na teoria para categorização de interação de Curtis e Lawson, com foco na interação do
gerenciamento.  Com  esse  estudo  espera-se  buscar  respostas  para  as  perguntas  de  pesquisa  e
verificar  como  o  professor  gerenciou  as  interações  dos  alunos  nas  práticas  colaborativas  na
disciplina observada; como ele percebeu e  avaliou a aprendizagem e como esse gerenciamento
somado às percepções do professor sobre o seu papel, podem afetar o desempenho dos alunos.

Palavras-chave: Ensino a distância; Estratégias de ensino a distância; Gerenciamento das estratégias
de ensino; Interação professor-aluno.

PRÁTICAS SOCIAIS PÓS-MODERNAS: GÊNEROS DISCURSIVOS MULTIMODAIS  
 

Neiva M M SOARES 
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

nemsoa@hotmail.com 

Harvey (1989, p.53), discutindo a condição pós-moderna, argumenta que “a vida cultural é vista
como uma série de textos em intersecção com outros, produzindo mais textos”; afirmando que tal
conexão tem vida própria.  Esse entrelaçamento textual tem origem na linguagem em uso como
prática social, isto é, como um modo de ação sociohistoricamente situado. Enredado nessa ótica,
vem a “Cultura da Imagem” que se faz presente de forma intensa e definitiva nas situações  em
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nossas  interações.  Assim,  pensar  em  discurso,  como  sugere  Fairclough  (2006),  é  concebê-lo
também em suas múltiplas realizações semióticas. Tomando por base tais acepções, este trabalho
surgiu  da  constatação  da  evolução  e  da  transformação  pelas  quais  vêm  passando  os  gêneros
discursivos contemporâneos, tornando-se cada vez mais híbridos e multimodais. Nesse cenário, o
letramento multimodal é uma necessidade premente para a compreensão desses “novos” gêneros.
Partimos da análise multimodal de dois gêneros híbridos, uma publicidade e de um infográfico,
cada  vez  mais  recorrentes  nos  meios  digitais  e  nas  avaliações  institucionais  nacionais,  com o
objetivo de revelar como a perspectiva analítica multimodal pode contribuir com o letramento não
só verbal como também visual.  A investigação demonstrou que o aspecto visual fornece suporte
significativo  para  a  construção  do  sentido  das  informações  e  que  organização  desses  “novos”
gêneros  se  dá  por  meio  de  aspectos  multissemióticos   recursivos  nas  práticas  sociais
contemporâneas.   Ressaltando,  dessa  forma,  a  importância  do  multiletramento,  a  partir  de  um
trabalho voltado para além da forma genérica e do signo verbal, tendo em vista outros arranjos
como os imagéticos, pois, mesmo em contextos mais simples, a escrita já não nos fornece todos os
recursos necessários à totalidade da leitura que não finaliza no enredamento formal de um gênero,  e
o desconhecimento de características comuns a textos imagéticos pode levar a não compreensão da
complexidade do texto. Apoiamo-nos em  Dionísio (2011, p. 138), para quem  “na atualidade, uma
pessoa letrada deve ser alguém capaz de atribuir sentidos a mensagens oriundas de múltiplas fontes
de linguagem”.   No contexto de ensino também de diferentes linguagens, o multiletramento pode
contribuir para a produção de sentido por meio dos múltiplos modos de representação do texto.   

Palavras-chave: Pós-modernidade; Gênero discursivos; Multiletramento.

UMA PESQUISA COLABORATIVA EM UMA ESCOLA DE IDIOMAS: 
Reflexões sobre o ensino crítico de língua inglesa

Laryssa Paulino de Queiroz SOUSA
Universidade Federal de Goiás (UFG)

laryssa.paulino1@gmail.com
Orientadora: Dra Rosane Rocha Pessoa

O estudo que proponho busca problematizar o ensino de língua inglesa com base na Linguística
Aplicada Crítica (PENNYCOOK, 2001). Participará deste estudo colaborativo (KATZ; MARTIN,
1997;  GONÇALVEZ,  2012) um  grupo  de  onze  professores/as  (sete  professoras  e  quatro
professores)  da  escola  de  idiomas Educart  Linguagens e  Tecnologias,  localizada  em Goiânia  –
Goiás, que se reúne semanalmente para estudar e discutir questões pedagógicas. Durante a pesquisa,
as atividades do grupo serão: ler  e discutir  seis textos teóricos da área da Linguística Aplicada
Crítica,  escolhidos  a  priori por  mim,  pesquisadora  responsável,  em encontros  quinzenalmente
reservados para a discussão de cada texto, e problematizar o ensino de inglês realizado na escola à
luz  desses  textos  teóricos.  Meus  objetivos  são  analisar  como  esses/as  onze  professores/as
interpretam  essa  experiência  e  que  desestabilizações  são  percebidas  nos  discursos  dos/as
professores/as durante as sessões reflexivas realizadas. Questionário inicial, sessões reflexivas sobre
textos  selecionados  (gravadas  em áudio)  e  entrevistas  (também gravadas  em áudio)  com os/as
professores/as participantes constituirão as principais fontes de dados. A geração de dados ocorrerá
durante os meses de agosto a dezembro de 2015. O referencial  teórico se apoia na Linguística
Aplicada  Crítica  (PENNYCOOK,  1990,  2001;  PESSOA;  URZÊDA-FREITAS,  2012;  DUBOC,
2014; PESSOA, 2014) e na Pedagogia Crítica (FREIRE, 1967, 1996, 2005; NORTON; TOOHEY,
2004; NORTON, 2007), segundo as quais o processo de ensino-aprendizagem é concebido como
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um ato politizado, contra-hegemônico. Desse modo, o inglês, como língua propagadora de discursos
dominantes, é problematizado, assim como sua instrumentalização (HOOKS, 1994; COX; ASSIS-
PETERSON, 1999; FIGUEREDO, 2011; KUMARAVADIVELU, 2012; PINTO, 2014). Acredito
que a pesquisa proposta seja relevante na medida em que visa compreender melhor como uma
abordagem crítica da língua inglesa, em sala de aula, pode colaborar com o processo de ensino-
aprendizagem, de forma a contribuir para a formação de uma sociedade mais justa e igualitária.

Palavras-chave:  Linguística  Aplicada  Crítica;  Ensino  e  aprendizagem  de  inglês;  Pesquisa
colaborativa.

ANÁLISE DE PRODUÇÕES ESCRITAS MULTIMODAIS SOB A PERSPECTIVA DA
GRAMÁTICA DO DESIGN VISUAL: uma experiência em sala de aula

Sheilla Andrade de SOUZA
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM)

souza_sh@hotmail.com

Esta comunicação objetiva discutir os resultados de uma pesquisa, que visou analisar atividades de
produção textual em Língua Inglesa, realizadas em ambiente digital, por aprendizes do terceiro ano
dos cursos técnicos em eletrônica e informática, de uma escola pública do interior de Minas Gerais.
De maneira geral, buscou-se verificar a existência de elementos referentes à função composicional
da Gramática do Design Visual (KRESS; van LEEUWEN, 1996; 2006). A proposta fundamenta-se
na necessidade de a escola incorporar novas práticas de escrita nos currículos, a fim de que esses
dialoguem com a sociedade contemporânea. Pois, como afirmam Kalantzis e Cope (2012, p. 34)
vivemos  em  um  momento  conhecido  como  “Terceira  Globalização”  que  foi  responsável  por
mudanças  na  forma  de  comunicação  humana,  uma  vez  que  o  avanço  das  novas  tecnologias
favoreceu um balanço entre a linguagem escrita e outros modos de comunicação, tais quais: os
visuais, os sonoros,  os gestuais, os táteis. Em virtude disso, como lembrado por Dionísio (2005, p.
138) “imagem e palavras mantêm uma relação cada vez mais próxima, cada vez mais integrada”, a
autora reforça que, “com o advento das novas tecnologias, com muita facilidade se criam novas
imagens, novos layouts, bem como se divulgam tais criações para uma ampla audiência”. Nesse
sentido, pode-se dizer que o avanço das novas tecnologias disponibilizou outros modos semióticos
não somente o verbal. Sendo assim, passa ser exigidos do indivíduo do século XXI, letramentos
para além da leitura e interpretação de textos impressos. Nesse contexto, surge uma nova geração de
aprendizes denominada por Kalantzis e Cope (2012, p. 9) como “Geração Participatória” (doravante
“Geração P”). Na visão dos autores, os aprendizes da Geração P deixam de ser passivos receptores
de conhecimento para ser produtores do saber; eles acessam as informações através de múltiplas
fontes a qualquer momento e lugar, e não se restringem somente aos livros. Por fim, foi  possível
identificar  os  elementos  que  compõe  a  Gramática  do  Design  Visual  referentes  à  função
composicional,  sendo  eles:  o  valor  da  informação,  a  saliência  e  a  moldura  o  que  reforça,  a
concepção de que todo texto é multimodal, construído de pelo menos dois modos semióticos.

Palavras-chave: Produção textual; Letramentos; Gramática do Design Visual. 
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#WHATSAPP:  um estudo sobre o uso do aplicativo no desenvolvimento da habilidade de produção
oral em sala de aula de língua inglesa

 Humberto Alencar Teixeira de SOUZA
Centro Federal De Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET/MG)

 humbertoats@gmail.com
Orientador(a): Profª Drª Maria Raquel de Andrade Bambirra

O ensino da língua estrangeira envolve quatro habilidades comunicativas:  leitura,  escrita, fala e
audição. A rotina em salas de aula do ensino regular, especialmente de escolas públicas, levou-me a
confrontar  situações  desafiadoras  quando procurei  aplicar  técnicas  que possibilitassem trabalhar
com  os  alunos  o  desenvolvimento  dessas  habilidades.  O  contato  com  outros  docentes  e  as
discussões travadas em grupos de estudo de que participei com profissionais da área ratificaram a
percepção de que essa é uma realidade comum à maioria dos professores de inglês. Pude perceber
que urge uma adequação do ensino à realidade atual, aos desafios do mundo globalizado, que faz
uso das tecnologias de comunicação e exige novos tipos e níveis de letramento ou multiletramentos.
O trabalho propõe investigar como aprendizes iniciantes da Língua Inglesa de uma escola pública
interagem  com  o  aplicativo  WhatsApp na  fase  de  publicação  de  uma  produção  oral.  Assim,
pretende-se orientar os estudantes na produção de um podcast ou um videocast sobre assunto de seu
interesse, de maneira colaborativa, ou seja, em pares. Durante a produção do podcast ou videocast
será feito o registro das eventuais dificuldades que os aprendizes tiveram ao usar o aplicativo. Será
observado,  ainda,  que  recursos  e  estratégias  eles  utilizaram para  cumprir  a  tarefa  proposta.  A
pesquisa  trata  das  transformações  provocadas  pelo  avanço  tecnológico  nesse  novo  espaço  de
aprendizagem multimodal, onipresente, apresentado por Cope e Kalantzis (2008). Discute o papel
da escola regular na formação do aprendiz por meio do ensino de língua estrangeira, observando as
Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM, 2006) e Mattos (2010) e aborda o conceito
de affordance,  Gibson  (1986)  e,  posteriormente,  a  transposição  dessa  teoria  para  o  contexto
educacional feita por van Lier (2000), além, ainda, de estudos relacionados a ela, Lantolf (2000),
Paiva (2010),  Turner  (2005), Fayard e Weeks (2014), entre outros. A análise dos dados será feita
observando  as  affordances (propiciamentos)  percebidas  pelos  aprendizes. Assim,  ao  final  da
pesquisa serão tecidas as implicações que este trabalho terá na prática pedagógica do professor de
inglês como língua estrangeira. Atualmente, o trabalho está na fase da coleta de dados.

Palavras-chave: Multiletramento; Propiciamento; Aprendizagem.

SESSÃO 26 - 21/10, 16h

MULTIMODALIDADE E GÊNEROS DISCURSIVOS NO ENSINO DE ESPANHOL: análise de
textos em livros didáticos 

Larisse LAZARO S. Pinheiro
 Universidade de Brasília (UNB)

larisselazaro@hotmail.com
Orientadora: Drª Janaína de Aquino Ferraz

O mundo globalizado potencializa o aprendizado de línguas, uma vez que as fronteiras geográficas
não mais representam barreiras para o contato entre diferentes culturas. Entre vários outros idiomas,
a Língua Espanhola entra em evidência no contexto do ensino básico regular no Brasil. Diante dessa
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perspectiva, o estudo aqui proposto busca analisar quatro livros didáticos - LD atualmente adotados
no ensino regular do espanhol no Brasil, tendo como objetivo observar como os gêneros discursivos
estão inseridos nesses livros, e como esses textos são ressemiotizados, ao serem transferidos de
suporte. Entre os vários aspectos a serem analisados está a constituição multimodal, que possibilita
o estudo sobre como o uso de gêneros pode contribuir para o ensino de uma língua estrangeira, o
espanhol.  A  metodologia  é  de  natureza  qualitativa  em  que  se  privilegia  a  interpretação  e
reinterpretação de dados, caracterizando-se como estudo de caso, por meio de análise documental.
Para  a  seleção do corpus desta  pesquisa,  focamos  em LD de  língua espanhola,  formado pelas
coleções Saludos e Ventana e o volume único Síntesis  e Español Único, publicados pelas editoras
Ática e Moderna, que se destacam no mercado nacional, segundo o PNLD 2015. A análise desse
corpus guiar-se-á  pelas  seguintes  perguntas  de  pesquisa:  Como  estão  inseridos  os  gêneros
discursivos nos livros didáticos de Língua Espanhola, do Ensino Fundamental II e Médio? Como
esses textos são ressemiotizados ao serem transferidos de suporte? Como o trabalho com gêneros
discursivos  em  livros  didáticos  de  espanhol  pode  colaborar  para  o  ensino/aprendizagem,  sob
aspecto  da  Multimodalidade?  A  base  teórica  da  pesquisa  é  centrada  na  Teoria  Semiótica
Social/Multimodalidade  (KRESS;  van LEEUWEN, 2006),  Ressemiotização (IEDEMA, 2011)  e
Gêneros  Discursivos  (BAKHTIN,  1979).  As  análises  permitem  reflexão  sobre  o  trabalho  dos
gêneros discursivos nesses LD, numa perspectiva multimodal, demonstrando as peculiaridades tanto
inerentes ao tipo de gênero, como de composição semiótica, com vistas a reflexividade crítica sobre
a formação de sentidos em LD de espanhol e como esses textos podem ser melhor trabalhados
quando se conhece a potencialidade de significação de diferentes semioses em língua estrangeira. 

Palavras-chave: Multimodalidade; Gêneros; Ressemiotização.

AS PRÁTICAS DE LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO BÁSICA NORTEADAS PELOS
GÊNEROS TEXTUAIS: os gêneros textuais: orientações teóricas e a transposição para a sala de

aula

Marilúcia dos Santos Domingos STRIQUER
Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP-CJ)

marilucia@uenp.edu.br 

De acordo com a Diretriz Curricular do Estado do Paraná para o ensino da Língua Portuguesa no
Ensino Fundamental, são os diferentes e diversos gêneros textuais, representantes e modelos que
viabilizam a comunicação dos indivíduos nas práticas sociais de linguagem, que devem ser tomados
como  objeto  de  ensino  e  aprendizagem  em  sala  de  aula.  Nesse  sentido,  interessamo-nos  em
investigar como essas orientações teóricas, que formam a Diretriz, são transpostas para a prática de
sala de aula,  e, assim, analisamos as ações pedagógicas de uma professora da educação básica,
durante a implementação de um projeto de intervenção pedagógica elaborado a partir de eventos de
letramento  que  tomaram  os  gêneros  textuais  como  eixos  organizadores.  Os  pressupostos  do
Interacionismo Sociodiscursivo, que se constitui dos preceitos de Bakhtin, foram a base teórica-
metodológica de toda nossa pesquisa. A implementação do projeto da professora contemplou vinte e
quatro horas/aulas, todas gravadas em áudio e vídeo pela pesquisadora. Os resultados das análises
dos gestos didáticos executados pela professora demonstram que todo o processo implementação de
seu projeto de intervenção pedagógica se constituiu de eventos de letramento que promoveram aos
alunos  a  participarem de  práticas  letradas,  as  quais  tiveram como foco o  desenvolvimento  das
competências  discursivas  dos  estudantes.  Assim,  o  realizado  pela  professora  evidenciou  que  a
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concepção de gênero dela é convergente com os preceitos do Interacionismo Sociodiscursivos e
com os princípios teóricos da Diretriz Curricular do estado do Paraná. A ordem metodológica para o
estudo da língua, proposta por Paula, parte da dimensão social para as formas da língua: primeiro
investigando as formas e os tipos de interação verbal em ligação com os campos em que se realizam
as interações. Em decorrência, o gênero além de ter sido o objeto/conteúdo escolar a ser ensinado
pela  professora  aos  alunos  foi  utilizado  por  ela  como  guia  para  o  ensino  das  dimensões,  das
especificidades do gênero e de suas operações de uso. 

Palavras-chave: Gêneros textuais; Eventos de letramento; Interacionismo Sociodiscursivo.

A ARGUMENTAÇÃO (RE)ORGANIZANDO AS RELAÇÕES AFETO-COGNITIVAS COM E
ENTRE ADOLESCENTES NA ESCOLA: transformando o contexto de formação

Francisco TELES
Secretaria Municipal de Educação de Parnaíba (SEDUC)
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)

pedagogiafapphb@hotmail.com
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Fernanda Coelho Liberali

Este trabalho visa relatar uma pesquisa em desenvolvimento em uma escola pública, tendo como
foco a formação de  formadores  na perspectiva  crítico-colaborativa,  objetivando de  forma  geral
compreender criticamente, na organização discursiva das atividades de formação workshop e aula,
de que forma a argumentação contribui para (re)organizar as relações afeto-cognitivas com e entre
adolescentes  na  escola.   Objetiva,  especificamente,  identificar  que  tipo  de  argumentação  é
estabelecido nas relações com e entre adolescentes no contexto de formação na escola; analisar e
avaliar os efeitos de sentidos criados pelos tipos de argumentação produzidos nas relações com e
entre  adolescentes  no  contexto  de  formação na  escola.  A pesquisa  se  organizou  em razão  dos
conflitos  e  contradições  no  processo  de  ensino-aprendizagem,  marcadamente,  no  campo  das
relações com e entre adolescentes, necessitando de uma intervenção formativa que propicie novos
modos de pensar e agir  na escola.  O arcabouço teórico está embasado na teoria dos afetos em
Espinosa  (1677/2013),  na  Teoria  da  Atividade  Sócio-Histórico-Cultural  (TASHC) discutida  por
Vigotski  (1930/2007),  Leontiev  (1978)  e  Engeström  (1999,  2001);  na  teoria  das  emoções  e
discussões  sobre  a  adolescência  em  Vigotski  (1934/2000;  1930/2007)  e  nas  reflexões  sobre
argumentação no contexto escolar em Liberali (2013), Leitão e Damianovic (2011). A metodologia
apoia-se  na  Pesquisa  Crítica  de  Colaboração  (PCCol) segundo  Magalhães  (2007;  2012),
constituindo-se uma pesquisa intervencionista na aprendizagem e no desenvolvimento das pessoas.
O contexto empírico é uma escola pública das séries finais de Ensino Fundamental do município de
Parnaíba-PI.  Participa  da  investigação  o  pesquisador;  cinco  professores;  a  coordenadora
pedagógica; a diretora; cinco alunos; e cinco responsáveis por alunos. A coleta e a produção de
dados foram planejadas para se efetivarem por meio de entrevistas e por atividades de formação,
gravadas em áudio e vídeo, estruturadas em sete workshops no Projeto  DIGIT-M-ED Parnaíba e
oito  aulas  dos  professores  partícipes.  Os  dados  serão  analisados  a  partir  da  visão  dialógico-
enunciativa  (BAKHTIN,  1929/2002),  usando  categorias  com  base  na  análise  da  linguagem,
considerando seus  vários  níveis,  enfocado por  Liberali  (2013):  o  enunciativo,  o  discursivo e  o
linguístico. A pesquisa está na fase inicial de produção de dados, não apresentando resultados de
análises e interpretações.  

Palavras-chave: Formação de formadores; Argumentação; Relações afeto-cognitivas. 
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FONOLOGIA ENTOACIONAL, PROSÓDIA E LETRAMENTO CRÍTICO 
NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS DE INGLÊS

Adriana Lopes Lisboa TIBANA
Universidade Federal de Alagoas (Ufal)

lisboatibana@uol.com.br 

O ensino de Fonologia encontra-se muito aquém das mudanças epistemiológicas engendradas pelos
novos  letramentos,  prevalecendo  ainda  dentro  de  uma  visão  estruturalista.  Com  as  inúmeras
possibilidades  de  acesso  à  língua  oral  através  de  podcasts,  salas  de  bate-papo  e  múltiplas
modalidades  orais  disponíveis  no mundo virtual,  esse trabalho propõe fazer  um inventário  dos
elementos prosódicos em ação e suas relações com os inúmeros sentidos que se constroem no/pelo
texto  oral.  Para  tal  esboçaremos  algumas  possibilidades  de  prática  nesse  escopo  fazendo  uma
análise de como a prosódia influencia nos múltiplos sentidos de um texto oral e como pode auxiliar
o  aprendiz  a  (des)construí-lo.  É  importante  ressaltar  que  não temos  a  pretensão de  trazer  aqui
certezas, mas a abertura de possibilidades, de outros olhares quando debruçado sobre o texto oral,
fazendo assim a ligação entre fonologia e letramento crítico. Nessa pesquisa, ainda em fase inicial,
procuro estudar a prosódia da língua inglesa com principal foco em Fonologia Entoacional, partindo
dos trabalhos de Ladd e Lieberman e Prince (Fonologia Métrica), trazendo seus elementos a luz do
Letramento  Crítico  (Cervetti,  Pardales  e  Damico) para  que  o/a  docente  e  o/a  aprendiz  possam
entender  como  os  diferentes  elementos  prosódicos  modificam  os  sentidos  do  texto  criando  a
possibilidade  de  um novo  olhar  ao  se  deparar  ou  produzir  o  texto  oral.  Levando  em conta  a
necessidade  de  formação  de  professores/as  habilitados/as  a  entender  as  diferenças  entre  língua
escrita e falada relacionadas aos processos fonológicos, assim como capacitados/as a trabalhá-las
em  sala  de  aula  com  o  foco  nos  problemas  de  comunicação  (relacionada  à  inteligibilidade
internacional)  do/a  aprendiz  e  nos  inúmeros  sentidos  que  produzem no  texto,  me  proponho  a
analisar como os licenciados da Fale Ufal lidam com as estruturas prosódicas da língua inglesa para
construir sentidos, procurando direcionar os/as futuros professores/as a perceber as relações entre os
processos fonológicos entoacionais, e a construção de sentidos no texto.

Palavras-chave: Fonologia entoacional; Letramento crítico; Formação de professor.

ATIVIDADES DE LEITURA ELABORADAS POR PROFESSORES: GÊNEROS E
MULTILETRAMENTOS

Jacqueline VICENTE
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Jacqueline.vicente@ifrj.edu.br 
Orientadora Prof.ª Dr.ª Paula Tatiane Carrera Szundy

A compreensão leitora é a habilidade apontada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para
ser enfatizada como objetivo de ensino, juntamente com a proposta de ensino da noção de gêneros,
nas aulas de inglês. Essa composição constitui grande parte dos materiais didáticos destinados ao
ensino de leitura no ensino médio. E essa também é a proposta do material didático analisado, visto
que as atividades elaboradas pela equipe de professores autores são compostas por diversos gêneros,
incluindo  aqueles  que  circulam  no  meio  virtual,  tais  como  hipertextos  e  páginas  iniciais.
Atualmente, materiais didáticos voltados para a construção de leitura vêm se sobressaindo no ensino
de  língua  inglesa.  Observa-se  uma  profusão  de  materiais  autorais  de  professores  (foco)  que
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disputam com os livros didáticos a preferência dos profissionais da educação.  Importante notar que
a distribuição de livros didáticos pelo governo federal chega também às escolas públicas de ensino
médio  técnico.  Nesse  cenário,  a  compreensão leitora  de  textos  de  gêneros  específicos  da  área
técnica se destaca porque os alunos -futuros profissionais- estarão sujeitos, algum dia, a gêneros
provenientes  dos  equipamentos  e  tecnologias  inerentes  a  suas  carreiras,  as  quais  são  mais
desenvolvidas  no  mundo  anglofônico.  Esse  fluxo  de  materiais  elaborados  por  professores  é
consequência da tentativa desses profissionais de suprir as necessidades que eles acreditam não
serem atendidas pelos  livros  didáticos  adotados pela  escola.  No entanto,  observamos que esses
materiais também têm sido alvo de questionamentos e pesquisas.  Portanto, o objetivo do presente
trabalho é observar a forma como esses gêneros são abordados e ensinados em um processo de
ensino e aprendizagem que pretende desenvolver consciência crítica dos alunos para inseri-los no
novo mundo do trabalho, observando, primeiramente, a relação de poder entre professor e aluno
expressa nos enunciados das atividades. A metodologia de pesquisa se desenvolve a partir da análise
documental  do  material  correspondente  ao  último  período  do  curso  de  Automação  Industrial.
Faremos a análise do corpus, considerando a categoria de transitividade de Halliday e Matthiessen
(2004),  bem como as  pedagogias  de letramento  (KALANTZIS; COPE,  2012).  Para entender  o
material em análise, faremos a revisão da literatura sobre linguagem (BAKHTIN, 1957), gêneros
(Bakhtin,  1957;  DOLZ;  SCHNEUWLY,  2004;  COSTA,  2009),  Multiletramentos  (ROJO,  2012;
SIGNORINI,  2010)  e as  pedagogias  do  letramento  (KALANTZIS;  COPE,  2012).  A pesquisa
encontra-se  em  fase  de  análise  e  interpretação  do  corpus  a  luz  dos  pressupostos  teóricos
selecionados.  Os resultados parciais da análise do corpus revelam que as atividades propostas não
incentivam um posicionamento crítico do aluno. Diferentemente do esperado, elas parecem requerer
uma atitude passiva dos alunos.  
                                                                                                                                                                
Palavras-chave: Material autoral; Gênero do discurso; Multiletramentos.

SESSÃO 27 - 21/10, 16h

LETRAMENTO DIGITAL NA PERSPECTIVA DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE
LÍNGUAS

Claudia Vivien Carvalho de Oliveira SOARES
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)

claudiavivien@uesb.edu.br

Com o advento da Cibercultura, novas possibilidades de aprendizagem, interação e colaboração
emergem do ciberespaçoque, desterritorializado,é capaz de gerar diversas manifestações concretas
em diferentes momentos e locais determinados (LEVY, 1999). Nesse sentido, o presente projeto
visa discutir os eventos de letramento (BARTON; HAMILTON; IVANIC, 2000; BARTON, 2007)
digital vivenciados por professores, em processo de formação continuada, com vistas a construção
de  novos  significados,  novas  práticasno  contexto  pedagógico.As  práticas  de  letramento  digital
quase sempre envolvem mais do que o uso de tecnologias digitais, elas envolvem formas de ação,
interação,  valores,  crenças,  saberes  e  conhecimentos  (GEE,  2010).O  processo  de  formação  do
professor torna-se então, um aspecto relevante na medida em que consideramos que as práticas
educacionais precisam ser responsivas à contemporaneidade e vinculadas a mudanças que não se
configuram pela simples utilização de tecnologias digitais, mas, sobretudo,pelas suas formas de uso
(SOARES,  2010)  de  modo  que  possam  ressignificar  o  pensar  e  o  agir  dos  professores.Nesse
sentido,  nos conectamos com o argumento de Koehler e Mishra (2005,2008) ao proporem uma
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complexa forma situada de conhecimento baseada em conexões entre a tecnologia, o conteúdo, e os
meios  de  ensiná-lo.  O  estudo  configura-se  na  perspectiva  da  linguística  aplicada  crítica
(SIGNORINI,  2006;  ROJO,  2006;  RAJAGOPALAN,  2006,  2008;  MOITA  LOPES,  2006;
CAVALCANTI,  1999,  2006,  2007),de  cunho intervencionista  sob a  luz  do  sociointeracionismo
(VYGOTSKY, 1994,1999;  VYGOTSKY; LURIA; LEONTIEV,  1988) e  dos  Estudosdos Novos
Letramentos  – “The New LiteraciesStudies” (GEE, 2010).  O referido projeto,que se insere nos
estudos  do  Grupo de  Pesquisa  Linguagens,  Tecnologias  e  Educação/CNPq/UESB (GPLITE),  é
financiado pela FAPESB e UESB,e realizado em uma escola pública do município de Vitória da
Conquista, Bahia, com professores da área de Letras, Linguística e Artes, com encontros presenciais
e  atividades  no  ambiente  virtual  de  aprendizagemMoodle.  Resultados  parciais  nos  mostram  a
importância  do reconhecimento,  por  parte  dos  professores,  da possibilidade de produção e  não
apenas  de  consumo,  que  as  interfaces  digitais  nos  proporcionam,  bem como a  necessidade  de
desenvolvimento de práticas vinculadas ao cotidiano da sala de aula como uma realidade situada.

Palavras-chave: Formação de professores; Tecnologias digitais; Prática pedagógica.

PRÁTICAS DE LETRAMENTOS MULTISSEMIÓTICOS NAS SÉRIES FINAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL

Marcelo de CASTRO
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

marcelocastromc@hotmail.com
Orientador Dr. Hércules Tolêdo Corrêa

Esta  pesquisa  tem como campo uma escola  da  rede  pública  federal  de  ensino  e  como foco a
mediação realizada por um (a) professor (a) de Língua Portuguesa em práticas de leitura e de escrita
com gêneros textuais multimodais e multissemióticos, com vistas a analisar se essas desenvolvem
os letramentos multissemióticos de alunos no final do Ensino Fundamental e, em caso afirmativo,
como e de que forma são desenvolvidos esses letramentos. Ressalta-se a carência de investigações
mais  aprofundadas  sobre  os  multiletramentos  e  a  multimodalidade  discursiva  sinalizada  por
pesquisadores dessas áreas. Também se constata que os novos estudos sobre os letramentos e a
multimodalidade são um campo fértil não só pela demanda teórica ainda existente, mas, sobretudo,
pela urgência de haver abordagens metodológicas que contemplem essas teorias e que renovem a
prática didática e pedagógica, a fim de que as aulas de Língua Portuguesa possam colaborar para
formação de um novo sujeito social.  Dialoga-se com os pilares teóricos mais recentes sobre os
letramentos (DIONÍSIO, 2006; SOARES, 2002, 2010; STREET, 2010, 2014) e com a perspectiva
dos multiletramentos (COPE; KALANTZIS, 2000; PERRY, 2012; ROJO, 2008, 2009, 2010; ROJO;
MOURA,  2012;  ROJO;  BARBOSA,  2015).  Além  disso,  a  fundamentação  teórica  reside  nas
pesquisas  baseadas  na  teoria  sócio-histórica-cultural  de  Vygotsky,  na  abordagem de  linguagem
como atividade sociointerativa e nos estudos sobre gêneros textuais e suas relações com o ensino da
Língua  Portuguesa.  Adota-se  uma  abordagem  qualitativa  utilizando-se  dos  recursos  teóricos  e
metodológicos da etnografia.  A coleta de dados realiza-se através dos seguintes procedimentos:
observação,  registro  em caderno de  campo e  gravações  de  áudio  e  vídeo,  entrevistas,  além de
artefatos produzidos pelos membros do grupo pesquisado. Nesta pesquisa em andamento, a revisão
da literatura já foi realizada e se inicia a interação com os participantes através da inserção parcial e
gradativa do pesquisador no campo.

Palavras-chave: Letramentos multissemióticos; Multiletramentos; Ensino de Língua Portuguesa.
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LEITORES EM SÉRIE DE SÉRIES: outras coleções em foco

Maria da Penha Casado ALVES
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) / CNPQ

penhalves@msn.com 

O trabalho se insere na área da Linguística Aplicada e se centra analisar as práticas leitoras de
sujeitos que se inserem em comunidades a fim de partilharem saberes, gostos, percursos de leitura
de livros/sagas/séries que se configuram como outras coleções à revelia do cânone ou da escola. Na
contemporaneidade, necessário se faz considerar a especificidade do cronotopo (BAKHTIN, 1990)
da escola e as relações com a leitura e a escrita ali produzidas. Ademais, em se considerando a
dinamicidade própria dos gêneros discursivos e sua relação direta,  uma vez considerados como
correias de transmissão da cultura, com o social e a cultura, é preciso pesquisar que leituras estão
sendo gestadas nos tempos atuais por jovens em demandas as mais diversas e que descolecionam
(CANCLINI,  1997) uma agenda de leitura levada a cabo pela escola ao longo do tempo. Se o nosso
ato ético em sala de aula nos responsabiliza com a formação de cidadãos letrados, conceber a escola
como cronotopo singular onde se gestam as práticas de leitura e de escrita para o mundo da vida é o
primeiro  movimento  para  um ensino  mais  significativo  para  o  aluno que muitas  vezes  não vê
nenhum objetivo  para  ler  e  escrever  na  escola.  A relação  mundo  da  vida  e  mundo  da  escola
precisaria,  então,  ser  pensada  em bases  mais  dialógicas  e  mais  dinâmicas  uma  vez  que  esses
mundos não se separam ou não deveriam se separar quando se pensa a relação sujeito e linguagem.
Portanto, justificamos nossa incursão investigativa sobre comunidades de leitores de sagas ou de
obras seriadas que se reúnem em torno de obras quer para lê-las ou para produzir  (re)leituras/
(re)escritas  a  partir  delas  (fanfictions).  Tais  comunidades  de  leitores  se  constroem à  revelia  da
escola  ou  das  coleções  escolares  e  se  lançam  para  livros/obras/séries  que,  quase  sempre,  são
avaliadas negativamente pelos vigilantes da “boa leitura” ou da literatura socialmente valorizada
que,  quase sempre,  as  depredam a partir  de um ponto de vista  que as  limitam à “literatura de
massa’,  “fenômeno  midiático”,  “best  seller”.  Tais  obras  como Harry Potter,  Crepúsculo,  Percy
Jackson,  Senhor  dos  Anéis,  Game  of  Thrones,  dentre  outros,  têm  provocado  a  formação  de
comunidades de leitores que precisam ser investigadas a fim de que se construa conhecimento sobre
essas práticas leitoras que se gestam no diálogo entre livro impresso, redes sociais, cinema, vídeos e
produção escrita num incessante dinamismo que extrapola os limites do livro e do impresso. A
pesquisa se orienta por uma metodologia qualitativa e interpretativista que considera os sujeitos em
sua historicidade e a construção das categorias de análise no processo de leitura e geração dos
dados.  A  análise  dos  dados  encontra-se  em  construção  e  a  pesquisa  em  andamento  sob  o
financiamento do CNPQ com bolsa na modalidade Pós-Doc Sênior. 

Palavras-chave: Comunidade de leitores; Leitura; Cronotopo escolar.
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NOS TRILHOS DA INTERDISCIPLINARIDADE:  caminhos pedagógicos para o trabalho com
letramentos

Ormezinda Maria RIBEIRO
Universidade de Brasília-UnB

aya.ribeiro@yahoo.com.br
Maria Marlene Rodrigues da SILVA

Universidade de Brasília-UnB
maria_marlene_s@hotmail.com

Esta  proposta  didática  foi  desenvolvida  em  um  dos  módulos  do  Curso  de  Especialização
“Letramentos e Práticas Interdisciplinares” destinado a professores de 6º. ao 9º. ano da rede pública
de  ensino  do  GDF,  cujo  objetivo  foi  levar  os  alunos-professores  a  repensar  suas  práticas
pedagógicas e a construir  um  projeto coletivo passível de aplicação em suas escolas de origem. O
curso  foi  ofertado  em  um  ambiente  de  Aprendizagem  Moodle  para  aproximadamente   400
professores  das  diversas  disciplinas  escolares.  A  linha  teórica  centrou-se  nos  estudos
sociointeracionistas  de  Vygotsky  em  especial  quanto  à  Zona  de  Desenvolvimento  Proximal  e
também no dialogismo de Bahktin.  O trabalho foi  realizado durante o módulo “Letramentos  e
Práticas  Pedagógicas:  construindo  espaços  interdisciplinares”  desenvolvido  em  quatro
unidades/semanas.  Neste  módulo  foi  utilizada  a  metáfora  do  trem para  propor  uma construção
coletiva e interdisciplinar de um trabalho pedagógico envolvendo as diversas disciplinas escolares.
No início do módulo,  houve um momento presencial  no qual  foi apresentado o caminho a ser
percorrido  para  a  construção  interativa  do  trabalho  interdisciplinar,  este  constituiu  momento
interativo entre as duas professoras da disciplina, tutores e alunos. A unidade foi dividida em quatro
momentos: em “O que vamos ver?”, foi o momento de explicar aos alunos-professores o objetivo da
unidade e informá-los acerca dos constructos teóricos discutidos durante a semana; em “Nossas
primeiras reflexões” apresentamos um texto teórico e dialogamos com os alunos-professores sobre
as informações nele contidas; em “Nossas propostas didáticas”  apresentamos o espaço de uma
escola fictícia, a “Escola da Ponte” e demonstramos, por meio de propostas didáticas, como os
professores dessa escola trabalham sob a perspectiva interdisciplinar apoiados em gêneros textuais
diversificados; em “Vamos construir nossas aulas”, os professores foram instigados a criar  suas
próprias propostas para, posteriormente,  aplicá-las em uma escola real. Esta parte caracterizou o
ápice do trabalho, pois muitas propostas interessantes foram apresentadas e uma longa e proveitosa
discussão sobre elas foi levantada e partilhada no Fórum de Discussão.  Como resultado, foram
apresentadas ricas variedades de trabalhos interdisciplinares pautadas em reflexões consistentes e
amadurecidas sobre a prática do letramento social e seus desdobramentos, com o emprego dos mais
diversos gêneros textuais. 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade; texto; proposta pedagógica.

O USO DE TECNOLOGIA NO DESENVOLVIMENTO DA ORALIDADE EM LÍNGUA
INGLESA: crenças e emoções de professores em formação

Mariney Pereira CONCEIÇÃO
Universidade de Brasília (UnB)

marineydf@gmail.com

Novos letramentos, novas éticas e pluralidades de culturas presentes na sociedade contemporânea
trazem um grande desafio para a formação de professores nos dias atuais: a busca por um modelo
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de  formação  que  envolva  a  capacidade  de  lidar  com  a  multimodalidade  textual,  ou  seja,  a
capacidade  de  ler,  produzir  ou  assistir  textos  orais  e  escritos,  quanto  digitais,  que  combinem
diversos modos semióticos (linguísticos, imagéticos, sonoros, gestuais, espaciais) e maneiras de agir
de forma crítica frente à diversidade nos mais distintos contextos sociais, como agentes culturais
ativos nas mais diversas culturas locais e globais. Segundo Calderhead and Gates (1993), programas
que adotam um modelo reflexivo de formação de professores devem capacitar os professores a
avaliarem as dimensões moral e ética subjacente à sua prática em sala de aula, incluindo a análise
crítica  das  suas  próprias  crenças.  Nesse  sentido  esta  pesquisa  tem como objetivo  investigar  as
crenças  de  professores  em formação  a  respeito  do  uso  de  tecnologias  no  desenvolvimento  da
oralidade na sala de aula de língua inglesa, buscando analisar relações entre as crenças e as emoções
que os participantes experenciam durante a realização de atividades na plataforma VoiceThread,
uma plataforma que promove a interação e a colaboração na aprendizagem de línguas online.  A
abordagem qualitativa foi utilizada na pesquisa, tendo os seguintes instrumentos sido utilizados para
a  coleta  de  dados:  narrativas,  coleta  de  metáforas,  entrevistas  e  questionários.  Participaram do
estudo 25 professores em formação, alunos de um curso de Letras de uma universidade pública no
centro-oeste do Brasil. Os resultados revelam emoções e crenças paradoxicais e conflitantes que
remontam histórias de aprendizagem como fontes de ricas informações sobre a maneira como as
crenças e emoções dos alunos-professores se relacionam no processo de formação para a atuação na
perspectiva de multiletramentos. Acreditamos que o estudo trará importantes contribuições teóricas,
práticas e metodológicas, em especial em relação ao  letramento crítico e digital que compõem a
agenda da educação de professores no século XXI. 

Palavras-chave: Formação de professores; Uso de tecnologias; Oralidade. 

SESSÃO 28 - 21/10, 16h

EDUCAÇÃO DE SURDOS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL: o uso de tecnologias digitais
móveis no ensino de português como segunda língua

Jéssica Vasconcelos DORTA
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

jessica_vasc@yahoo.com.br
Orientadora Drª. Claudia Hilsdorf Rocha

Na sociedade contemporânea, em que grande parte das pesquisas no campo aplicado busca formas
de lidar com as diversidades culturais, com as desigualdades sociais e as múltiplas questões que o
advento das tecnologias da informação e comunicação tem feito emergir (SANTAELLA, 2013),
parece coerente afirmar que os estudos linguísticos, do ponto de vista da educação, enfrentam a
necessidade de redimensionar as maneiras como as práticas de ensino e aprendizagem tem sido
pensadas, principalmente no que diz respeito a educação de grupos minoritários. Nesse contexto, a
educação  dos  surdos,  tendo  como  perspectiva  o  arcabouço  teórico  da  Linguística  Aplicada,
apresenta novos desafios:  O que poderia ser entendido como uma prática adequada de letramento e
novos letramentos, tais quais postulados por Lankshear e Knobel (2007), para a comunidade surda,
em face às inúmeras transformações observadas em nossa sociedade a partir do advento das novas
tecnologias, em especial, das tecnologias digitais móveis? Pensando em responder a essa pergunta,
o estudo aqui delineado se baseia em uma pesquisa qualitativa de cunho etnográfico,  ainda em
desenvolvimento, que tem como objetivo investigar como a apropriação das tecnologias digitais
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móveis (tais como: smartphone, aplicativos, tablets e outras afins) pode (ou não) contribuir para o
processo  de  aprendizagem do português  escrito  como segunda língua por  um grupo de  jovens
surdos.  Esse grupo está  inserido em um programa bilíngue de apoio escolar  a  crianças  surdas,
desenvolvido em um centro de estudos ligado a uma universidade pública da região sudeste do país.
A partir disso, espera-se delinear um projeto de aplicativo móvel que contribua para a aprendizagem
do português escrito como segunda língua por esses alunos. A hipótese aqui levantada é de que as
mídias e as tecnologias digitais  móveis engendram processos discursivos e de socialização que
podem favorecer a agência e processos (autorais) de produção de discurso e sentidos que, quando
preocupados com a consciência democrática e a criatividade, de modo situado, podem propiciar a
aprendizagem do português pelos surdos.

Palavras-chave: Educação de surdos; Tecnologias móveis; Multiletramentos.

REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS EM TURMAS
MULTINIVELADAS: perspectivas e desafios

Mergenfel A. VAZ  FERREIRA 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ / FAPERJ)

megvazferreira@gmail.com 

A presente proposta de comunicação está centrada em pesquisa que vem sendo desenvolvida no
âmbito do Projeto de Extensão PALEP - Projeto Aula de Línguas em Espaços Públicos do RJ, que
teve  início  em  2012  na  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro.  O  PALEP  está  voltado
principalmente  para  a  complementação da  formação de  docentes  de  Língua  Alemã,  através  da
estruturação e oferta de cursos de línguas para estudantes do ensino médio de escolas públicas do
Estado do RJ, além da promoção de debates e pesquisas que pautam, entre outros aspectos, temas
como educação  pública,  políticas  linguísticas  e  abordagens  e  metodologias  para  um ensino  de
línguas estrangeiras socioculturalmente relevante e  contextualizado.  O foco deste  trabalho recai
sobre uma nova prática que passou a ser experimentada no Projeto a partir do início de 2015 e que
consiste em duas novas, ao menos para nós, diversificadas perspectivas de ensino de línguas: uma
turma multinivelada (turma de alunos de diferentes níveis de proficiência linguístico num mesmo
grupo) e turmas que chamamos de  fluxo de entrada contínuo (contexto também que leva a um
multinivelamento do grupo). Nesse sentido, os objetivos principais desta pesquisa são: (1) verificar
como os conceitos de aprendizagem colaborativa, pedagogia de tarefas, e o próprio conceito de
zona de desenvolvimento proximal, atrelado à ideia vigostkyana de "parceiro mais competente" na
interação, podem contribuir para a prática pedagógica do ensino de Alemão como Língua Adicional
no contexto acima descrito; (2) uma vez que tal prática implica em profunda reflexão sobre vários
paradigmas  que  envolvem os  processos  de  ensinar  e  aprender  línguas  estrangeiras,  também se
constitui como objetivo deste trabalho, a discussão sobre as eventuais quebras de muitos desses
paradigmas e sobre os desafios envolvidos nessas práticas. Pretende-se discutir o tema proposto
com  aporte  nos  preceitos  da  abordagem  acional  (PUREN,  2012),  da  pedagogia  de  projetos
(BRASIL, 2011; GODOY, 2013), além de buscarmos uma melhor compreensão sobre o contexto
multinível (ROSA, 2008; MOURA; SANTOS, 2012). Para enriquecer a discussão serão trazidos à
análise  exemplos  de  atividades  desenvolvidas  nos  espaços  de  ensino supracitados,  assim como
dados referentes à observação participante em aulas, a anotações de campo e a entrevistas com
alunos e professores.

Palavras-chave: Ensino de línguas estrangeiras; Turmas multiniveladas; Abordagem acional.

316

mailto:megvazferreira@gmail.com


TRANSFORMAÇÕES EM AULAS DE LEITURA E DE ANÁLISE LINGUÍSTICA: percursos de
professoras

Vera Barros Brandão Rodrigues GARCIA
UFT (Universidade Federal do Tocantins) 

verabbrgarcia@gmail.com

Nesta  pesquisa,  investigamos  como  atividades  de  letramento  mediadas  por  gênero  podem  ser
desenvolvidas numa turma considerada defasada pelo fato dos alunos terem dificuldades de leitura e
escrita. A pesquisa-ação é realizada numa escola da rede pública municipal de Marabá, em uma
turma  de  6º  ano  (5ª  série)  do  Ensino  Fundamental.  Pretendemos  ainda  investigar  como  essas
atividades podem ajudar no desenvolvimento das práticas de leitura, produção textual e de análise
linguística desses alunos com dificuldades de aprendizagem.  Para intervenção em sala  de aula,
elaboramos uma unidade didática composta por planos de aula orientados pela proposta pedagógica
do  Circuito  Curricular  Mediado  por  Gênero  (CCMG).   Com  essas  atividades,  observamos  o
desenvolvimento, o envolvimento e a participação dos alunos nas aulas propostas.  Experimentamos
e  avaliamos  a  metodologia  de  ensino  orientada  pelo  CCMG  em  cada  etapa  do  circuito,
respondendo,  assim,  a  pergunta  principal  da  pesquisa-ação:  como as  atividades  de leitura  e  de
análise linguísticas mediadas pelo CCMG podem provocar mudanças no ensino e aprendizagem da
disciplina Língua Portuguesa? Caracterizamos este trabalho como uma pesquisa-ação, pois não se
trata  de  simples  levantamento  de  dados  ou  de  relatórios  a  serem  arquivados,  desse  modo,
pretendemos desempenhar um papel ativo na própria realidade dos fatos observados. Esta pesquisa
também  é  caracterizada  como  um  estudo  de  caso,  pois  investiga  e  explora  exaustivamente  a
Unidade  Didática  aplicada  na  intervenção  pedagógica.  Para  subsidiar  a  intervenção  proposta,
revisaremos alguns estudos aplicados a respeito dos gêneros textuais, estudos do letramento; ensino
de língua materna e abordagem sistêmico-funcional da linguagem. Os resultados mostraram que a
Unidade  Didática  implementada  durante  a  intervenção  pedagógica  desenvolveu-se  como  um
processo  reorientador  da  prática  pedagógica  e  promotor  de  aprendizagem.  Considerando  as
reflexões apresentadas, destacamos a necessidade do desenvolvimento de pesquisas aplicadas sobre
as  práticas  pedagógicas,  envolvendo  professores  no  local  de  trabalho.  Devido  à  natureza
multifacetada da problemática focalizada,  concluímos que a superação dos desafios enfrentados
depende de ações conjuntas no âmbito da escola, o da universidade e das políticas públicas.

Palavras-chave: Letramento; Linguística Sistêmico-Funcional; Material didático.

O USO DE CANÇÕES PARA UM ENSINO CRÍTICO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

Simone Lima GOMES
SEE DF

monnelima@yahoo.com.br

O ensino crítico contemporâneo abarca uma variedade de tendências, tais como linguística aplicada
crítica, educação crítica, pedagogia crítica, letramento crítico, dentre outros. Um dos objetivos das
Orientações Curriculares do Ensino Médio em Brasil (2006) é que o educando utilize a língua que
está aprendendo em situações significativas e relevantes. E assim aprimorar a percepção dos alunos
como agentes de nossa sociedade e cidadãos do mundo, desde que os mesmos sejam estimulados a
analisar e criticar reflexivamente. Partindo dessa compreensão e da necessidade de se pensar no
ensino de língua contemplando a perspectiva crítica com Cox e Assis-Peterson (2001), Rajagopalan
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(2006),  Moita  Lopes  (2006),  Paulo  Freire  (1933)  e  Pennycook  (1994;  2001),  vislumbro  um
processo de aprendizagem que atenda às necessidades formativas de um cidadão crítico,  para a
vivência de uma cidadania crítica local e global. Nesse sentido, este estudo enfoca de que forma as
aulas  e  as  estratégias  adotadas  podem  contribuir  na  promoção  do  ensino  rumo  a  criticidade,
objetivando investigar quais aspectos estão imbricados no fazer pedagógico do ensino crítico na
sala de aula de línguas. A presente pesquisa se caracteriza como de reflexão, natureza qualitativa e
caráter  interpretativista.  O dados  foram coletados  por  meio  de  observações  de  aulas,  notas  de
campo,  momento  de  reflexão,  entrevistas  semiestruturadas,  planejamentos  de  aulas  e  as  aulas
implementadas. Os resultados apontam que o professor realça o potencial crítico e a intenção de
incorporar a experiência realizada à sua práxis. Já por parte das alunas, após a implementação do
trabalho,  todas  ressaltam a  importância  e  a  busca  pela  conscientização  crítica,  além do desejo
expresso de que esse tipo de trabalho torne-se uma prática constante do professor no decorrer de
suas aulas.

Palavras-chave: Canções; Ensino crítico; Línguas.

A INTERLOCUÇÃO COMO ÂNCORA PARA O ENCONTRO NA PRODUÇÃO ESCRITA NA
UNIVERSIDADE: (re)pensando caminhos, elegendo lugares

Anderson Jair GOULART
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)/

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
anderson.goulart@uffs.edu.br 

Camila Farias FRAGA
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC)/

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
milaffraga@hotmail.com

Karoliny CORREIA
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC)/

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
karoliny.correia@ifsc.edu.br

Este artigo  tematiza a relevância da prática de análise linguística no ensino superior, partindo de
matizes  teórico-epistemológicos  de  base  histórico-cultural  estudados  numa  disciplina  de  pós-
graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Tais discussões estão ancoradas,
sobretudo, no Círculo de Bakhtin, perpassando conceitos como interação,  alteridade, dialogismo,
enunciado e gêneros do discurso, o que requer de nós, pesquisadores e profissionais da linguagem,
um olhar historicizado e sensível às práticas de uso da língua, no caso deste estudo especificamente,
no  Ensino  Superior.  O  objetivo  foi  vislumbrar  a  articulação desse  aporte  teórico  com a ação
metodológica do docente numa disciplina que se buscou pensar o processo de consolidação da
análise  linguística  em textos  materializados em gêneros  que tem lugar  na  esfera  acadêmica.  O
estudo,  tomado  sob  um olhar  de  base  interpretativista  (MASON,  1996)  por  meio  da  pesquisa
documental (YIN, 2005), está ancorado também em pressupostos da Linguística Textual, que, assim
como  o  Círculo  de  Bakhtin,  concebe  o  texto-enunciado/texto  como  mediadores  da  interação
humana  e,  consequentemente,  como  objeto  de  estudo.  Os  resultados  evidenciam contribuições
significativas para o processo de produção do conhecimento, tendo em vista as relações dialógicas
discursivizadas/textualizadas entre professor e alunos e entre alunos e alunos.  Em igual medida
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sinalizam  que  a  apropriação  teórica  dos  envolvidos  nesse  contexto  pode  refratar  no  agir
metodológico  que  se  quer  preocupado  com a  ressignificação  em  produções  escritas  na  esfera
acadêmica, movimento que se entende necessário também nas elaborações didáticas empreendidas
na escola. Destaca-se, portanto, a necessidade de um trabalho colaborativo com a produção textual
que focalize o agenciamento e  a reflexão dos diferentes recursos linguísticos numa perspectiva
dialógica. Este estudo, desse modo, contribui para a área de Linguística Aplicada na medida em que
propõe  reencaminhamentos  às  práticas  de  ensino  e  aprendizagem  da  produção  de  texto  na
universidade,  campo  que demanda imersão  sociocultural  efetiva  para  a  adequação aos  gêneros
discursivos característicos da esfera acadêmica.

Palavras-chave: Análise linguística; Círculo de Bakhtin; Esfera acadêmica. 

SESSÃO 29 - 21/10, 16h

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA À LUZ DOS
LETRAMENTOS CRÍTICOS: experiências de um grupo de estudos no Estado do Tocantins

Elisa Borges De Alcântara ALENCAR
Universidade Federal de São Carlos (UFScar)

elisa.alcantara22@gmail.com
Orientadora:  Prof. Drª Sandra Regina Buttrus Gattolin De Paula

Este trabalho está dentro da área da linguística aplicada/linguística aplicada crítica e tem como
objetivo descrever e refletir sobre algumas ações de um grupo de estudos GEPLITO (Grupo de
Estudos de professores de LI do Estado do Tocantins) - formado por uma professora pesquisadora
da  Universidade  Federal  do  Tocantins  e  12  professores  de  língua  inglesa  da  rede  pública  do
Estadodo Tocantins. É uma pesquisa-ação colaborativa de doutorado, em andamento, que visa a
formação e autonomia de professores com relação à compreensão e uso dos letramentos críticos nas
aulas  de  língua  inglesa.  O grupo de  estudos  também visa  a  produção  de  atividades  à  luz  dos
letramentos críticos, buscando novos olhares para o ensino e aprendizagem de LI no nosso contexto
local que possam somar aos já existentes. Nos encontros do grupo, discutimos e refletimos sobre
nossas práticas docentes como professores(as) de língua inglesa (LI), lemos textos, discutimos e
produzimos  atividades  de  língua  inglesa  à  luz  do  Letramento  Crítico.  Depois,  trabalhamos  as
atividades  produzidas  nas  escolas  dos  professores  que  compõem  o  grupo,  analisamos  a
receptividade e envolvimento dos alunos com relação a estas atividades e a partir  destes dados
buscamos  encaminhar  um processo  conjunto  e  colaborativo  de  reflexão,  observação,  análise,  e
reelaboração das  atividades  e  do nosso  trabalho como professores(as).  A justificativa  para  este
estudo é apontar possibilidades que possamagir sobre as duras críticas que o Ensino de LI vem
sofrendo  na  nossa  região.  Tentamos  desconstruir  crenças  negativas  a  respeito  do  ensino  e
aprendizagem de LI e despontar novos olhares.Nesta apresentação, mostraremos alguns resultados
parciais do desenvolvimento e produção do grupo, demonstrando o crescimento profissional dos
professores(as)  envolvidos(as)  e  o  crescimento  dos  alunos(as).  Este  trabalho  tem como  aporte
teórico os estudos sobre letramento crítico e tomará por base os trabalhos de Lankshear(1997),
Freire  (2000),  Gee (2007),  Knobel  (2005) ,  Monte Mór (2012),  Maciel  (2013),  Duboc (2014),
Takaki (2013), Jordão (2010, 2012, 2013), dentre outros autores comprometidos com o tema.

Palavras-chave: Formação de professores; Letramentos Críticos; Ensino e aprendizagem de língua
inglesa.
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LETRAMENTO NA ESCRITA DA LUZ: a vez e a voz do olhar do surdo

Isabella Vasconcelos GURGEL
Universidade de Brasília (UnB)

isabellagurgel@gmail.com
Orientador: Professor Dr. Kleber Aparecido da Silva

Esta pesquisa, já concluída, tem como objetivo geral investigar a atuação da fotografia como ponte
para que os surdos compreendam o texto produzido na modalidade escrita da Língua Portuguesa.
Para  tanto,  estabelecemos  como  objetivos  específicos:  iniciar  o  processo  de  sistematização  do
letramento visual dos leitores surdos participantes desse estudo por meio da linguagem fotográfica;
despertar ou resgatar, nas pessoas surdas, o prazer pela leitura e produção de imagens fotográficas,
leitura e produção de textos na modalidade escrita da Língua Portuguesa; e elaborar e aplicar um
programa de atividades envolvendo a linguagem fotográfica, leitura e compreensão de textos na
modalidade escrita da Língua Portuguesa em um grupo de jovens surdos. Consideramos relevante a
realização  deste  estudo,  pois  na  contemporaneidade  nos  encontramos  (surdos  e  ouvintes)
superexpostos  às  fotografias  (SONTAG,  2004),  de  forma  primordial  por  meio  das  novas
tecnologias.  Logo,  precisamos  conhecer  a  sua  linguagem.  Neste  sentido,  o  universo  imagético
configura-se como cenário  adequado para  o encontro  entre  a  cultura surda e  a  ouvinte.  Então,
realizamos uma pesquisa qualitativa, de natureza pesquisa-ação, envolvendo cinco participantes, os
quais eram jovens surdos e alunos regulares em uma escola pública de Ensino Médio situada em
Brasília. Para a coleta de dados, elaboramos um programa de atividades denominado por nós “Olhar
Surdo”, integrado por atividades concernentes à linguagem fotográfica e escrita. Como principais
resultados apontados por esse trabalho, identificamos que: a) a literatura concernente à linguagem
fotográfica se constitui como importante recurso para a construção da identidade leitora dos surdos,
posto que estimula a ampliação de sua compreensão linguística como leitor (REILY, 2003) e, por
consequência, contribui para a expansão de seus recursos para a compreensão de textos escritos; b)
a compreensão da fotografia como linguagem artística, atua como ferramenta para a produção e
divulgação  da  cultura  surda;  e  c)  o  conhecimento  dos  elementos  que  compõem  a  linguagem
fotográfica e o estabelecimento  de um paralelismo entre esta e a linguagem escrita podem atuar
como ponte para que o leitor surdo envolva-se com a leitura do texto escrito. Por conseguinte,
ampliam-se suas possibilidades para a compreensão deste.

Palavras-chave: Surdos; Fotografia; Linguagem escrita. 

LÍNGUA INGLESA NO PROFIS/UNICAMP:  Uma análise a partir dos letramentos e projetos
colaborativos

Luciana Vasconcelos MACHADO
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

luvmachado@gmail.com
Orientadora: Profa. Drª Cláudia Hilsdorf Rocha

claudiahrocha@gmail.com

Nesta  comunicação  apresento  resultados  parciais  de  minha  investigação  de  mestrado,  em
andamento, cujo contexto gerador de dados foi a disciplina de Língua Inglesa III, ministrada ao
longo  do  primeiro  semestre  de  2014  no  ProFIS  –  Programa  de  Formação  Interdisciplinar
Superior/UNICAMP. Na atualidade, o inglês assume o papel de língua hegemônica e a condição de
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produto cultural, político e econômico (RAJAGOPALAN, 2005), fortalecendo o caráter colonizador
e instrumentalista do ensino dessa língua nos mais variados segmentos (CANAGARAJAH, 1999).
No contexto universitário, direcionamentos de ordem utilitária, voltados às demandas do mercado,
têm  restringido  o  foco  do  processo  educativo  à  leitura  e  à  escrita,  privilegiando  visões
gramaticalistas, reducionistas e acríticas (ROCHA, 2013). Com base em Benesch (2010), pode-se
defender que o ensino de língua inglesa na Universidade deva ser repensado, a fim de apresentar-se
desestabilizador, transformador e mais aberto à diversidade de linguagens e de culturas. Apoiada em
uma visão discursiva de linguagem (BAKHTIN, 2004 [1929])  e  sociocultural  de aprendizagem
(VYGOTSKY,  1984  [1930]),  pressuponho  que  perspectivas  pedagógicas  atreladas  aos
(multi)letramentos (KALANTZIS; COPE, 2012) e à ideia de projetos colaborativos (ALCÂNTARA
et al, 2004, entre outros) podem contribuir positivamente para a aprendizagem de inglês no contexto
focalizado  e  para  o  fortalecimento  da  agência  e  da  criticidade.  A  proposta  pedagógica  da
mencionada  disciplina  envolveu  a  elaboração  de  um  site bilíngue  (português-inglês)  voltado  a
problematizar e apresentar o ProFIS à comunidade universitária e ao público externo. Para tal, a
plataforma Wix foi utilizada, sendo a rede social Facebook escolhida para a comunicação. Esses
ambientes  são  tomados  na  pesquisa  como objetos  de  investigação.  Os  objetivos  do  estudo,  de
natureza  qualitativa  e  cunho  etnográfico  (ANDRÉ,  2013),  voltam-se  à  análise  de  como  é
oportunizado o trabalho com letramentos nesse contexto e em que medida o processo educativo
instaurado evidencia-se crítico e participativo. Investigo também as percepções discentes sobre sua
aprendizagem e  participação  no  projeto.  Como  resultados  parciais  é  possível  destacar  a  visão
positiva dos alunos frente à experiência e o aparente fortalecimento de letramentos digitais, autorais
e (trans)culturais no processo.

Palavras-chave: Letramentos; Ensino de língua estrangeira; Projetos colaborativos. 

A REDE SOCIAL FACEBOOK COMO ESPAÇO DE APRENDIZAGEM DA LÍNGUA
MATERNA E REFLEXÃO SOBRE OS PROBLEMAS SOCIAS DE UMA COMUNIDADE

LOCAL NA PERSPECTIVA DE PROJETO DIDÁTICO DE GÊNERO
 

Renata Garcia MARQUES 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) (Capes)

re.garciamarques@hotmail.com
Orientadora – Drª Dorotea Frank Kersch

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
doroteafk@unisinos.br

O presente trabalho tem como objetivo analisar as novas possibilidades de ensino da língua materna
por meio de gêneros textuais ancorados na proposta metodológica de Projeto Didático de Gênero
(PDG). O foco de estudo dessa pesquisa centra-se em compreender como ambientes virtuais como a
rede  social  Facebook podem  proporcionar  um espaço  de  aprendizagem da  Língua  Materna  e
reflexão sobre os  problemas  sociais  de  uma comunidade local  a  partir  do gênero notícia.  Essa
pesquisa tem como público-alvo 25 alunos multirrepetentes do Projeto Seguindo em Frente, séries
finais, de uma escola de ensino fundamental da rede pública, localizada em São Leopoldo, RS. A
multirrepetência,  um dos  problemas  no  cenário  da  educação  brasileira,  também será  uma  das
abordagens  deste  trabalho,  que  apontará  um  dos  possíveis  caminhos  para  resgatar  alunos  em
distorção série/idade. Dessa forma, este estudo permite refletir sobre o ensino da língua materna, a
importância do letramento digital no espaço escolar, bem como o desenvolvimento das capacidades
de linguagem e multissemióticas de alunos multirrepetentes na proposta de Projeto Didático de

321

mailto:doroteafk@unisinos.br
mailto:re.garciamarques@hotmail.com


Gênero.  Como  arcabouço  teórico,  a  base  dessa  pesquisa  encontra-se  em alguns  princípios  do
Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) de Bronckart e no estudo de gêneros textuais por meio das
Sequências Didáticas (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004), nos estudos de Letramento (STREET, 2010;
BARTON;  HAMILTON, 1998;  KLEIMAN, 1995/2008),  nos  Multiletramentos  (BRAGA, 2013;
BUZATTO, 2009;  ROJO, 2012,  2013;  XAVIER,  2009) e  na proposta  metodológica de Projeto
Didático de Gênero (KERSCH; GUIMARÃES, 2011, 2012) para o ensino da Língua Materna. Os
resultados da pesquisa realizada permitem colocar em evidência a relação do aprendiz com a prática
social que embasa a produção do gênero de texto em estudo, de modo que os processos de leitura e
escrita  realizados  possibilitassem  o  desenvolvimento  de  suas  capacidades  linguísticas  e
multissemióticas em um ambiente virtual,  bem como a apropriação do gênero e o uso dele em
instâncias de letramento escolar.  

Palavras-chave: Projeto Didático de Gênero; Ambientes virtuais; Capacidades multissemióticas.

A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM UM
MESTRADO PROFISSIONAL E NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DOCENTE

Rogério da COSTA NEVES
Colégio Pedro II /PROPGPEC/MPPEB

rcn.42@hotmail.com 

A formação continuada de  professores  vem ganhando nos  últimos  anos  diferentes  vertentes  de
atuação  em  âmbito  nacional.  Essas  novas  vertentes,  em  sua  maioria,  enfatizam  a  formação
continuada  de  professores  dando  maior  ênfase  à  prática  docente  sem  desconsiderar  em  sua
implementação  a  experiência  profissional  trazida  por  este  professor  e  visa  aprimorar  a  prática
pedagógica desse profissional a partir do estudo da literatura e busca o desenvolvimento de um
profissional crítico reflexivo capaz e aberto a transformações em sua própria prática pedagógica em
suas instituições de origem que são, em sua quase totalidade, instituições públicas espalhadas pelo
país. Esta comunicação pretende apresentar com base nas teorias da complexidade (MORIN, 2005,
2006; MORAES, 2008, 2010) e nas teorias  de formação de professores (DEWEY, 1933; 1938;
SCHÖN, 2000, 2001; ZEICHNER, 1998; CELANI, 2004; PINEAU, 2005) as interpretações dos
primeiros  textos  gerados por  meio  de  “One minute papers” e  entrevistas  semiestruturadas  com
professores da educação básica engajados em dois programas de formação continuada: o Programa
de  Residência  Docente  (programa no  nível  de  especialização  para  professores  da  rede  pública
formados no máximo há três anos - CAPES) e o Mestrado Profissional em Práticas da Educação
Básica,  ambos  sediados  no  Colégio  Pedro  II  no  Rio  de  Janeiro.  Os  professores  desses  dois
programas,  diferentemente  da  maioria  das  instituições,  são  obrigatoriamente  professores  da
educação  básica  e  desenvolvem  suas  pesquisas  nesse  espaço  educacional.  A  abordagem
metodológica  que  vem  sendo  utilizada  nesta  pesquisa  é  a  abordagem  Hermenêutico
Fenomenológica (van MANEN, 1990; FREIRE, 2005, 2007) considerada por D’Esposito & Costa
Neves (2015) como sendo aquela que mais se aproxima de uma visão complexa de pesquisa.  Os
objetivos mais amplos desta pesquisa de pós-doutoramento são o de verificar as motivações que
levam estes  profissionais  a  escolherem este  tipo  de  programa,  os  porquês  de  continuarem sua
formação, as transformações pelas quais percebem passar ao longo deste processo e os efeitos que
esse tipo de programa tem sobre os profissionais e sobre sua prática docente.

Palavras-chave: Formação continuada; Mestrado profissional; Complexidade.
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SESSÃO 30 - 21/10, 16h

DISCURSO PUBLICITÁRIO E IDEOLOGIA: uma análise discursiva dos slogans de escolas de
idiomas na cidade de Porto Velho

                                                                              Adileide Maria Martins SANTOS
                                                                            Universidade Federal de Rondônia (UNIR)

martins.adileide@gmail.com
                                                        Orientadora Dra. Lusinilda Carla P. Martins (UNIR)

                                                                                                            lcarla22@gmail.com 

O presente trabalho tem como objetivo analisar slogans de escolas de idiomas na cidade de Porto
Velho RO, para identificar ideologias presentes nesses discursos publicitários, a partir dos conceitos
de Discurso e Ideologia (PÊCHEUX, 1995) e do conceito de Mídia  (MAINGUENEAU, 2013;
GREGOLIN, 2007). Trata-se de pesquisa qualitativa cujo corpus constitui-se de  slogans  das dez
principais  escolas  de  idiomas  de  Porto  Velho.  As  regularidades  ou  dissensões  dos  enunciados
presentes  nos  slogans  foram  analisadas  e  comparadas  a  fim  de  identificarmos  as  possíveis
Ideologias. Dentre essas regularidades observou-se um forte apelo para o aprendizado da língua
inglesa com base no melhor método. Isto é, cada curso veicula o discurso da eficiência no ensino do
idioma a  partir  do  método  usado.  Tal  eficiência  pode  ser  constatada  nas  diferentes  estratégias
persuasivas utilizadas nos  slogans  que enfatizam um ideal de superioridade e de capacidade de
oferecer um ensino de forma diferenciada e eficaz. Outra regularidade diz respeito à simplificação
do processo de aquisição de uma língua estrangeira.  Observamos nos slogans um discurso que
segundo  o  qual,  basta  matricular-se  no  curso  X  para  aprender  a  LE.  Tal  ideia  desconsidera
sobremaneira a subjetividade do aprendiz de uma língua estrangeira. Esta pesquisa revela o poder
da  mídia  como fonte  inesgotável  de  produção  e  reprodução  de  subjetividades,  pelo  uso  das
linguagens  verbal  e  não-verbal  para  persuadir  consumidores.  Revela  ainda,  que  os  sentidos
veiculados pelos slogans exercem funções, principalmente de ordem ideológica, na produção social
das lutas pelas construções/reconstruções das identidades. 

Palavras-chave: Slogans; Escolas de idiomas; Discurso e ideologia. 

PRÁTICAS DA CAPIVARA: formação crítico-colaborativa de professores de inglês

Delvânia Aparecida GÓES DOS SANTOS
Universidade Federal de Mato Grosso – Campus de Rondonópolis (UFMT-CUR)

delvaniagoes@gmail.com 

Este é um relato parcial de uma pesquisa em andamento sobre a construção de práticas críticas,
colaborativas e multimodais na formação de professores de língua inglesa do Curso de Letras da
UFMT – Campus de Rondonópolis. Os participantes são alunos dos anos iniciais (turma capivara),
o professor-pesquisador e duas professoras colaboradoras. O estudo enfoca os desdobramentos de
atividades e práticas que se desenvolveram a partir  da interação e do diálogo entre professor e
alunos (professores em formação) tanto em sala de aula como fora dela. O ponto de partida das
aulas  geradoras  de  dados  se  constituiu  por  meio  de  conversas  informais  com  e  entre  os
participantes, das quais emergiram os temas das unidades, propostas de atividades e de vivências de
práticas  discursivas  e  situadas.  O  principal  objetivo  deste  trabalho  é  descobrir  e  investigar
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possibilidades de construção de conteúdos curriculares mais flexíveis e colaborativos, por meio dos
quais os alunos possam tornar-se mais envolvidos e participativos em seus projetos de formação
profissional.  A premissa  norteadora  deste  experimento  acadêmico é  mobilizar  conhecimentos  e
saberes  trazidos  pelos  alunos  para  a  construção  de  práticas  de  letramento  crítico  e  práticas
linguístico-discursivas,  bem  como  encorajar  os  professores  em  formação  a  perceberem  seus
recursos criativos para a elaboração de propostas didáticas e de outras formas de avaliação de sua
aprendizagem no curso, além das tradicionais. O embasamento teórico utilizado nesta pesquisa está
centrado nos conceitos de autonomia e desenvolvimento (FREIRE, 1996; VYGOTSKY, 1998), de
colaboração  (MAGALHÃES,  2004;  PIMENTA,  2005;  MAGALHÃES;  FIDALGO,  2011),  de
letramento crítico,  multimodalidade e  multiletramento (COPE; KALANTZIS,  2000;  MENEZES
DE  SOUZA;  MONTE-MÓR,  2006,  2013;  MATTOS,  2011;  ZACCHI,  2012;  JORDÃO,  2013,
TAKAKI;  MACIEL,  2014).  Trata-se  de  uma  pesquisa  crítica  de  colaboração,  onde  tensões  e
contradições  são  vistos  como  elementos  de  negociação  de  sentidos  e  fomentadores  da
aprendizagem. Os resultados parciais obtidos mostram que a perspectiva plural da sala de aula e a
negociação de sentidos são propulsores de motivação e engajamento, apresentando neste primeiro
momento  resultados  favoráveis  no  que  se  refere  à  apropriação  da  língua  inglesa  e  ao
desenvolvimento do senso crítico.

Palavras-chave: Formação crítica de professores; Práticas colaborativas; Multimodalidade. 

DO GRÊMIO ESTUDANTIL AO LINKEDIN: uma maneira de explorar multimodalidades

Raudiner Railton DOS SANTOS
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

raudiner@gmail.com
Orientadora: Professora Doutora Denise Bertoli Braga

Esta proposta didática tem como objetivo explorar as diferentes multimodalidades encontradas na
plataforma  online  de  currículo  digital  LinkedIn.  Para  tanto,  escolhemos  como  público-alvo  os
alunos do nono ano do Ensino Fundamental II, uma vez que, ao depararmos com os Parâmetros
Curriculares Nacional do Ensino Fundamental (PCNEF), temos a diretriz de trabalharmos o gênero
currículo com o ano em questão e com tal faixa etária. Ao tratarmos de linha teórica, utilizamos,
principalmente, Coll e Monereo (2010) em sua obra organizada “Psicologia da Educação Virtual:
aprender e ensinar com as Tecnologias da Informação e da Comunicação”, já que os organizadores
trazem  diversos  autores,  métodos  e  discussões  acerca  das  diferentes  possibilidades  de  nos
apropriarmos das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – doravante TDICs  - para o
ensino  de  língua(s).  Além  deles,  por  se  tratar  de  um  trabalho  com  os  gêneros  textuais,  as
contribuições de Bakhtin (2003[1952-1953/1979]) se fazem mais que necessárias, uma vez que o
autor nos mostra um “formato” (tema, organização composicional e tema) para entendermos os
gêneros do discurso e suas pluralidades em diversas esferas de comunicação humana. A proposta
didática visa a apresentar o aluno a uma situação real e prática na qual o uso do currículo seja
necessário.  Dessa  forma,  ao  propormos  a  votação  de  um  grêmio  estudantil  –  baseado  no
documentário “Quando sinto que já sei” – os alunos deverão recorrer à plataforma previamente
mencionada para se mostrarem os mais capacitados diante aos outros concorrentes da escola. Ao
escolhermos o LinkedIn, queremos mostrar ao nosso aluno a atual situação competitiva do mercado
de  trabalho  e  as  habilidades  necessárias  e  desejadas  pelas  empresas  empregadoras,  além  de
desenvolvermos  técnicas  para  compreensão  e  uso  dos  macetes  que  a  plataforma  oferece  e  se
diferencia do currículo convencional e impresso.  Sendo assim, organizamos a atividade em:  i)
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assistir  ao  documentário;  ii)  apresentar  os  cargos  do  grêmio,  suas  exigências  requeridas  e
habilidades desejadas, iii) preencher o currículo a fim de evidenciar tais habilidades e fazer uso das
ferramentas  extras  oferecidas;  iv)  fazer  com  que  os  alunos  votantes  leiam  os  currículos
apresentados; v) escolham seus representantes mais conscientemente. 

Palavras-chave: Multimodalidade; Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação; 
Currículo digital.

A MULTIMODALIDADE NO CONTEXTO DE ENSINO DE LÍNGUA MATERNA EM
AMBIENTE VIRTUAL

Gizele SANTOS de ARAÚJO
Universidade de Brasília (UnB)

giza_06@yahoo.com.br 
 Orientadora: Drª Janaína de Aquino Ferraz

De  acordo  com  Dionísio  (2006),  encontramo-nos  em  uma  sociedade  “cada  vez  mais  visual”
dominada pela tecnologia, em que comunicar-se perpassa pelo letramento midiático e multimodal.
Esta pesquisa busca observar as práticas discursivas de aulas de português do ensino Médio em
ambiente  virtual  de  aprendizagem  (AVA)  à  luz  da  Teoria  da  Multimodalidade  (KRESS;  van
LEEUWEN, 2006) e Gêneros Discursivos (BAKHTIN, 2003). Como a escola foca, até hoje, quase
somente no texto escrito, na contramão de uma realidade de diferentes linguagens (DEMO, 2008),
verificaremos,  nesse  estudo,  as  práticas  de Língua Portuguesa no  Ensino Médio,  centradas  em
textos  multimodais,  tendo o AVA como espaço formativo.  Considerando,  ainda,  que,  conforme
Kress e Van Leeuwen (2006), a multimodalidade é uma característica dos gêneros textuais, já que
congrega,  no  mínimo,  duas  modalidades  de  linguagem.  Assim,  ao  propor  a  utilização  da
multimodalidade  em  AVA como  recurso  e  estratégia  didática  nas  aulas  de  língua  materna,  é
necessário  observar  se  essa  abordagem de  fato  amplia  a  metodologia  que  envolve  a  atividade
docente, com emprego de diferentes ferramentas tecnológicas, de forma a tornar a aprendizagem de
Língua Portuguesa mais próxima da realidade de uso. Este trabalho de vertente qualitativa, que,
segundo  Erickson  (1986),  “dá  ênfase  à  natureza  da  realidade  socialmente  construída,  à  íntima
relação entre  o n(a)  pesquisador(a)  e   o  que  é  estudado...assume uma realidade  dinâmica”,  foi
desenvolvido sob rigorosa observação participante.  Assim, na perspectiva de que saber elaborar
texto segundo os parâmetros da situação comunicativa alvo é diferente de saber apenas citar suas
características, analisaremos, através dessa pesquisa, a dinâmica pedagógica em escola pública que
já utilize AVA por meio da plataforma MOODLE, e, para tal, lançamos as seguintes perguntas: 1)
Como  o  AVA é  estruturado  linguisticamente?;  2)  Como  as  atividades  ali  propostas  trabalham
competência multimodal?; 3) O AVA propicia o trabalho com gêneros discursivos mais próximo da
realidade de uso da língua?.  O corpus tem, dessa forma,  origem na transferência  de conteúdos
pedagógicos para o AVA, e nosso interesse visa à análise de como esse ambiente pode ou não
propiciar  múltiplos  modos de comunicação,  trazendo novas  alternativas  de desenvolvimento  da
competência comunicativa multimodal na produção de texto.

Palavras-chave: Gêneros discursivos; Multimodalidade; AVA.
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SESSÃO 31 - 21/10, 16h

O ARTIGO DE OPINIÃO: materialização de novas práticas sociais de linguagem

Marta Aline BUCKTA
Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP-CJ / PIBID)

martabuckta@gmail.com 
Orientadora: Drª Marilúcia dos Santos Domingos Striquer (UENP-CJ)

marilucia@uenp.edu.br  

A tarefa de organizar o ensino da língua tomando como eixo os gêneros, conforme orientam as
Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (PARANÁ, 2009), muitas vezes, é uma ação complexa,
uma vez que um gênero materializa diferentes práticas sociais, caso, por exemplo, do artigo de
opinião que até a pouco tempo pertencia somente à esfera jornalística, tendo uma função social
específica: discutir temas polêmicos do cotidiano, a fim de buscar um convencimento do leitor, por
meio de argumentos, julgamentos, insinuações. Atualmente, o referido gênero passou a participar
também da esfera escolar,  como um texto/redação a ser produzido na prova de vestibular  pelo
candidato a uma vaga em determinadas universidades. Essa redação solicitada como um artigo de
opinião deve apresentar como características essenciais um ponto de vista frente ao tema proposto
pelo  vestibular  e  defendê-lo  com argumentos.  Nesse  sentido,  nosso  objetivo  é  investigar  se  os
alunos do último ano do ensino médio estão preparados para essa nova prática social: produzir um
artigo de opinião adequado à prova do vestibular. Como bolsistas de um projeto de ensino integrado
ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), participamos do processo de
implementação de uma sequência didática que tomou o artigo de opinião como objeto de ensino, em
salas de aula do terceiro ano do ensino médio, de três escolas da rede pública de ensino de duas
cidades da região Norte do Paraná. A base teórica e metodológica que sustenta todo o trabalho do
projeto,  e,  consequentemente,  as  análises  dos  artigos  de  opinião  produzidos  pelos  alunos  se
fundamenta  nos  preceitos  do  Interacionismo  Sociodiscursivo  (BRONCKART,  2009;  DOLZ;
NOVERRAZ;  SCHNEUWLY,  2004).  Os  resultados  das  análises  realizadas  sobre  os  artigos
produzidos pelos alunos, em um situação de simulado de vestibular, promovido pelo projeto PIBID,
demonstraram que a maioria dos alunos, de uma turma em específico, mesmo após um processo
sistemático de ensino, não estão preparados para participarem da prática social de produzir o gênero
em questão como prova de vestibular, uma vez que seus textos não chegam a configurar-se como
artigos de opinião.

Palavras-chave: Gêneros textuais; Artigo de opinião; Interacionismo Sociodiscursivo.

PEDAGOGIA DE GÊNEROS – uma proposta de leitura e escrita na perspectiva da Linguística
Sistêmico-Funcional

Lucia ROTTAVA 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Lucia.rottava@ufrgs.br 
Sulany DOS SANTOS

Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC/UFRGS)
sulany.santos@ufrgs.br 

Esta proposta vincula-se ao projeto Ler e escrever nas diferentes áreas do conhecimento do grupo
Systemics Across Languages - SAL/Brasil.  O objetivo é abordar o ensino de leitura e escrita em
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contextos  acadêmicos,  tomando  como base  gêneros  sob a  perspectiva  da  linguística  sistêmico-
funcional (LSF). Em termos sistêmico-funcionalistas (MARTIN; ROSE, 2008; ROSE; MARTIN,
2012;  GOUVEIA,  2006,  2009),  os  gêneros  são  definidos  como  configurações  recorrentes  de
significados em práticas sociais de uma determinada cultura em virtude do uso e do modo como os
usuários  põem em funcionamento a  linguagem com vistas aos seus  propósitos,  interlocutores e
contextos. A pedagogia de gêneros tem sido empregada em diferentes níveis de ensino, contudo esta
comunicação focaliza o letramento acadêmico. A pedagogia de gêneros propõe-se a integrar leitura
e  escrita  por  meio  de  uma  sequência,  denominada  Ciclo  de  Ensino-Aprendizagem (CEA).  Os
principais estágios do CEA são Desconstrução (preparação para a leitura), Construção Conjunta e
Escrita Autônoma (GOUVEIA, 2014). Em cada estágio, são empregadas estratégias pedagógicas
que visam a fornecer ao aluno conhecimento explícito sobre a linguagem e a forma como a mesma
se organiza para cumprir sua função social. Esses estágios propiciam ao professor uma base para
integrar o conhecimento especializado sobre determinado assunto e o conhecimento da língua. No
que se refere aos aprendizes, os estágios auxiliam a compreensão da complexidade do assunto e a
apropriação da língua requerida para a produção do conhecimento acadêmico. Nesta comunicação,
são apresentados exemplos de funcionamento do CEA a partir de textos recorrentes no letramento
acadêmico que tem se constituído um desafio para a produção escrita relacionada a esse contexto.
Busca-se contribuir para a reflexão a respeito do trabalho pedagógico do professor de língua, com
vistas à instrumentalização de suas práticas em sala de aula. 

Palavras-chave: Pedagogia de gêneros; Linguística sistêmico-funcional; Leitura/escrita.

FACTORS THAT AFFECT LANGUAGE LEARNERS’ ATTITUDES TOWARDS BRAZILIAN
PORTUGUESE AND BRITISH ENGLISH: insights from sociopsychological and poststructuralist

approaches

Rafael LOMEU GOMES
Queen Mary, University of London (QMUL)

r.lomeugomes@hss14.qmul.ac.uk 
Orientadora: Dra. Devyani Sharma

This study aims to contribute to the debate of language attitudes in the fields of sociolinguistics and
applied linguistics by examining the factors that affect attitudes of language learners. Considering
the  existence  of  two  major,  opposing  conceptual  frameworks  in  studies  of  language  learners’
attitudes, namely sociopsychological (Cargile et al. 1994; Gardner 2005; Lambert et al. 1960) and
poststructuralist  approaches (Morgan 2007;  Norton 2013;  Pavlenko 2002),  this  project  employs
methods and mobilises concepts of both in order to analyse the limitations and contributions of
each. Four groups of language learners are examined in this project: Brazilian learners of English
(BLE) living in Brazil, BLE in the UK, British learners of Portuguese (BLP) in Brazil, and BLP in
the  UK.  First,  participants’  attitudes  are  elicited  through  a  questionnaire  based  on
sociopsychological notions such as integrative and instrumental orientations (Gardner 2005), and
social status and solidarity (Garrett 2010). Second, one-to-one interviews are conducted, transcribed
and analysed in the light of poststructuralist  approaches (Morgan 2007; Norton 2013; Pavlenko
2002).  Previous  literature  has  motivated  the  following  hypotheses:  (i)  L1  will  be  positively
evaluated (ii) English will be positively evaluated; (iii) social exposure in the L2 country may have
an  effect  on  language  learners’  attitudes;  and  (iv)  measurements  of  integrativeness  and
instrumentality will  be  positively correlated. Finally,  we argue  that  the  global  English  (Crystal
1997), linguistic imperialism (Phillipson 1992) and World Englishes (Kachru 1985) frameworks
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share the same epistemological matrices  with the sociopsychological approaches.  In opposition,
Pennycook’s (2007) Global Englishes and Moita-Lopes’ (2015) Global Portuguese frameworks are
arguably related to poststructuralist approaches. Thus, an underlying claim of this study is that, on
the one hand, the sociopsychological, quantitative framework may contribute to the understanding
of abstract systems, along with their homogeneities and uniformities. On the other, poststructuralist
approaches may help to understand the discrepancies, conflicts and heterogeneities that might be
overlooked by the former framework.  The project is currently in the data collection stage. The
dissertation submission deadline is 28 August 2015, so the study will be finished by then. 

Keywords: Language attitudes; Social psychology; Poststructuralism.  

IDENTIDADES DE CLASSE SOCIAL NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA
INGLESA: o caso do livro didático

Gabriel NASCIMENTO
Universidade de Brasília (UnB)

gabrielnasciment.eagle@hotmail.com 
Orientadora: Profª. Dra. Mariana Mastrella-de-Andrade

O ensino-aprendizagem de línguas tem sido um espaço de conflito e construção de identidades,
como demonstram amplamente pesquisas na área de Linguística Aplicada (GRIGOLETTO, 2003;
LEFFA,  2013;  FERREIRA,  2013;  TÍLIO;  JÚNIOR,  2014;  MASTRELLA-DE-ANDRADE;
RODRIGUES,  2014)  e  aprofundam  as  teorias  sociais  pós-estruturalistas  (NORTON,  1997;
NORTON; TOOHEY, 2011). Entre as identidades com pouco destaque nas pesquisas atuais está a
identidade  de  classe  social  (NORTON;  TOOHEY,  2011),  sendo  que  algumas  pesquisas  em
andamento em nível internacional retornam às questões de classe social no ensino-aprendizagem de
língua  inglesa  no  mundo  contemporâneo  (BLOCK,  2013;  GAO,  2014;  LÓPEZ-GOPAR;
SUGHRUA,  2014;  VANDRICK,  2014).  No  Brasil  alguns  pesquisadores  já  se  dedicaram  a
investigar  os  problemas  sociais  ligados  ao  ensino-aprendizagem  de  línguas  (DIAS,  2013;
MASTRELLA-DE-ANDRADE;  RODRIGUES,  2014).  Em  nosso  trabalho  temos  por  objetivo
investigar a representação das identidades de classe social em livros didáticos de língua inglesa
adotados em instituições públicas de ensino. Por meio de uma pesquisa documental interpretativista
(MOITA  LOPES,  1994),  buscamos  entender  como  temáticas  como  lazer,  questões  sociais,
globalização, viagens, alimentação, saúde, consumo, trabalho e pluralismo cultural são abordadas
no livro didático e de que maneira ele constrói, reconstrói, reproduz ou ressignifica identidades de
classes para os falantes de inglês através da veiculação de seus vários discursos. Em nosso trabalho,
analisamos a representação das identidades de classe social em um livro didático de língua inglesa
utilizado em uma escola da rede pública.  Os resultados sugerem que,  de maneira geral,  o livro
didático  não  abre  espaço  para  reflexões  sobre  desigualdades,  problemas  sociais  e  injustiças,
promovendo o ideal de um mundo igualitário, elitizado, cujos conflitos se dão apenas no que se
refere a aspectos pessoais dos indivíduos. Os resultados também apontam para a necessidade de
uma formação crítica de professores, capazes de promover contradiscursos que ressignifiquem e
possibilitem  reflexões  críticas  sobre  a  forma  como  discursos  de  autoridade  representam  as
identidades de classe social no mundo globalizado. 

Palavras-chave: Identidade e ensino-aprendizagem de línguas; Identidades de classe social; Livro
didático. 
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SESSÃO 32 - 21/10, 16h

IR E VIR: questões sobre a representatividade discursiva do ator social rodoviários

Sinara Bertholdo de ANDRADE
Universidade de Brasília (UnB)

sinarabertholdo@gmail.com
Orientadora Dra. Viviane de Melo Resende

Nesta análise, pretende-se mapear o ator social rodoviários para assim esboçar um inventário sócio-
semântico dos modos pelos quais esse ator é representado em quatro notícias do Jornal de Brasília
web. Por meio da análise posso perceber a posição gramatical e sociológica, de agente ou paciente,
em que esse ator esteja posicionado. O interesse por esse ator, em específico, é o protagonismo de
suas  paralisações  nas  notícias  de  jornais  web.  A posição  sociológica  do  ator  é  importante  em
decorrência  da  representatividade  discursiva  de  uma  dada  prática  social  - paralisação  de
rodoviários -, em dado espaço e tempo, para se entender a posição representada nas notícia, o que
tem cunho ideológico passível de análise. Dessa maneira, pensa-se aqui o texto como uma forma de
conhecer  uma  parte  do  mundo  de  rodoviários,  em uma  dada  ação,  produzida  em um espaço-
temporal  delimitado  para  amparar  um olhar  mais  apurado  da  conjuntura.  Assim,  para  revelar
representações  excludentes  do ator  social  nesse  contexto,  baseio-me na  proposta  de  Fairclough
(2003, pp. 145-155) em dialogar com a Teoria de Representação dos Atores Sociais (TRAS) de
Theo  van  Leeuwen  (1997,  pp.  169-222)  ponderando  que  tais  representações  podem  sustentar
relações  de  dominação  dentro  de  uma determinada  prática  e  que  elas  são  ideológicas.  Nesses
termos, proponho, ainda, um diálogo  entre TRAS  e as estratégias de construção textual, as quais se
assemelham aos modos de operação de ideologia em que a ideologia se constrói nos sentidos (os
elementos  linguísticos-textuais),  que  são  construídos  por  modos  de  operação:  legitimação,
dissimulação, unificação, fragmentação, reificação (THOMPSON, 1995, p. 85). Essas estratégias e
os  modos de operação da ideologia  supracitados  podem ser  realizados  mediante a  posição e  o
contexto  semântico  em  que  os  elementos  linguístico-textuais  representem  o  ator  social  e  são
construídos  por  meio  de  narrativas  sobre  o  grupo.  Dessa  maneira,  deve-se  observar  que  as
estratégias de construção textual estão relacionadas as questões de ideologia, identidade e voz.

Palavras-chave: Representatividade discursiva; Narrativas; Identidade.

DOCUMENTÁRIO EM INGLÊS NA UNIVERSIDADE: trabalhando com argumentação e
atividade social

Julia Maria Raposo Gonçalves de Melo LARRÉ
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

jlarre1304@gmail.com 

Esta  pesquisa,  inserida  no  âmbito  da Linguística  Aplicada  (MOITA LOPES,  2006),  teve  como
objetivo analisar o impacto que possuiu o material didático (LARRÉ, 2012) elaborado para uma
turma de primeiro período de Jornalismo de uma universidade federal brasileira no contexto da
atividade social “Elaborar um Documentário em Língua Inglesa”. Para atingir tal objetivo, analisei
as fichas didáticas (LARRÉ, 2012) e os documentários inicial e final produzidos pelo grupo-focal.
Adoto  os  preceitos  da  Teoria  da  Atividade  Sócio-Histórico  Cultural  (TASHC)  pensada  por
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Engeström (1999, 2009) a partir das discussões de Vygotsky (1934/2007). Tal investigação justifica-
se pela necessidade de transformação que a universidade vem apresentando em relação ao ensino de
inglês para fins específicos, pois, apesar de não ter  sido desenhada para esse fim, ela tem sido
ministrada somente para sanar questões relativas à compreensão textual (CELANI, 2009). Esta é
uma  pesquisa  crítica  de  cunho  colaborativo  (PCCol)  (MAGALHÃES,  2009),  que  pensa  na
colaboração  como  principal  forma  de  constituir  negociação  e  compartilhamento  de  saberes  e
significados, em que todos os envolvidos possuam a possibilidade de questionar, havendo conflitos
para  aprimoramento  da  experiência  vivida.  Os  dados  para  análise  foram constituídos  de  fichas
didáticas produzidas por mim, documentários inicial e final produzidos pelo grupo-focal (com suas
respectivas legendas em língua inglesa) e questionário escrito direcionado aos membros do grupo-
focal.  A  análise  do  corpus  selecionado  está  pautada  em  categorias  enunciativo-linguístico-
discursivas  da  linguagem  argumentativa  (LIBERALI,  2013),  assim  como  em  categorias  de
interpretação  tendo  como  base  o  referencial  teórico  na  perspectiva  da  TASHC.  Os  resultados
apontam para um aprimoramento da utilização da linguagem argumentativa em língua inglesa em
seus aspectos enunciativos, linguísticos e discursivos dos aprendizes na produção do documentário
final, dentro do que o material didático havia proposto. Além disso, houve uma conscientização de
que o aprendizado a partir das atividades sociais promove uma expansão linguística e criativa no
que tange aspectos além da sala de aula.

Palavras-chave:  Ensino-aprendizagem  de  língua  inglesa;  Teoria  da  Atividade  Sócio-Histórico
Cultural; Documentários.

THE PERPETUATION OF THE NATIVE SPEAKER FALLACY: MATESOL student teachers’
linguistic identity and a university Teaching Assistant hiring policy

Avram BLUM
Universidade de Brasília (UnB)

avramblum@gmail.com

This study in the area of Applied Linguistics focuses on issues related to pre-service teachers of
English  as  an  additional  language’slinguistic  identity.   The  objective  of  the  investigation  is  to
explore how MATESOL students’linguistic background influenceswhether or not they qualify to be
a Teaching Assistant at a large research-oriented university on the West Coast of the United States.
The importance of the study lies in the potential for such hiring policies at universities to affect the
positive professional identity development of MATESOL students.  The primary theoretical lens
that informs the analysis  is  that of Kubota’s (2004) critical  multiculturalism, which rather than
obscure issues of power and privilege, explicitly focuses on racism and other kinds of injustice at
the collective level.The data generated by the study come from three MATESOL student teachers
who  learned  English  as  an  additional  language’s  responses  to  a  questionnaire  in  which  they
reflected on their qualifications as English teachers in light of the TA hiring policy. The primary
result of the responses generated were that they recognized the value of the empathy they have with
their students for having been through the learning process, which led to their criticizing the TA
hiring policy in question.  As the study has been concluded, I explore the implications of these
findings in relation to pre-service language teacher professional identity development in the context
of  a  MATESOL program.  Specifically,  while  the  content  of  their  course  work  in  the  graduate
program actively deconstructs the native speaker fallacy, the idea that a native speaker is inherently
a  superior  teacher  of  the  language,  the  TA hiring  policy  to  which  participants  were  subject
reinforces and perpetuates it.With this in mind, I suggest more holistic criteria for granting TAships
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regardless  of  linguistic  identity,  such as  taking  into  account  candidates’ previous  teaching  and
educational experience and performance to date as graduate students, including theirwork as student
teachers, i.e., a TA hiring policy that emphasizes pedagogical attributes over linguistic background.

Keywords: MATESOL; Linguistic identity; Native speaker fallacy.

LINGUAGENS E EPISTEMOLOGIAS EM AULAS DE LÍNGUA: 
‘Línguas glocais’ no ensino superior no Brasil 

 
Manuela GUILHERME 

Marie Curie Research Fellow / Centro de Estudos Sociais (CES)
Universidade Coimbra e Universidade de S. Paulo 

manuelaguilherme@sapo.pt 
 
Esta comunicação apresentará os objectivos gerais e os resultados preliminares da 1ª fase de um
projecto  individual,  com  a  duração  de  3  anos,  financiado  pela  Comissão  Europeia,  intitulado
GLOCADEMICS - ‘Glocal Languages’ and ‘Intercultural Responsibility’ in a postcolonial global
academic world: Power relations between languages/cultures within and between research groups.
Do ponto de vista teórico, esta comunicação discutirá um novo conceito e uma nova terminologia, a
de  ‘Glocal  Languages’,  que  pretende  resgatar  a  bagagem histórica  e  cultural,  as  tensões  pós-
coloniais e o enriquecimento socio-cultural das línguas europeias nas Américas. Esta ideia pretende
não deixar de fora a noção e a aprendizagem de línguas indígenas. O estudo empírico, que não é
representativo nem comparativo, nesta 1ª fase, resumese à análise documental de alguns programas
para  a  docência  das  línguas  inglesa,  portuguesa  e  espanhola,  depois  e  antes  de  uma conversa
informativa sobre os mesmos com os respectivos docentes.  Busca saber-se quais os objectivos,
conteúdos e abordagens dos conteúdos linguísticos e culturais. Estes dados serão analisados com
base num referencial  teórico interdisciplinar relacionado com teorias sobre a globalização,  pós-
colonialismo, pedagogia crítica e estudos culturais. Esta comunicação apresentará estes resultados
preliminares  e  a  sua  contextualização  teórica  para  discussão.  Finalmente,  serão  também
apresentados os planos das fases 2 e 3 deste projecto, o que ajudará a dar significado ao trabalho
discutido  anteriormente.  O  projecto  GLOCADEMICS  propõe-se  examinar  a  comunicação  e
interacção interculturais, bem como a tradução epistemológica, que acontecem dentro de e entre
equipes de pesquisa com trabalho internacional. Fará também o desenvolvimento teórico de um
quadro conceptual que se baseia em novos conceitos como o de ‘académicos glocais’, ‘línguas
glocais’ e ‘responsabilidade intercultural. 

A ESCRITA ACADÊMICA EM INTERFACE COM DIFERENTES MODOS DE CONSTRUÇÃO
DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO

                                                            Regina Celi Mendes PEREIRA 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB/PNPD/CNPq)

reginacmps@gmail.com

O conhecimento científico, assim como todas as formas de construção de saber, é um construto
sócio-histórico-ideológico  e,  portanto,  está  sujeito  a  transformações.  Tal  reflexões  têm  sido
desenvolvidas  no  âmbito  do  grupo  de  estudos  em  Letramentos,  Interação  e  Trabalho
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(GELIT/UFPB)  e,  mais  precisamente,  nas  ações  do  projeto  Ateliê  de  Gêneros  Acadêmicos
(ATA/PNPD/CAPES/CNPq/UFPB -  Processo nº  23038.007066/2011-60).).  Um dos objetivos do
ATA é  investigar  o  processo  de  elaboração  e  estruturação  de  artigos  científicos  em diferentes
campos do saber, viabilizando a investigação das múltiplas nuances que envolvem a elaboração de
textos acadêmicos eminterface com os modos de construir  conhecimentos (Cf.  BHATIA, 1993;
BOURDIEU,  2004;  POPPER,  1975).  Em linhas  gerais,  temos  tentado  responder  aos  seguintes
questionamentos: o que significa escrever um artigo na área de Ciências Naturais e na área de
Letras-Linguística,  por  exemplo?  As  diferentes  áreas  de  conhecimento  afetam  a  estrutura
característica  dos  gêneros  e  sua  materialidade  textual-discursiva?  Como  os  diferentes  campos
concebem o  processo  dialógico   de  construção  da  autoria?   Como a  noção  de  campo afeta  a
concepção de ciência?Nosso corpus constitui-se de sessenta e seis (66) resumos, coletados através
de pesquisas documentais, de caráter qualitativo, em periódicos especializados.Nosso referencial
teórico-metodológico se respalda nos aportes  do  Interacionismo  Sociodiscursivo  (BRONCKART,
1999, 2006, 2008). Asanálises revelaram a presença dos dois grandes paradigmas norteadores do
fazer científico: o positivista e o interpretativista. Em algumas áreas, o primeiro se sobrepõe ao
segundo, a exemplo das Exatas e da Natureza, em outras, o segundo se sobrepõe ao primeiro, é o
queocorre  nas  Humanidades  em  geral.  No  entanto,  há  casos,  em  uma  mesma  área,  que  são
registrados os dois, a exemplo do que acontece na Linguística, em que as subáreas se direcionam
em relação a um ou outro paradigma a partir de seus objetos de investigação e das metodologias
utilizadas.  O campo epistemológico,  a  metodologia  empregada  e  o  conteúdo  temático  também
exercem influência na estrutura organizacional do texto e em seus aspectos linguístico-discursivos.  

Palavras-chave: Conhecimento; Gênero textual resumo; Paradigmas científicos.
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O PROFESSOR POR ELE MESMO: 
Análise dialógica do discurso do professor sobre si e sobre seu métier

Angela de Alencar Carvalho ARAÚJO
professora.angelacarvalho@gmail.com

Maria Djany de Carvalho ARAÚJO
djanydcarvalho@hotmail.com

Rozânia Maria Alves de MORAES
rozania@uece.br

Universidade Estadual do Ceará

A presente pesquisa, situada no campo da Linguística Aplicada, tem o objetivo de apresentar uma
análise,  sob a  perspectiva  dialógica bakhtiniana,  do discurso do professor  sobre  si  e  sobre  seu
métier a partir de depoimentos veiculados no site de compartilhamento de vídeos digitais YouTube.
Tomamos como ponto de partida estudos já realizados sobre o que é ser professor, em seguida,
elaboramos três questões de pesquisa: (1) o que professores da educação básica e superior dizem
sobre o que é  ser professor?; (2) que vozes permeiam seus discursos sobre seu  métier?; (3) há
alguma convergência entre as concepções reveladas pelo corpus e aquelas publicadas pela literatura
da  área?  A fim de  responder  as  questões  1  e  2,  selecionamos  depoimentos  de  professores  da
educação básica e da educação superior, além do depoimento de dois professores formadores de
opinião, no que tange à educação, a saber, Rubem Alves e Celso Antunes. Para responder à questão
3, buscamos fundamentação em Freire ([1993] 2006 e 1996), Catani (1998), Bueno, Catani e Sousa
(1998), Perrenoud (2000), Celani (2001), Vieira (2002), Gusdorf ([1987] 2003), Gimenez (2005),
Meirieu (2006) e Tardiff e Lessard (2013). As análises dos discursos fundamentadas em Bakhtin
([1979] 2003),  Bakhtin/Voloshinov ([1929] 2004) e  nos  trabalhos  organizados por  Brait  (2005,
2012a, 2012b) e Faraco (2009), observando-se as concepções de cada grupo de docentes sobre si e
sobre sua profissão, mostraram que o papel do professor guarda uma relação com o papel maternal;
que  ensinar  tem  dimensão  afetiva  importante  para  os  professores  entrevistados;  que  há  o
entendimento de que ensinar é levar a refletir e questionar. Também ficou evidente a concepção de
que ser professor é questionar a própria ação e os meios pelos quais ela acontece; é ser sujeito ativo
na mudança da educação, rebelando-se, se necessário, contra o que lhe é imposto; é posicionar-se; é
decidir; é transformar; é menos mandar, coagir e mais despertar; é ser flexível. Apontando uma
convergência entre o que dizem os teóricos e as concepções dos professores entrevistados sobre o
que é ser professor, esse estudo pretende contribuir para o debate acerca do papel do professor e do
trabalho docente.

Palavras-chave: Papel do professor; Trabalho docente; Análise discursiva dialógica
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“O BOTICÁRIO”: a manipulação do público feminino através do conto de fadas

Larissa Bruna Batista de FARIAS
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)

larissafarias32@yahoo.com 

Sabendo que, a comunicação humana é um processo extremamente carregado de significados, que
surgem através da utilização de estratégias para atingir uma determinada finalidade, analisamos no
presente trabalho uma propaganda da empresa do ramo cosmético “O Boticário”. Tal anúncio se
referenciou na popular personagem dos contos de fadas dos irmãos Grimm - a Branca de Neve-,
dando um tom contemporâneo a aparência  da mesma,  diferenciando-a da história  tradicional  e
provocando  um  aspecto  ilusório  que  almeja  influenciar  o  consumidor  a  adquirir  o  produto
anunciado. Tendo em vista que, estamos inseridos em uma sociedade no qual a mídia e o consumo
são predominantes, consideramos relevante a busca da compreensão, análise e reflexão a respeito
dos aspectos ideológicos que o referido anúncio publicitário traz consigo e da manipulação de um
público específico.  Para a análise de tais aspectos ideológicos na linguagem publicitária, partimos
da  perspectiva  de  alguns  teóricos,  tais  como:  Thompson  (1995)  que  discute  os  conceitos  de
ideologia, juntamente à Bakhtin (1992) com sua noção de gênero do discurso e Castilhos (2001)
sobre a estética do corpo. Dessa maneira, a discussão acerca do anúncio da empresa de cosméticos
nos levou a interpretar o recurso ideológico ao qual o enunciador recorreu a fim de manipular seu
enunciatário e perceber como os meios de comunicação são capazes de tornar comuns os padrões
ocidentais estéticos, uniformizando-os, e reforçando o ideal de beleza sugerido. 

Palavras-chave: Conto de fadas; Ideologia; Propaganda.

EVENTO COMUNICATIVO CONTEMPORÂNEO:
Homofobia não é ficção: linguagem, preconceito e discriminação

Laura Verónica RUIZ
Mestranda / PPGLL/UFG
lauriruiz13@hotmail.com

Profa. Dra. Joana Plaza Pinto

Quando pensamos na linguagem, poucas vezes paramos para refletir o que um simples “dizer” pode
ocasionar.  E muito menos prestamos atenção aos alcances que pode ter um evento comunicativo
como  o  que  analisamos  neste  trabalho  e  que  envolve  de  maneira  indissociável:  linguagem,
preconceito e discriminação. O quê aconteceu que despertou tal  interesse para a nossa análise?
Alunos portugueses de intercâmbio na Universidade Federal de Goiás foram acusados por cometer
um ato de homofobia logo de agredir repentinamente outro aluno brasileiro assumido homossexual :
“Eles diziam: ‘Aqui é banheiro de homem e não de mulher. Brasileiros são todos iguais’”. Por um
lado faz-se evidente a intolerância advinda das diferenças em relação à escolha sexual, “medo de
quem gosta  do  igual”  –homofobia-  e  por  outro  lado  se  afirmam os  pressupostos  associados  à
aversão a outras raças e culturas –xenofobia-, neste caso específico contra os brasileiros. Desde a
perspectiva de Signorini (2008) discutiremos os “pressupostos não explicitados” envolvidos nas
sentenças analisadas : levar em conta não só o dito, mas também o que se pressupõe do que se diz.
Levando em conta a abordagem de linguagem proposta por Austin (1998) que introduz os conceitos
de  performativo,  ilocucionário  e  ato  de  fala  analisaremos  as  duas  sentenças  apresentadas.
Complementaremos  a  nossa  análise  com  alguns  conceitos  aportados  por  Silva  (2012)  que
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desenvolve a ideia de que a violência é um aspecto estruturante da nossa vida social . Finalmente, e
considerando o trabalho de Sales (2006) estabeleceremos relações com os conceitos de insulto e
injúria  demonstrando  como  a  componente  linguística  não  produz  sentido  isoladamente  e  sim
dependendo do contexto. Desejamos enfatizar como uma sentença pode ter uma força performativa
tal que acarrete, no simples ato de ser dita, uma violência capaz de atingir alguém na sua dignidade.
O evento analisado e as sentenças proferidas entorno dele, não fazem mais que confirmar que a
linguagem torna-se uma forma de violência e transforma-se em um elemento de domínio com uma
forte carga simbólica.

SESSÃO 1 - 19/10, 13h30

A CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES DO PROFESSOR DE LÍNGUA
PORTUGUESA 

Maria Dolores Martins de ARAÚJO 
Universidade Estadual de Goiás (UEG)/ PIBID

maria.dolores.1@hotmai.com 
Orientador: Dr. Hélvio Frank de Oliveira (UEG)

helviofrank@hotmail.com 

O debate contemporâneo acerca da formação de professores, da identidade profissional,  saberes
docentes e o ensino aprendizagem de língua materna tem sido um tema frequente em discussões no
âmbito escolar e dentre algumas áreas das ciências humanas (OLIVEIRA, 2013).  Nesse cenário
emergem vários discursos no meio social acerca da docência, fato que motivou este estudo que,
percebendo  a  contribuição/interferência  destes  discursos  na  constituição  da  identidade  dos
professores de Língua Portuguesa, tem como propósito investigar e analisar as identidades de uma
professora de língua materna circunscritas em suas práticas discursivas. Para tanto, tem-se como
alicerce o construto “identidade” na perspectiva contemporânea dos estudos culturais apresentados
por  Hall  (2009;  2011),  Silva  (2009)  e  Woodward  (2009).  Além disso,  faz-se  a  abordagem de
aspectos referentes à representação profissional docente (BORGES, 2007), bem como reflexões a
respeito das imagens deste profissional (ARROYO, 2000). A investigação envolve essa docente,
que é professora de língua materna da rede pública estadual de ensino médio de uma cidade do
interior de Goiás. A pesquisa segue a abordagem qualitativa sendo primada pela subjetividade e
pelo discurso da participante envolvida. Os dados foram coletados por meio de notas de campo,
realizados a partir das observações de aulas de Língua Portuguesa, bem como a partir da realização
de  uma  entrevista  semiestruturada  e  de  rodas  de  conversa  com  a  intenção  de  analisar  as
representações que a professora tem acerca de seu trabalho, da profissão docente e da educação.
Deste modo buscar-se-á mostrar um estudo que possibilite reflexões concernentes ao fazer docente,
sobre o modo como os professores se situam neste ofício, e, através da problematização de aspectos
fundamentais a respeito da formação e da prática pedagógica dos professores de língua materna,
contribuir  para  a  compreensão  de  que  tanto  os  processos  formativos  quanto  as  experiências
profissionais  docentes  são  instâncias  singulares  na  construção/reconstrução  da  identidade
profissional.

Palavras-chave: Identidades; Discurso; Profissão docente.
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ESTUDOS IDENTITÁRIOS: professores de Língua Inglesa em formação inicial enquanto
aprendizes

Fernanda de Mello CARDOSO
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT/CUR)

nandinha1989@hotmail.com
Ma. Delvânia Aparecida Góes dos Santos (orientadora)

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT/CUR)
professoradelvania@gmail.com

O presente é um estudo de caso sobre professores de língua inglesa em formação inicial, cujas bases
estão  alicerçadas  nas  narrativas.  Trata-se  de  um  trabalho  de  pesquisa  inscrito  no  paradigma
qualitativo-interpretativista,  e  tem como objetivo principal,  com base nos estudos de identidade
(HALL,  2001;  LEMKE,  2008;  RAJAGOPALAN,  1999,  2003)  compreender  e  refletir  sobre  o
processo de construção identitária de professores de inglês em formação enquanto aprendizes de
língua inglesa. Em específico, o intuito é analisar a narrativa dos sujeitos-participantes, estes que
tiveram a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos e aprofundar seus estudos da língua em
um contexto onde o idioma é a língua oficial, afim de ponderar sobre as questões que permeiam a
constituição de suas identidades de aprendizes. Este estudo é uma investigação sobre a trajetória –
experiências, vivências e aprendizagens – de dois professores em formação que se deslocaram de
seus contextos de formação profissional no Brasil para viver na Irlanda por um tempo determinado.
O presente estudo busca identificar situações pontuais dessas vivências – pontos de choque cultural,
momentos de conflitos e estratégias encontradas pelos sujeitos-participantes para sair destes – onde,
eventualmente, possam ter ocorrido ressignificações ou renegociações de sentidos provocadas pela
experiência  em  outra  cultura   (FREIRE,  1996;  REGO,  1995;  JORDÃO,  2011;  PCNs,  1998;
OCEMs,  2006)  e,  verificar  que  tipo  de  impactos  esse  contato  intercultural  teve  na  construção
identitária dos professores em formação enquanto aprendizes da língua. Como resultado e reflexão
temos uma análise de dados enriquecida por falas retiradas das narrativas dos sujeitos-participantes
que dialogam com o referencial teórico e que merecem serem destacadas, pois relatam a trajetória
vivida pelos dois, além de claramente evidenciarem os aprendizados, apresentarem os conflitos,
apontarem as estratégias, enfim, justificarem os objetivos desta pesquisa. 
  
Palavras-chave: Narrativas; Identidades; Professor em formação inicial enquanto aprendiz. 

OS EFEITOS DA DICOTOMIA FALANTE NATIVO/ FALANTE NÃO-NATIVO DE INGLÊS
NA IDENTIDADE DO PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA COMO L2

Laryssa Paulino de Queiroz SOUSA
Universidade Federal de Goiás (UFG)

laryssa.paulino1@gmail.com
Ronaldo Adriano Linhares de MATOS
Universidade Federal de Goiás (UFG)

Orientadora: Dra Carla Janaina Figueredo

O estudo que desenvolvemos gira em torno dos principais aspectos que cercam a dicotomia falante
nativo/não-nativo,  como  esta  dicotomia  afeta  os  aprendizes  de  uma  língua  estrangeira  e,
principalmente, quais seus efeitos sobre a construção identitária do professor não-nativo de língua
inglesa.  Portanto,  partindo-se  de  pressupostos  teóricos  de  autores  como  Cook  (1992,  1999),
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Widdownson (1994), Chisanga e Kamwangamalu (1997), Rajagopalan (1997), Scaramucci (2000),
Higgins (2003), Figueredo (2011), Mastrella-de-Andrade (2013), entre outros, e da discussão de tais
aspectos  a  partir  de  discursos  provenientes  de  entrevistas  com duas  professoras  de  inglês,  são
abordadas questões que os professores enfrentam diariamente em sala de aula que dizem respeito a
esta dicotomia. Mais precisamente, nesta pesquisa são discutidos: a representação do falante nativo
como modelo ideal, conceitos como proficiência, multicompetência, legitimidade, posse da língua e
como  tais  aspectos  influenciam  as  construções  identitárias  de  alunos  e,  principalmente,  de
professores não-nativos. A metodologia adotada para realizar este estudo é a pesquisa qualitativa de
caráter  interpretativista  (DENZIN;  LINCOLN,  2003;  GODOI;  BALSINI,  2006;  MOREIRA;
CALEFFE,  2006;  BORTONI-RICARDO,  2009).  A principal  ferramenta  que  utilizamos  para  a
geração  de  dados  foi  a  entrevista  semi-estruturada  (GODOY,  2006;  REES;  MELLO,  2011),
realizada com duas professoras brasileiras de inglês e, a partir destes, foi feita uma discussão acerca
de suas percepções.

Palavras-chave: Dicotomia falante nativo/não-nativo; Construção identitária; Ensino-aprendizagem
de inglês.

A MÚSICA COMO ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA
NO ENSINO FUNDAMENTAL I

Rebeca Maria FRECH
(Graduanda de Letras - LLI UFOP)

Orientadora: Prof. Dr. Joel Austin Windle
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

Esse trabalho objetiva relatar os resultados preliminares de um projeto de pesquisa-ação no âmbito
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade federal de
Ouro Preto (UFOP), na área de língua inglesa no ensino fundamental I (EF I). Esse programa tem
como objetivo incentivar os alunos da graduação em Letras - Língua Inglesa à docência e a troca de
experiências entre a Universidade e a Escola, dessa forma construindo, de forma colaborativa, uma
proposta diferenciada para o ensino de Língua Inglesa no EF I. Com base em Rocha (2007) e
Gimenez (2013), que ressaltam a importância do ensino lúdico e por gêneros no primeiro ciclo de
EF I, esse projeto busca articular com o projeto da prefeitura, trabalhando com música e temas
variados de acordo com o planejamento do bimestre. O objetivo de trabalhar músicas em inglês é
ajudar nas habilidades orais e escritas, com atenção especial na pronúncia e no desenvolvimento de
vocabulário  e  através  dessas  atividades,  mostrar  para  os  alunos  que  a  música  que  eles  estão
estudando são as mesmas que eles ouvem na rádio ou na televisão e que a língua inglesa tem
relevância  em  suas  vidas.  As  técnicas  deste  ensino  estimula  a  criação  de  um  ambiente  mais
descontraído e lúdico, o qual facilita a aprendizagem. Será relatado o processo de planejamento,
execução e avaliação de atividades de ensino de Língua Inglesa com músicas,  tratando tópicos
transversais e comunicativos. Os resultados indicam que a música estimula os alunos a aprenderem
uma segunda língua. Visando isso, nosso trabalho vem trazendo bons resultados e percebemos que o
interesse dos alunos vem crescendo gradativamente.

Palavras-chave:  Linguística Aplicada;  Formação de professores;  Ensino-aprendizagem de língua
inglesa.
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IDENTIDADES DE PROFESSORES DE LÍNGUAS: apresentação do livro Construções
discursivas de identidades educacionais

Alcione Gonçalves CAMPOS
Alex A. EGIDO

Paula Kracker FRANCESCON
Orientadora: Dra. Simone Reis

Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Segundo  a  concepção  moderna  de  identidade,  esta  é  compreendida  como  dinâmica,  flexível,
mutável, instável, fragmentada e de caráter social (HALL, 2014). Pesquisas têm sido desenvolvidas
na área da Linguística Aplicada visando à reflexão da relação entre os conceitos de identidade e
discurso  (REIS;  VAN  VEEN;  GIMENEZ,  2011).  Neste  trabalho,  analisamos  nove  estudos
publicados na coletânea Construções discursivas de identidades educacionais, publicada em 2014
(REIS; CAMPOS; SILVA, 2014). Nossos objetivos são apresentar como estes relatos de pesquisa
podem ser caracterizados e quais suas contribuições para os campos de ensino aprendizagem e
formação de professores de línguas. Como resultados preliminares, asseveramos que cada pesquisa
acrescenta aos estudos de identidade e discurso,  uma vez que dão enfoque diferenciado,  desde
análises de material midiático quanto representações identitárias. Em visão geral, os resultados dos
relatos  de  pesquisa  problematizam  lacunas  do  campo  da  identidade  profissional,  apresentam
respostas naturalizadas tomadas por alunos-professores e salientam (novas) visões de alunos quanto
às suas identidades em transformação. 

Palavras-chave:  Identidades;  Professores  de  línguas;   Construções  discursivas  de  identidades
educacionais.

SESSÃO 1 - 19/10, 13h30

EXPRESSÃO DA LINGUAGEM COM O ENSINO DE ARTES

Cláudio Rodrigues da SILVA
Instituto Federal do Piauí (IFPI)

claudiosilva@ifpi.edu.br
Zélia Maria Soares JÓFILI

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)
Jofili@gmail.com 

O estudo das mais diversas formas de manifestações culturais tem ganhado espaço no meio sócio
educacional,  o  que  explica  a  grande  importância  no  ensino  da  Arte.  O  trabalho  envolvendo
atividades artísticas é importante para que os estudantes aprendam a explorar o mundo à sua volta.
“Existem inúmeros materiais que utilizamos como recurso de expressão, que auxiliam a criar coisas
e colocar um pouco daquilo que somos no mundo. Iniciar o ensino de arte visual não significa
apenas oferecer lápis, canetas, argila, massa de modelar, etc.” (CRAIDY; KAERCHER, 2001, p.
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109). Nesse sentido, experienciar aos educandos o contato com as mais diferentes formas artísticas
apresenta  relevância  significativa,  para  contribuir  com  sua  própria  formação  como  cidadão
consciente  e  participativo.  O  presente  trabalho  visa  conhecer  como  está  ocorrendo  o  ensino-
aprendizagem na disciplina de Arte na Unidade Escolar Francisco Manoel dos Santos do município
de Nazaré do Piauí-PI.  Os instrumentos utilizados na pesquisa de campo foram: observação da
escola,  relatório  de  observação  do  desenvolvimento  do  ensino  da  Arte  e  foram  aplicados
questionários com perguntas subjetivas. A pesquisa mostra que há uma carência teórico-prática nas
metodologias aplicadas pelos professores, uma vez que o ensino da Arte ainda acontece de maneira
deficitária  dispondo  de  uma  carga  horária  reduzida  e  é  ministrada  na  maioria  das  vezes,  por
professores sem formação específica para o ensino dessa disciplina. Dessa forma, verificamos a
necessidade de abertura de cursos de formação para os docentes terem oportunidades de se habilitar
e aprofundar os conhecimentos de acordo com a realidade do ensino de artes. No contexto atual é
interessante que se inove, trabalhe com argila, gesso, fórmulas de tinta feita com gema, modelagem
e principalmente com releitura, para que as obras dos autores sejam valorizadas. Portanto, através
das experiências vividas, da busca incansável pelo conhecimento e com o pensamento na frase:
quando mais se pesquisa, mais se aprende, a metodologia de ensino e os conhecimentos adquiridos
nesta pesquisa, realizará a auto reflexão e assim facilitar o trabalho docente e, além disso, provocar
as políticas públicas educacionais para propiciar cursos de formação específicos em Arte.

Palavras-chave: Disciplina de arte; Metodologia do ensino de arte; Ensino-aprendizagem.  

AVALIAÇÃO VISTA PELA ÓTICA DOS AVALIADORES

Jailson Rogério GOMES
Doutorando em Linguística – PUC-RS

professor_jailson@yahoo.es 

O presente trabalho objetiva revelar e desvelar representações, problemas e desafios enfrentados
pelos professores em sua tarefa de avaliar que observei enquanto professor de Estágio. A avaliação
faz parte de todo processo de ensino e aprendizagem, quer seja de forma oral, escrita, avaliações.
Trabalho como professor de Estágio Supervisionado e vejo que há enorme dificuldade na hora de
elaborar listas, testes e, até mesmo, exercícios. De acordo com Luckesi (2002) “mais importante do
que ser uma oportunidade de aprendizagem significativa, a avaliação tem sido uma oportunidade de
prova de resistência do aluno aos ataques do professor. Para Foucault (1972, p. 29-53; p. 97-109),
os discursos, embora compostos por signos linguísticos, não se reduzem a eles: são como “práticas”
que constroem os objetos sobre os quais se fala.  Assim,  discurso pode ser definido como uma
enunciação  individual  gerada  na  interação  social.  Como material  de  pesquisa  foi  utilizado  um
questionário  semi-estruturado  com  cinco  perguntas,  respondido  por  professores  de  Línguas
Adicionais  Instrumentais.  Os dados fornecidos  foram avaliados de acordo com os pressupostos
teóricos  da  ADF  que  busca  compreender  como  as  verdades  são  estabelecidas  através  da
materialidade linguística exposta  pelos  consulentes.  Os dados revelaram que a  maior  parte  dos
avaliadores ainda tem sentimentos de insegurança/culpa em relação à avaliação. Os dados também
expuseram  os  discursos  religiosos  e  jurídicos  como  balizadores  das  ações  tomadas  pelos
avaliadores. Avaliar não é uma tarefa tão simples quanto o possa parecer aos olhos daqueles que não
estão envolvidos no processo. As respostas dos professores com variados graus de formação, com
distintas  experiências,  possibilitaram concluir  que  todos  enfrentam desafios,  mas  procuram,  da
melhor forma possível, contorná-los.
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ANÁLISE REFLEXIVA DE RELATOS DE EXPERIÊNCIA A PARTIR DE APRESENTAÇÕES
ARTÍSTICAS/CULTURAIS

Joselene Granja Costa SALVADOR
joselenegranja@gmail.com 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar considerações acerca da avaliação de relatos de
experiência dos alunos do quarto ano, do ensino médio profissionalizante, do Curso Técnico de
Suporte em Informática, do Colégio Estadual Edvaldo Fernandes, localizado no bairro de Tancredo
Neves /  Beiru,  na cidade de Salvador  -  BA, após as suas  vivências  em diversas  apresentações
artísticas  no decorrer  do ano de 2014.  Os  discentes  foram orientados a  construir  um trabalho
artístico para ser apresentado em diversos eventos culturais, tais como: na FLICA (Feira Literária de
Cachoeira); na abertura do ACTA (Semana de Arte, Cultura, Ciência e Tecnologia), na Reitoria da
UFBA - Universidade Federal da Bahia; no Sarau de Poesia, um projeto estruturante do Colégio
Estadual Edvaldo Fernandes; e, por fim,  no Caruru anual do curso de Letras, no Instituto de Letras
da UFBA. Posterior a produção escrita do alunado deu-se início a análise dos textos (com o auxílio
dos  cinco  bolsistas  do  PIBID  -  Programa  Institucional  de  Bolsa  de  Iniciação  à  Docência,
graduandos em Letras  da UFBA, que tem uma parceria,  há  três  anos,  com o colégio;  e  sob a
supervisão  e  orientação  da  professora  da  disciplina  de  Língua  Portuguesa,  nas  suas  aulas  de
Redação) sobre a construção da identidade e do empoderamento, que esse gênero textual apontou.
No embasamento teórico utilizado, destacam-se três autores: Bahkitin, Nasciutti e Perkins. O estudo
foi aliado à reflexão do discurso dos participantes envolvidos no processo,  que possibilitou um
maior entendimento no que se refere à presença das manifestações artísticas dentro e fora da escola
e de que maneira a participação do sujeito, em determinados espaços sociais, influenciou o modo de
como ele se vê pertencente à sociedade. A coleta dos dados possibilitou a descoberta de potenciais
até  então  desconhecidos  para  os  alunos,  perrmitindo  que  os  mesmos  adquirissem autonomia  e
utilizassem sua capacidade artística para elevar a sua autoestima.

Palavras-chave: Relatos de experiência; Apresentações artísticas; Escola.

INGLÊS NO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO: como os alunos o veem e como o pós-método pode
ajudar a todos

Morgana de Abreu LEAL 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ)

morgana.leal@ifrj.edu.br 

Após uma sequência didática que realizei em uma escola, os alunos responderam a um questionário
e mencionaram o desejo de falar inglês. Decidi, então, pesquisar a opinião dos alunos sobre o tema.
Convidados  a  expor  a  sua  voz,  65  participantes  responderam  aos  questionários,  e  5  deles
participaram de um grupo focal. Analisei os dados obtidos à luz da pergunta de pesquisa: o que o
aluno participante desta pesquisa vê como prioridade em sua aprendizagem de inglês na escola?
Predominantemente qualitativa-interpretativa, a pesquisa tem nuances quantitativas. A frequência, o
número de vezes que certo tema recorre nas enunciações dos alunos foi contabilizado, e categorias
emergiram. Diante dos dados, interpretei-os com o objetivo de esclarecer as perguntas de pesquisa,
encerrando  com a  produção  de  um texto  público  (DENZIN;  LINCOLN,  2006).  Este  trabalho
encontra-se fincado nos princípios da Linguística Aplicada Indisciplinar, como cunhada por Moita
Lopes (2006a; 2009). Alinhado às premissas de interdisciplinaridade da Linguística Aplicada, os
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dados  são  analisados  pelo  entrecruzamento  de  conhecimento  advindo  das  Ciências  Sociais,
Linguística Cognitiva, da Análise de Discurso, da Análise da Conversação, e o processo de ensino-
aprendizagem  de  línguas  adicionais  à  luz  da  condição  pós-método  (BROWN,  2002;
KUMARAVADIVELU, 2003, 2006). A massa de dados foi analisada com base na espiral de análise
de dados de Creswell (2007), que envolve leitura, imersão, descrição, classificação e interpretação
dos dados obtidos. Após a análise, concluí que a comunicação oral é a prioridade da aprendizagem
para os respondentes. E também que a leitura é, reconhecidamente, uma habilidade importante para
eles. Outras categorias, como compreensão e comunicação escrita, e a preocupação com o mercado
de trabalho, nos levam à questão de assegurar relevância social ao ensino de língua inglesa nas
escolas  públicas.  A abordagem do  inglês  instrumental  pode  não  dar  conta  das  demandas  dos
aprendizes, pois ela encontra-se enraizada em mitos e crenças de que ele deve priorizar a leitura em
detrimento  de  outras  habilidades  (RAMOS,  2009).  A minha  proposta,  portanto,  é  investigar  a
opinião do aprendiz, dar voz a ele, além de sugerir uma pedagogia pós-metodológica, de forma a
propiciar oportunidades de aprendizagem aos alunos que contemplem melhor os seus anseios.

Palavras-chave: Abordagem instrumental; Ensino e aprendizagem de línguas adicionais; Condição
pós-método.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: efeitos de uma intervenção pedagógica na proficiência leitora de
alunos surdos em curso profissionalizante

 
Tania Maria Domingos PEREIRA

Professora de Língua Portuguesa do Instituto Federal de Brasília (IFB)
 tania.pereira@ifb.edu.br

Elizangela dos Santos Alves da SILVA
Professora de Língua Inglesa do Instituto Federal de Brasília (IFB)

elizangela.alves@ifb.edu.br
 
No auge das atuais políticas de inclusão, uma instituição de ensino profissionalizante disponibilizou
vagas para alunos surdos que houvessem concluído o Ensino Médio. Esses alunos apresentaram
dificuldade na compreensão de textos escritos. Com o objetivo de verificar o nível de proficiência
em leitura, foram aplicadas em duas turmas dez questões do teste de leitura do PISA 2009. Um total
de 61 alunos fizeram o exame: 58 ouvintes e três surdos. Os alunos surdos obtiveram nota igual ou
inferior a 4,0, enquanto 36 alunos ouvintes obtiveram nota igual ou superior a 7,0. O resultado
demonstrou que, quando se trata de lidar com textos escritos, o aluno surdo está em desvantagem
em relação ao aluno ouvinte. Considerando que “as habilidades de leitura desempenham um papel
central na aprendizagem escolar” (MACHADO, 2012), as autoras desta pesquisa, que atuam como
docentes na instituição, convidaram os alunos surdos para encontros semanais, a fim de desenvolver
a  competência  leitora.  O  método  utilizado  consistiu  numa  pesquisa-ação,  cujo objetivo  “é  dar
suporte quando existe a necessidade de uma mudança em virtude de uma problemática detectada.”
(CHIZZOTI, 2006). Uma aluna surda compareceu aos encontros, nos quais se trabalhou desde a
compreensão de textos até a elaboração de resumos escritos. Foi observado que, ao desenvolver a
capacidade de compreender e produzir textos escritos, a aluna demonstrou maior autonomia nas
aulas convencionais, perguntando sobre o conteúdo ministrado, lendo em voz alta para os colegas
da turma ou opinando acerca dos temas debatidos em sala de aula.  

Palavras-chave: Educação inclusiva; Alunos surdos; Compreensão leitora. 
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SESSÃO 2 - 19/10, 13h30

LETRAMENTO CRÍTICO E ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: as possibilidades do gênero
cartoon

Jane dos SANTOS
Colégio de Aplicação da UFS

janedirecaocodapufs@gmail.com

Tendo  em  vista  as  constantes  transformações  nas  formas  de  comunicação  da  sociedade  pós-
moderna, as Orientações Curriculares de Ensino Médio para línguas estrangeiras (BRASIL, 2006)
colocam a  educação  cidadã  e  a  inclusão  digital  como  pontos  centrais  de  sua  proposta  para  o
desenvolvimento da disciplina línguas estrangeiras. Neste contexto, faz-se necessário uma mudança
no fazer pedagógico dos docentes de língua estrangeira,  com a elaboração de aulas e materiais
contextualizados,  que  apresentem  um  potencial  crítico  e  que  tenham  um  foco  na  construção
compartilhada do conhecimento. Nesta perspectiva, este trabalho objetiva verificar de que forma a
teoria dos Novos Letramentos aplicada ao ensino de língua inglesa pode contribuir para a formação
de alunos mais críticos e reflexivos, e que sejam capazes de “compartilhar, recriar, recontextualizar
e transformar conhecimentos” (p. 108). Para isto, foi realizada uma experiência pedagógica com
alunos do Ensino Médio do Colégio de Aplicação da UFS, a partir do uso do gênero cartoon. A
proposta buscou apoio teórico nos estudos sobre Novos Letramentos (COPE; KALANTZIS, 2000,
2008;  CERVETTI;  PARDALES;  DAMICO,  2001);  na  teoria  dos  gêneros  textuais/discursivos
(BAKHTIN,  2003;  MARCUSCHI,  2005);  bem  como,  os  estudos  sobre  cultura  e  linguagem
(KRAMSCH, 1998),  dentre  outros.  Foram coletados  resultados  que  podem contribuir  para  um
melhor entendimento sobre o uso da teoria dos Novos Letramentos para o ensino-aprendizagem de
inglês na educação básica.

O PROFESSOR CRÍTICO-REFLEXIVO DE LÍNGUA INGLESA: ressignificando o ensino de LI
em Salvador

Maiana Rose SILVA
Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR) / Secretaria de Educação do Estado da Bahia

maypalle@hotmail.com 

Proposta  didática: Ressignificação  do  ensino  de  LI  através  da  interação  entre  professores
Contextualização: O Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR), criação de Anísio Teixeira, é
composto por nove (09) escolas: a Escola Parque e Escolas Classe. Quinzenalmente, professores
das  Escolas  Classe  se  reúnem  por  disciplina  para  as  Atividades  Complementares  (ACs),
regulamentadas  pelo Estatuto do Magistério  do Estado da Bahia.  Este  momento pedagógico se
caracteriza pela interação entre os pares e pela oportunidade de formação continuada dos docentes
em sua área específica. Objetivo: Os professores de Língua Inglesa (LI)  de oito diferentes escolas
de Salvador (Escolas Classe, componentes do CECR) se reúnem quinzenalmente às quartas-feiras
para ressignificarem o ensino/aprendizagem da LI em suas unidades escolares. Essas reuniões têm
como  objetivo  a  formação  continuada  de  professores,  planejamento  de  atividades  e  projetos,
socialização de ações exitosas e a interação pioneira entre educadores de instituições distintas, mas
todas  com o mesmo propósito  na qualidade  da educação.  Público alvo:  Professores  de Língua
Inglesa das Escolas Classe componentes do Centro Educacional Carneiro Ribeiro.  Linha teórica:

342

mailto:maypalle@hotmail.com
mailto:janedirecaocodapufs@gmail.com


Este trabalho tem como base o pensamento de linguistas aplicados sobre a nova perspectiva de
ensino de LI (KUMARAVADIVELU, 2006; MOITA LOPES, 1996; MICCOLI, 2011); a inserção
do  pensamento  crítico  na  sala  de  aula  de  LI  (SIQUEIRA,  2010;  PENNYCOOK,  1998;
RAJAGOPALAN, 2006; GIROUX, 1997) e o trabalho metodológico do professor  crítico-reflexivo
(Freire,  2011 e  2005;  Libâneo 2011;  Demo,  2002;  ALARCÃO, 2010),  além de  dados  sobre o
trabalho do CECR fundado por Anísio Teixeira (ÉBOLI, 1969; ALMEIDA, 1990).  Tipologia de
atividades e de proposições: O que se pode observar é que o trabalho realizado por professores de
LI nas ACs tem contribuído para que o processo de ensino/aprendizagem da LI seja “ressignificado”
no CECR e, isto se dá através de grupos de estudo e proposição de atividades tanto para alunos
quanto para professores.  A importância de um momento de estudos permanentes e interação entre
professores parece ser uma maneira acertada para se construir um ensino de qualidade. O CECR
com as reuniões de AC reunindo professores de LI de oito escolas diferentes em Salvador (projeto
pioneiro no Brasil) vem, com muita perseverança, alcançando bons resultados. 

Palavras-chave: Ensino de língua inglesa; Escola pública; Ressignificação.

O PLANEJAMENTO E A ELABORAÇÃO DE SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO
DA LÍNGUA PORTUGUESA

Marta Aline BUCKTA
Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP-CJ / PIBID)

martabuckta@gmail.com
Carla Catarina SILVA

Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP-CJ / PIBID)
carlacatarina.s@gmail.com

Orientadora: Drª Marilúcia dos Santos Domingos Striquer (UENP-CJ)
marilucia@uenp.edu.br

Nesse trabalho, relatamos nossa experiência como bolsistas do PIBID, subprojeto Letras/Português
da  Universidade  Estadual  do  Norte  do  Paraná  (UENP),  campus  Jacarezinho.  De  forma  mais
específica, expomos todo o processo de planejamento e elaboração de uma sequência didática (SD)
para ensino do gênero textual redação do ENEM destinada aos alunos do 3º ano do ensino médio. O
eixo organizador da elaboração da SD em referência, e de todos os trabalhos práticos do subprojeto
PIBID  Letras/Português-CJ,  se  pauta  sobre  os  pressupostos  do  Interacionismo  Sociodiscursivo
(ISD) (BRONCKART, 2006, [1999] 2009; DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004), porque: a)
para  a  transposição  da  teoria  sobre  gêneros,  o  ISD  recomenda  que  sejam criados  eventos  de
letramento; b) o professor ao ancorar-se na base teórica-metodológico do ISD pode desenvolver
e/ou apropriar-se de propostas e procedimentos de sala de aula/eventos de letramento em que os
gêneros são abordados (na produção e recepção/interpretação) em todas as suas possibilidades de
uso: na escrita,  oralidade, leitura,  escuta. Todo o processo aconteceu em três etapas: a primeira
constituiu-se  de  reuniões  com a  equipe  do  projeto  para  estudos  teóricos  e  metodológicos;  na
segunda etapa a equipe construiu um modelo didático do gênero em abordagem; e na quarta etapa
foram produzidas as sequências didáticas. Além dessas três etapas que constituíram a elaboração,
destacamos que a sequência didática produzida foi devidamente implementada em salas de aula
parceiras do subprojeto, momento em que a equipe pôde constatar que  o gênero foi concebido e
tomado, na prática, como um duplo instrumento semiótico, uma vez que foi o eixo organizador de
todo o trabalho de ensino e foi, ao mesmo tempo, objeto de ensino; e o fato de termos nos apoiado
nos  preceitos  teórico-metodológicos  do  ISD nos  permitiu  que,  efetivamente,  desenvolvêssemos
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propostas e procedimentos de sala de aula/eventos de letramento,  em que a redação do ENEM
pudesse ter  sido abordada em todas as suas possibilidades de uso: na escrita, oralidade,  leitura,
escuta.

Palavras-chave: Sequência Didática; Gêneros textuais; Redação.

ELOS ENTRE OUVINTES E SURDOS NO APRENDIZADO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE
SINAIS (LIBRAS)

Sara RAFIH
Centro Universitário de Várzea Grande  (UNIVAG) 

saraurenha@hotmail.com

Este trabalho tem por finalidade apresentar uma pesquisa sobre como se constrói as relações entre
surdos e ouvintes em um contexto de ensino e aprendizagem de LIBRAS. Através de uma pesquisa
etnográfica (DENZIN; LINCOLN, 2006; BORTONI-RICARDO, 2008), essa relação é observada a
partir da experiência da pesquisadora durante um curso de Língua de Sinais, ministrado por um
professor surdo. Neste trabalho a pesquisadora manteve um diário de campo durante as aulas de
língua de sinais, por ela frequentadas como aluna e observadas. Posteriormente, busca-se realizar a
análise dos dados, visando construir respostas sobre como se constrói essa relação, além de buscar
respostas  sobre  esse  processo  de  entrada,  como  forma  de  começar  a  conhecer  uma  realidade
desconhecida e diferente para o ouvinte.

Palavras-chave: Ouvinte; Língua de Sinais; Surdez.

LICENCIATURA EM PORTUGUÊS DO BRASIL COMO SEGUNDA LÍNGUA: desafios no
Estágio Supervisionado em escola pública inclusiva do DF

Roseli Oliveira SILVA
Universidade de Brasília (UnB)

rosbrandao@hotmail.com 
Orientador: Drª Janaína de Aquino Ferraz

 
O ensino de português para alunos surdos tem sido desafio para os profissionais de educação que
buscam aplicar as melhores abordagens, métodos e técnicas para tornar o aprendizado acessível a
todos. Durante realização do estágio curricular obrigatório, o futuro docente encontra dificuldades
em relação  ao  ensino  de  português  para  alunos  surdos,  bem como  dificuldades  em relação  à
realidade estrutural, material e humana com as quais estará em contato enquanto durar o estágio. O
objetivo  deste  trabalho  é  mostrar  alguns  desafios  encontrados  durante  a  prática  do  estágio
supervisionado, do curso de licenciatura de Português do Brasil como Segunda Língua, realizado
em escola pública inclusiva do DF, voltado para alunos surdos. O levantamento foi realizado por
meio de plano de pesquisa qualitativa baseada em Bauer e Gaskell  (2002) aplicado na unidade
escolar que recebeu o estagiário, diretamente com o auxílio do professor da disciplina de Língua
Portuguesa. Do plano de pesquisa surgiu o plano de atividades utilizado pelo docente durante seu
estágio  curricular  obrigatório.  Para  análise  de  dados  aplicaram-se  os  princípios  de  pesquisa
qualitativa de acordo com proposta de Neves (1996) uma vez que o pesquisador foi inserido no
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contexto de sala de aula inclusiva e o ambiente em que ocorreram as ações serviu como fonte dos
dados obtidos. Conclui-se que a permanência do estagiário na escola participando do cotidiano de
sala de aula juntamente com a reflexão de diferentes práticas de ensino de português como segunda
língua mostram que o estágio curricular obrigatório é importante na formação do docente que busca
aplicar conceitos vistos durante sua formação na graduação, assim como a aquisição de ferramentas
necessárias para a atuação profissional no contexto educacional. Muitos desafios como: falta de
material  didático,  estrutura física carente de recursos e  falta  de comunicação/  interação entre  a
unidade escolar e o professor de L2 são apresentados ao longo da permanência do estagiário em sala
de  aula  inclusiva,  mas  é  nesse  período  que  é  despertada  a  consciência  de  que  é  necessária  a
aceitação  das  diferenças,  valorização  do  indivíduo  e  efetivação  de  práticas  inclusivas  que
proporcionem o pleno desenvolvimento de estudantes das escolas públicas de educação especial.

Palavras-Chave: Estágio; Qualitativa; Inclusiva.

SESSÃO 3 - 19/10, 13h30

MULTILETRAMENTO E PROPOSTA DIDÁTICA: A agricultura familiar como forma de
produção textual

Antonio Carlos Rodrigues de SOUZA
carlinhossouzavital@hotmail.com

Rosangela Cristina NEUMANN
Igor Henrique de Melo FERNANDES

Universidade Federal De Mato Grosso (UFMT)
Orientadora: Delvania Aparecida Góes dos Santos

professoradelvania@gmail.com

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, a agricultura familiar é uma forma de produção
onde predomina a interação entre gestão e trabalho e são os agricultores familiares que dirigem o
processo  produtivo,  dando  ênfase  na  diversificação  e  utilizando  o  trabalho  familiar.  O  tema
agricultura familiar faz parte da realidade brasileira e de muitos alunos que vivem no campo, em
especial  os  que  estão  inseridos  em projetos  de  assentamentos  onde predomina este  modelo  de
agricultura.  Esta  proposta  didática  pode  ser  desenvolvida  com  turmas  do  8º  ano  do  ensino
fundamental ao 3º ano do ensino médio e tem como objetivo verificar o conceito dos alunos sobre
agricultura familiar e ampliar sua compreensão sobre o tema, valorizando o contexto em que estão
inseridos, ou seja, alunos que vivenciam tal realidade ou estão próximos a ela. A elaboração da
proposta  didática envolve a Língua Inglesa e traz perspectivas dos multiletramentos  /atividades
multimodais  (COPE;  KALANTZIZ,  1996;  ROJO,  2012).  Os  estudos  sobre  multiletramentos
esclarecem que qualquer dos sentidos que esse termo assuma, seja da diversidade cultural  e de
produção/circulação de texto, seja da diversidade de linguagens que constituem os textos, algumas
características são apontadas como unânimes – os multiletramentos são interativos, colaborativos e
transgridem as relações de poder estabelecidas dentro de conceitos das máquinas, das ferramentas,
das ideias e dos textos verbais e não verbais; são híbridos de culturas, linguagens, modos e mídia. A
nossa proposta de sequência didática em aulas de língua inglesa tem o objetivo de despertar o senso
crítico e contribuir para a compreensão e discussão das questões agrárias no Brasil, por meio de
textos multimodais. 

Palavras-chave: Multiletramento; Ensino de Língua Inglesa; Agricultura familiar.
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(MULTI) LETRAMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL: um olhar sobre as práticas dos
alunos

Bruna Angélica GONÇALVES
Universidade Estadual de Goiás (UEG) / PIBID

bruna.angelica005@gmail.com 
Orientador: Dr. Hélvio Frank de Oliveira (UEG)

helviofrank@hotmail.com 

É fato que a leitura e escrita assumiram o caráter de ferramentas de comunicação e ascensão social
na  sociedade moderna.  Diante  de  tal  paradigma,  o  tão  temido estigma do ‘analfabetismo’ tem
causado assombro. Assim, por vezes, o termo letramento permanece na penumbra da alfabetização,
não recebendo devida atenção. A partir então de tais considerações, esta pesquisa tem por objetivo
analisar e discutir a emergência de práticas de (multi)letradas realizadas por alunos dentro e fora de
sala  de  aula.  Desta  forma,  tem-se como alicerce  principal  da  pesquisa  a  perspectiva  crítica  de
letramento, ancorada principalmente às ideias de Street (1993, 2014), bem como com os construtos
teóricos apresentados por Kleiman (1995) e Rojo (2009) especificamente no que diz respeito às
concepções de letramento em sala de aula. Além disso, serão trazidos também para a discussão os
pressupostos  relacionados  à  perspectiva  do  (multi)letramentos  apresentados  principalmente  por
Rojo (2012) e Souza (2011). O arcabouço teórico se completa com as noções de texto levantadas e
discutidas  por  Geraldi  (2003),  além de  teorias  sobre  os  gêneros  discursivos  e  documentos  que
regem o  ensino  fundamental  (PCN,  1998).  A investigação  seguirá  o  paradigma  qualitativo  de
pesquisa tendo como método o estudo de caso etnográfico. O contexto será uma escola pública de
ensino fundamental situada em uma cidade do interior do estado de Goiás, especificamente em uma
turma de 6º ano. Os instrumentos utilizados serão observação de aulas com registro de notas de
campo, rodas de conversa com professora e alunos da turma e uma entrevista semiestruturada com
os discentes,  a fim de problematizar as práticas sociais  de leitura e  de escrita vigorantes nesse
contexto. Espera-se, portanto, com a realização desta, trazer à tona discussões no que concerne a
importância  de  serem observadas  e  consideradas  as  diversas  práticas  de  (multi)letramentos  nas
quais os alunos se inserem dentro e fora do contexto escolar, uma vez que ambas são constituintes
da(s) identidade(s) dos alunos. A pesquisa ainda está andamento, desta forma, objetiva-se instigar
para a importância de se pensar as aulas de língua portuguesa a partir do viés social das teorias dos
(multi)letramentos.

Palavras-chave: Multiletramentos; Alunos; Sociedade. 

LETRAMENTO CRÍTICO: um olhar discursivo sobre as relações de poder em sala de aula

Camila Pacheco CAMARGO
Universidade Estadual de Goiás (UEG) / PIBID

camilynha_cah@hotmail.com 
Orientador: Dr. Hélvio Frank de Oliveira (UEG)

helviofrank@hotmail.com 

Diante de algumas reflexões acerca das práticas sociais que rondam em salas de aula e as possíveis
consequências que elas podem disseminar quando se trata de discurso e relações de poder, surgiram
algumas  inquietações  sobre  como  são  negociados  os  significados  sociais  por  intermédio  das
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interações ocorridas entre professor e alunos em sala de aula de língua portuguesa. A investigação
segue  o  paradigma de  pesquisa  qualitativo,  tendo  como método  o  estudo  de  caso,  no  qual  as
principais unidades de análise serão o discurso e a performatividade. O contexto de pesquisa será
uma escola pública situada na cidade de Itapuranga, Estado de Goiás, mais precisamente em uma
turma  de  língua  portuguesa  de  ensino  médio.  Os  instrumentos  de  pesquisa  utilizados  serão
gravações em áudio, entrevistas semiestruturadas e observação de aulas com registro de notas de
campo. Os turnos de fala e os itens discursivo-performativos serão analisados à luz da perspectiva
de análise da conversação e de aspectos pragmáticos, críticos e discursivos (FAIRCLOUGH, 1989;
FOUCAULT,  1997;  TEUN VAN DIJK,  2012),  de  modo  a  focalizar  as  relações  de  poder  e  a
realidade de como os discursos são tratados em sala de aula pelo professor e ao que concerne aos
aspectos pedagógicos, as teorias de Freire (2008, 2010, 1987) e Gadotti (2003). Vale salientar que o
estudo  se  encontra  em  andamento.  Contudo,  a  intenção  com  o  estudo,  é  atentar-se  para  as
concepções  dos  PCNs  (2000)  que  abordam,  em  um  de  seus  fundamentos,  a  importância  da
mediação  do  profissional  de  Língua  Portuguesa  no  trabalho  com  a  linguagem,  bem  como,
proporcionar  à  docentes  uma  reflexão  crítica  acerca  da  influência  da  língua  como  prática
tranformadora, pois como bem postula Severino (1986) a educação pode contribuir para o processo
de dominação, mas também pode contribuir para o processo de resistência a essa dominação e de
sua  superação,  ou seja,  ela  pode colaborar  significativamente  para  uma prática  social  que  seja
progressista e ativa, e não apenas reprodutora de ideologias das classes hegemônicas.

Palavras-chave: Práticas discursivas; Relações de poder; Sala de aula.

LETRAMENTO CRÍTICO EM SALA DE AULA DE LÍNGUA INGLESA

Giovanna Garcia PINHEIRO
Faculdade Saberes/ES
gigreer@yahoo.com 

Andréa Santana SILVA E SOUZA
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) / Faculdade Saberes/ES

andreasantanass@yahoo.com.br 
Orientadora: Dra. Laura Stella Miccoli

Há  quase  três  décadas,  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (BRASIL,  1986)
recomenda que a formação básica capacite o aluno a ler, escrever, compreender o mundo que o
cerca, respeitar e tolerar diferenças, aprimorar-se como ser humano, desenvolver valores, atitudes,
autonomia intelectual e pensamento crítico. De fato, esse princípio está relacionado à maneira como
os indivíduos se comunicam e aos propósitos de sua comunicação, influenciados dialeticamente
pelo processo de globalização e tecnologização da sociedade (MONTE MÓR, 2009, 2012). Sendo
assim, este pôster pretende apresentar uma pesquisa realizada por meio de método bibliográfico,
com vistas  a  comparar  e  analisar  diferenças  e  semelhanças  entre  uma metodologia tradicional-
cognitivista:  o  Método Audiolingual,  outra  abordagem pós-estruturalista:  o  Comunicativismo,  e
uma proposta atual feita pelas novas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM): o
Letramento  Crítico,  sugerindo  maneiras  complementares  para  potencialização  do  processo  de
ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. Os objetivos específicos incluem: 1) conceituar o
Método  Audiolingual,  a  Abordagem  Comunicativa  e  o  Letramento  Crítico,  documentando
semelhanças e diferenças entre eles; e 2) descrever como o Letramento Crítico pode ser abordado
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em sala de aula de língua inglesa, exemplificando com atividades. O resultado do levantamento
realizado aponta para a eficiência do Letramento Crítico na (trans)formação do aluno-cidadão.

Palavras-chave: Letramento crítico; Aluno-cidadão; Sala de aula de língua inglesa.

INTERNET E ENSINO: O uso do blog para desenvolvimento de estratégias de leitura e escrita

Lorena da Rocha dos SANTOS
lory_km@hotmail.com 

Fernando Alisson Santos SAMPAIO
Fernando.ssampaio@yahoo.com.br 

Lúcia Maria de Andrade MELO
luciamelo7@Hotmail.com 

 Orientador: Doutor Júlio Neves Pereira
junepe@gmail.com 

Com o surgimento dos computadores e, em especial, da conexão em rede digital, a internet, novas
práticas de linguagem e de letramentos emergiram, provocando questionamentos sobre qual seria a
possibilidade das escolas de educação básica apropriar-se desse ambiente digital para o ensino de
língua e linguagens, na contemporaneidade, e quais serão os impactos a médio e longo prazo dessas
práticas didáticas na formação do alunado. Ao analisar o interesse dos alunos em utilizar a internet,
resolvemos utilizar a ferramenta blog para desenvolver a competência leitora e escrita dos alunos.
Partindo  desse  princípio,  surgiram  alguns  questionamentos,  como  utilizar  o  blog  e  qual  os
benefícios  e  malefícios  das  Tecnologias  de  Informação  e  Comunicação  (TICs)  como  recurso
pedagógico. Para responder a esses questionamentos, resolvemos realizar oficinas, voltadas para
construções de textos utilizando a ferramenta blog, onde objetivamos realizar atividades de leitura e
produção textual, fazendo uso de vários gêneros discursivos e recursos audiovisuais. As oficinas
serão realizadas por meio de sequências didáticas, que têm como objetivo organizar as aulas por
etapas, como apresentação das oficinas, divisão de grupos, roda de conversa para escolha de temas e
gêneros  textuais,  atividades  abordando  temáticas  que  envolvam  as  atividades  do  colégio  e  o
cotidiano dos alunos.  Teremos como auxilio de diversos teóricos como Marcuschi e Koch que
fornecerão  subsídios  para  a  aplicação  das  oficinas.  Nesse  projeto  pretendemos  que  os  alunos
utilizem a ferramenta blog e apropriem-se dos meios digitais na produção de textos, desenvolvendo
estratégias de ensino de leitura e escrita para promover nos alunos as noções de gêneros e meios de
produção, e despertar o gosto pela leitura e escrita em esfera digital. Temos como finalidade uma
escrita colaborativa, um blog que será divulgado na escola e no meio acadêmico, além oferecer
dados  para  a  criação de  trabalhos  para  serem apresentados  em eventos  acadêmicos.   Faremos,
também,  uma análise  das  (im) possibilidades  do trabalho com as  Tecnologias  de  Informação e
Comunicação em escola pública.

Palavras-chave: Ensino; Internet; Gênero textual.
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SESSÃO 4 - 19/10, 13h30

BUILDING PRAXIS: critical literacy in the literature classroom 
in English language teacher education

Miriam Patricia GERMANI
Maria Isabel ARRIAGA

Enrique Alejandro BASABE
Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Argentina

quiquebasabe@yahoo.com.ar 

Depending on the particular questions we pose, critical literacy can be one of the ways to enact and
research Critical Applied Linguistics. Showing partial results of the teaching and research project
Critical literacy and literature in English language teacher education (2013-2016), in this poster
we display a series of activities we propose to our students in our literature classes in the English
language  teacher  education  program  at  the  National  University  of  La  Pampa  (UNLPam)  in
Argentina.  Inspired  by  both  Freire  and  Faundez  (2013/1985)  and  Pennycook  (2001)  but  also
drawing on recent experiences in the Latin American context (Gomes Wielewicki, 2007; Machado,
2014; Rodriguez, 2008), our plan claims for a truly revealing use of the texts we teach, aimed at not
only examining their literary qualities but also exploring the wider socio-cultural context in which
they are read and written. Hence, we encourage an alert problematizing of literary works in view of
an  honest  reflection  on  the  relationships  between  language  and  society.  Here,  we  offer
comprehensive  narrative  commentaries  on  a  group  of  lessons  we  taught  in  2014  as  a  pilot
experience  for  our  more  encompassing  research  project,  following  an  approach  fostering  open
spaces for debate and inquiry (Andreotti, Barker, & Newell-Jones, 2006). Our narratives are the
result  of  rigorous  class  observations,  personal  interviews,  and  focus  groups,  which  were  aptly
categorized  and coded in  accordance  to  the  basic  tenets  of  a  qualitative  research  methodology
(Barbour, 2007; Kvale, 2007; Spradley, 1980). Through these activities we expected our students to
go beyond the basic contents of our course on contemporary literatures in English and delve into
dilemmas  of  a  personal  and  social  nature,  reflect  on  human  relationships  and  their  eventual
struggles, imagine new perspectives, and adopt stances which might be uncomfortable but that are
plausible in certain contexts. We wholeheartedly believe that the experiences recreated by literature
become thus fertile grounds towards critical literacy and towards novel and critical ways through
which we can learn, teach, and research, or, in other words, build praxis. 

Keywords: Teacher education; Critical literacy; Literature in English.

MUDANÇA DAS CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Herika Socorro da Costa NUNES
Universidade do Estado do Pará / Doutoramento na Universidade de Lisboa

herikanunes12@gmail.com

A pesquisa realiza-se no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e inscreve-se na área da
formação  continuada  de  professores.  Objetiva  construir  conhecimento  sobre  o  contributo  da
pesquisa-ação para a formação de professores na área da alfabetização e letramento; compreender o
modo como a pesquisa-ação colaborativa pode mudar as concepções e práticas dos professores no
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que se refere aos processos de alfabetização e letramento, bem como analisar se a intervenção da
formação continuada realizada pelo professor contribui para a melhoria de sua prática em relação à
alfabetização e letramento. Defendemos a tese de que saberes construídos pelos professores em
situação  de  profissionalidade  (em  serviço)  podem  constituir  base  para  a  criação  de  novas
epistemologias de práticas de formação docente. Optamos pelo paradigma sócio-crítico orientado
pelos pressupostos da abordagem qualitativa como a mais adequada para a investigação que se
insere no campo da pesquisa-ação. Esta parte da compreensão de que os professores podem ser
sujeitos  e  investigadores  da sua prática tendo em vista  a  mudança  de  concepções  e  da  prática
docente. O lócus da pesquisa é uma escola pública estadual de Ensino Fundamental sediada na
cidade  de  Belém,  Pará.  Os  sujeitos  são  04  professoras  que  atuam  no  1º  ciclo  do  Ensino
Fundamental.  Como recolha  de dados  fizemos opção pela  narrativa  em grupo,  a  formação em
serviço  e  observação  das  práticas  das  professoras.  A pesquisa  encontra-se  em  andamento  e
anunciamos alguns resultados preliminares até agora inferidos. São eles: a pesquisa aponta sobre a
importância  da  realização  de  pesquisa-ação  colaborativa  entre  universidade  e  escolas  como
condição fundamental no processo de desenvolvimento profissional de professores (investimento no
estudo e na análise das práticas pedagógicas), principalmente em âmbito paraense; percebemos um
esforço das professoras em fazer as leituras teóricas e debatê-las, apesar do pouco tempo que elas
dispunham para tal, visto terem uma carga horária de trabalho excessiva; houve pouco equilíbrio
entre a pesquisa e a ação (delas verem-se como pesquisadoras de suas próprias práticas); sentimos
também pouca autonomia para realizar a pesquisa (mobilização feita pela professora formadora); há
uma forte resistência a uma cultura colaborativa na escola (ranço da individualidade); por outro
lado,  há  um  reconhecimento  por  parte  das  professoras  de  que  estão  melhorando  seu
desenvolvimento profissional e, por conseguinte, conscientizaram-se da mudança de suas práticas;
outra questão foi contar com a participação coesa, voluntária e motivadora das professoras nos dias
agendados. Acreditamos que os professores da educação básica, ao desenvolverem pesquisas sobre
suas  próprias  práticas  e  consequentemente,  ao se tornarem mais  reflexivos,  necessariamente  se
transformarão  em  melhores  profissionais  e  que  o  conhecimento  produzido  por  meio  de  suas
investigações  será  necessariamente  de  grande  importância,  independente  de  sua  natureza  e
qualidade. 

Palavras-chave:  Formação  de  professores;  Pesquisa-ação;  Alfabetização  e  letramento;  Práticas
pedagógicas. 

REDAÇÃO ESCOLAR: perspectivas e desafios

Ingrid de Sales dos SANTOS 
ingrid_salles@hotmail.com 

Alanna Araujo de Jesus MIRANDA 
aajmiranda@gmail.com 

Fernando Alisson Santos SAMPAIO
Fernando.ssampaio@yahoo.com.br 

Lúcia Maria de Andrade MELO
luciamelo7@Hotmail.com 

Orientador: Doutor Júlio Neves Pereira
junepe@gmail.com 

O presente trabalho trata-se de um estudo de caso realizado no Colégio Estadual Vila de Abrantes.
Buscando atender às dúvidas dos alunos do colégio em relação ao Exame Nacional do Ensino
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Médio (ENEM), o grupo decidiu fazer uma sondagem de caráter sociocognitivo e socioeconômico
para analisar quais eram as principais dificuldades dos alunos no que tange às disciplinas de redação
e  linguagens  e  suas  tecnologias.  O  questionário  foi  dividido  em  duas  partes:  a  primeira  foi
denominada de sociocognitiva, que tinha como objetivo fazer um levantamento da realidade dos
alunos:  e  a  segunda  foi  denominada  de  socioeconômica  cujo  objetivo  era  traçar  uma  visão
panorâmica acerca de suas impressões na prova. Este trabalho torna-se deveras importante, pois a
compreensão acerca das noções de gêneros textuais torna-se fundamental para a manutenção do
trabalho com a escrita, já que em relação ao conhecimento textual, temos um problema: o aluno
pode desconhecer alguns gêneros textuais e com isso ocorrem dificuldades para escrever um texto.
Assim,  na  realização  do  trabalho,  emergiram  duas  inquietações:  (a)  será  que  os  estudantes
conhecem os gêneros pedidos o suficiente, a ponto de redigir um? (b) será que os docentes estão
tendo a preocupação de ensinar aos seus alunos como identificar e redigir diferentes gêneros? Como
resultado,  foi  perceptível  que  para  a  formação  de  leitores  e  escritores  na  perspectiva
sóciointeracionista, seguindo os PCNs, visando trabalhar com atividades que mostre aos alunos que
a escrita não é só a utilização de códigos e nem só a intenção do autor, segundo Koch, envolve um
conjunto  de  “estratégias”  que  ajudam  nessa  escrita  interacionista,  como  a  ativação  de
conhecimentos,  seleção,  organização  e  desenvolvimento  das  ideias,  balanceando  entre  ideias
implícita  e  explícita.  Com  isso,  surge  a  importância  da  competência  metagenérica,  que  é  o
conhecimento de gêneros textuais,  de suas característica e função, que proporcionará a escolha
adequada  de  gêneros  de  acordo  com  a  intenção  do  escritor  e  com  isso,  temos  a  capacidade
metatextual,  que nos orienta na construção e compreensão de textos,  que é algo no que somos
testados a todo momento. O trabalho teve como aporte teórico as teorias de gêneros textuais de
Marcuschi e Koch, apoiados nos PCN’s de Língua Portuguesa. 

EXPERIENCIANDO O ENSINO CRÍTICO DE LÍNGUAS:  uma análise da participação e do
discurso discente em aulas que focam questões sociais

Luiz Martins de LIMA NETO
lmln2509@gmail.com 

Inegavelmente, as questões sociais, que há algum tempo atrás eram abordadas de forma bastante
superficial na área de ensino de línguas estrangeiras, tornaram-se temas muito importantes na pós-
modernidade (PENNYCOOK, 2001; MOITA LOPES, 2006). Assim, temas triviais, que reforçam
noções  naturalizadas  e  noções  hegemônicas  (OKAZAKI,  2005;  PESSOA; URZÊDA-FREITAS,
2012), passam a ser questionadas e consideradas como elementos de aulas apolíticas e infantis.
Devido a essa situação, que é vista como um sério problema para a Linguística Aplicada Crítica, as
línguas estrangeiras deveriam ser abordadas de uma forma crítica, visto que é através da língua que
a sociedade é construída (MOITA LOPES, 2012). Esta pesquisa-ação (PATON, 1990) analisou a
participação e o discurso como sendo um resultado que fazia parte das aulas de inglês que focaram
em questões sociais. O grupo que participou desta pesquisa é um grupo de inglês intermediário de
um centro de línguas. O resultado desta pesquisa-ação mostra que os alunos podem se engajar e
gostar de aulas críticas, se os temas lhes fizerem sentido e se eles perceberem que suas vidas estão
diretamente relacionadas com os temas discutidos.

Palavras-chave: Questões sociais; Participação discente; Discurso discente.
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SESSÃO 5 - 19/10, 13h30
COMUNICAÇÃO NOS AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM: uma abordagem

centrada no usuário 
 

Kelly Cristina Trajano de SOUSA
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)

kkellytrajano@gmail.com
Dra. Eliete Correia dos Santos

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)
  professoraeliete@hotmail.com

A  educação  a  distância  apresenta-se  como  objeto  de  estudo  da  linguagem  decorrente  das
comunicações nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). Pois, a interação plural retratada
por várias mídias digitais, recursos tecnológicos, demonstra o processo do ensino-aprendizagem em
sala de aula virtual. A pesquisa é alicerçada por estudo bibliográfico e de campo, este paradigma
permite a imersão no ambiente real da análise com intuito de observar a interação entre os sujeitos.
Aborda a aplicação de Plano de Usabilidade no processo de elaboração de cursos à distância, na
plataforma MOODLE, que propõe a participação efetiva do público-alvo na construção do ambiente
de aprendizagem, para que suas características sejam refletidas neste local de estudo. Para o melhor
aproveitamento dos conteúdos e interação entre alunos e professores, a construção do AVA deve ser
moldada  ao  perfil  dos  seus  usuários.  Apoiados  pela  abordagem  do  Design  de  Interação,  área
multidisciplinar,  que significa  criar  experiências  que melhorem e  estendam a maneira  como as
pessoas trabalham, se comunicam e interagem. E também por práticas da Engenharia de Software
como conceitos de Usabilidade, que mede a qualidade de interação de uma interface diante dos seus
usuários.  A motivação  para  a  pesquisa  veio  da  dificuldade  dos  alunos  à  distância  diante  das
tecnologias usadas no curso. O objetivo é coletar as impressões desses alunos durante a experiência
de aprendizagem perante a linguagem computacional, seus pontos favoráveis e os obstáculos que os
fazem desistir do curso, quando o foco desse empecilho é a arquitetura de interação implementada
no AVA. Um instrumento de apoio aos desenvolvedores dessa plataforma é o Plano de Usabilidade
que  é  proposto  como  veículo  de  melhoria  para  o  desenvolvimento  dos  cursos,  orientados  aos
usuários finais. A aplicação de questionários de aceitação foi uma das técnicas usadas para testar a
usabilidade da plataforma. A pesquisa fomenta a prática do desenvolvimento de plataformas de
ensino à distância centrado no perfil dos usuários.   

Palavras-chave: Ensino à distância; Design de interação; Ambiente Virtual de Aprendizagem.  
 

A FORMAÇÃO DOCENTE PARA O ENSINO DE PORTUGUÊS ESCRITO PARA SURDOS: o
papel do estágio curricular obrigatório 

Joseane Severo dos SANTOS
 Universidade de Brasília (UnB)

joseane.sev@gmail.com
Orientadora: Janaína de Aquino Ferraz

Universidade de Brasília (UnB)

O estágio curricular obrigatório apresenta oportunidades e desafios para alunos em  processo de
formação docente.  Podem-se construir  perspectivas e descoberta de vocação profissional.  Nesse
contexto,  tratamos  aqui  do  estágio  obrigatório  dentro  do  ensino  de  português  do  Brasil  como
segunda  língua  para  surdos.  O  presente  projeto  vem mostrar  relato  de  experiência  do  estágio
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obrigatório na Escola Bilíngue – LIBRAS e português escrito, situada em Taguatinga Norte – DF.
Este relato apresenta dados que revelam os desafios diários de alunos e professores em busca de
reconhecimento de sua língua e a educação de qualidade. O trabalho justifica-se, principalmente,
porque LIBRAS é o principal artefato para o desenvolvimento da criança surda e que a sua primeira
língua  é  a  grande  base  para  aprender  uma  segunda  língua,  nesse  caso,  essencial  para  o
relacionamento com o mundo ouvinte. Para isso, uma escola que dê a oportunidade para o surdo
desenvolver plenamente LIBRAS é de suma importância, pois respeita a  diferença e tem espaço
próprio para comunicação. Não só a escola, mas o professor tem grande papel em ajudar o surdo a
compreender o mundo, sob pena de uma escassa formação poder prejudicar o desenvolvimento do
aluno. Diante disso, o estágio obrigatório traz para o discente a grande experiência de estar em sala
de aula e vivenciar as práticas discursivas dos professores e também dos alunos, auxiliando, assim,
no seu processo de formação como docente de português do Brasil como segunda língua. O aporte
teórico traz como principais  autores  Luz (2013),  Moura (2013),  além do Letramento Social  de
Street  (2014).  A  pesquisa  é  de  cunho  qualitativo,  Bauer  e  Gaskell  (2003),  privilegiando  a
experiência e atuação do discente dentro da escola observada. O corpus é composto por relato de
observação e regência na escola e por entrevista feita com um de seus professores. Os resultados
revelam crenças sobre a arquitetura de projetos e mecanismos para a educação dos surdos.

Palavras-chave:  Português  como  segunda  língua;  Ensino  e  aprendizagem;  Formação  docente;
Estágio obrigatório, Experiência.

PLANO DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA: as perspectivas das bolsistas do PIBID LETRAS UFBA,
no Colégio Militar de Salvador

Laís ANDREZZA

O presente trabalho propõe apresentar um relato de experiências sobre a atuação das bolsistas do
PIBID LETRAS UFBA no Colégio Militar de Salvador – CMS a partir da práxis da professora
supervisora Rita Cordeiro nas aulas de literatura nas turmas do 1° ano do ensino médio, além de
reuniões,  material  pedagógico  e  suporte  teórico  fornecido  pelo  colégio:  Plano  de  Sequência
Didática  –  PSD  que  sugere  uma  abordagem  embasada  no  ensino  por  competência.  Nesta
perspectiva,  refletimos  sobre  a  importância  do  ensino  processual,  que  inclui as  fases  de
planejamento, aplicação e avaliação, que se articulam em sequências ordenadas (ZABALA, 2011).
Assim, conforme Marcuschi (2012) se define sequência didática como um conjunto de atividades
escolares organizadas de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito. Nessa
perspectiva e a partir dos objetos do conhecimento do segundo bimestre de 2015 (Humanismo e
Classicismo), o grupo do PIBID Letras no CMS confeccionou um Catálogo literário com o seguinte
título: “Os clássicos que ressurgem na contemporaneidade” e utilizaram o gênero midiático para a
divulgação no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) do colégio. A finalidade desse material é
engajada na proposta de Calvino (2007) pois, para o autor os clássicos devem ser lidos porque
“servem” para entender quem somos e aonde chegamos. A partir desse pressuposto e dos objetos do
conhecimento representados no PSD do bimestre em questão, a metodologia foi aplicada nas aulas
que se seguiram para  que,  nesta  concepção de ensino,  os  sujeitos  assumam posição  central  na
produção do próprio saber.  Segundo Zabala (1998),  a  maneira  de configurar  as sequências  das
atividades é um dos traços mais claros que determinam as características diferenciais na prática
educativa.  No  que  tange  a  avaliação  somativa  dos  alunos,  eles  apresentarão  um  seminário,
realizarão uma avaliação parcial e uma de estudo, além de serem bonificados pelas participações
orais  e  apresentação  das  pesquisas  bibliográficas  realizadas  por  eles.  Conforme Rojo  (2011) é
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importante  que  na  atividade  proposta  os  gêneros  fossem entendidos  como formas  flexíveis  de
funcionamento da língua e da(s) linguagem(ns) em práticas sociais situadas, isto é, que se dão em
situações enunciativas concretas e específicas.  Por fim, as bolsistas refletiram a importância do
Plano  de  Sequência  Didática  do  Colégio  Militar,  concluindo que  se  trata  de  um  conjunto  de
atividades ordenadas, estruturadas e  articuladas para a realização de certos objetos educacionais,
que tem um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos.

CRITICAL APPLIED LINGUISTICS MATTERS

Simone REIS
simonereiss@gmail.com

Paula Kracker FRANCESCON
Alex Alves EGIDO

Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Grounded on data from the inaugural edition of the  International Congress of Critical Applied
Linguistics  (ICCAL), this poster offers a descriptive (as opposed to prescriptive) view of Critical
Applied Linguistics. Data were gathered via Google form within 36 hours from request of volunteer
participation. The link to the form was sent on September 30th, 2015. The tool was developed by
means  of  both  inductive  and  deductive  analyses  of  samples  of  presentation  proposal  abstracts
approved by the ICCAL scientific committee. The survey consisted of 20 topics, most of which of
either multiple choice or check box. The tool aimed at mapping the geographic origin of the ICCAL
participants,  type(s)  of  their  presentation  proposal,  object(s)  of  report,  theme(s),  focus/foci,
objective(s),  theoretical  root(s),  present  status  of  the  work,  nature,  type(s)  of  data,  unit(s)  of
analysis,  types  of  results,  ethical  procedures,  interest  in  the  survey  findings,  and  comments,
suggestions, or doubts regarding the survey. Two summary of results will be presented, being the
first by means of this poster. The second one will draw on data submitted to the form by October
15th,  2015, and will  be published online at  www.uel.br/pessoal/sreis/pages/projetos/iccal.php.  In
both publications, participants will be able to address questions and write make comments on the
survey to the authors. 

Keywords: Critical Applied Linguistis; Mapping; ICCAL 2015.

A CONSTRUÇÃO DO PRINCÍPIO JURÍDICO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E
SEUS DESDOBRAMENTOS NA ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS

Otávio Goes de ANDRADE
Pontifícia Universidade Católica (PUC/Londrina)

otavio.goes@pucpr.br
Orientadora: Drª Rita de Cássia Resquetti Tarifa Espolador

Este  trabalho  circunscreve-se  à  linha  de  pesquisa  “Direitos  humanos,  direitos  fundamentais  e
direitos  da personalidade:  a busca de um paradigma hermenêutico”,  da Pontifícia  Universidade
Católica do Paraná (campus Londrina). Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo e de recorte
aplicado, desenvolvida por  meio de técnicas de pesquisa bibliográfica e de pesquisa documental.
Seu  objetivo  geral  é  resgatar  como  se  consubstanciou  a  construção  do  princípio  jurídico  da
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dignidade da pessoa humana, tendo como pano de fundo sua influência na legislação internacional,
assim como na  legislação  pátria.  Seu  objetivo  específico  é  entender  como tal  arcabouço  legal
norteia  o  trabalho  realizado  no  âmbito  dos  Comitês  de  Ética  em  Pesquisa  Envolvendo  Seres
Humanos no Brasil (CEP), mais especificamente no contexto da Universidade Estadual de Londrina
(UEL). Constata-se que, na atualidade, apesar dos avanços no sentido da valorização da dignidade
da  pessoa  humana,  ainda  perduram  pesquisas  que  não  respeitam  este  princípio,  violando
frontalmente preceitos éticos preconizados por documentos internacionais e pátrios;  constata-se,
também,  que  muitas  dessas  pesquisas  ocorrem  sem  o  consentimento  livre  e  esclarecido  dos
participantes, em virtude de sua vulnerabilidade e de sua hipossuficiência, conceitos que, pela sua
magnitude no campo do Direito,  devem ser avocados também na seara da Bioética; destaca-se,
ademais, a importância de se incluir a discussão ética e bioética em todos os níveis de formação
universitária, tendo como ponto central de reflexão a Resolução CNS nº 466/2012, com o intuito de
se valorizar  cada vez mais  o  participante  e  seu processo de esclarecimento;  ainda  em sede de
considerações finais, são indicadas algumas perspectivas futuras no sentido de se dar a conhecer as
rotinas dos CEP, incorporando essas instâncias nas relações de pesquisa em diferentes níveis de
formação oferecidos pela universidade, uma vez que, com o amplo conhecimento do que vem a ser
o CEP, poderia ser inaugurada uma nova fase na qual se efetive a submissão de projetos de todas as
áreas de conhecimento,  não apenas  aquelas relacionadas à área da saúde,  como comprovam os
dados analisados,  superando, desta maneira,  a visão de que o CEP é uma instância meramente
burocrática da universidade.

Palavras-chave:  Dignidade  da  Pessoa  Humana;  Direito;  Ética  em  Pesquisa  Envolvendo  Seres
Humanos.
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