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APRESENTAÇÃO
A Associação de Linguística Aplicada – ALAB congrega estudiosos da Linguística 

Aplicada de diversas tendências teóricas no Brasil.  A ALAB realiza o Colóquio Re-

gional, anualmente, em diferentes regiões do Brasil.  

No Brasil, já foram realizados até o presente momento quatro colóquios:  I CRLA 

realizado na cidade de Rio Branco (AC), bem como o II CRLA, realizado em Sinop 

(MT), o III CRLA em Natal (RN) e, em 2016, o IV, em Manaus (AM). Neste ano de 

2017, entre os dias 8 e 10 de maio, ALAB em parceria com a Universidade Federal 

de São Paulo realiza  V Colóquio Regional de Linguística Aplicada, cujo tema 

será Desafios tecnológicos nos estudos linguísticos e literários. 

Estes colóquios regionais têm como objetivo criar redes nacionais de pesquisa 

acerca da Linguística Aplicada, discutindo  temáticas que envolvem os estudiosos 

da área.  

Como afirmamos, este ano de 2017, a Universidade Federal de São Paulo - UNI-

FESP, campus Guarulhos — tem a honra de ser a anfitriã do colóquio. O V CRLA 

tem como tema Desafios tecnológicos nos estudos linguísticos e literários, re-

alizado no período de 8 a 10 de maio de 2017. O Evento realizado pelo Programa 

de Pós-Graduação em Letras da Unifesp, conta com o apoio da ALAB e da Uni-

fesp, além da Editora Contexto. 

O colóquio promoverá discussões sobre os estudos da Linguística Aplicada na atu-

alidade, tomando algumas questões relativas às tecnologias como objetos de in-

vestigação, bem como trabalhará para a consolidação de uma rede de pesquisado-

res da área, com o intuito de fortalecer o debate entre estudiosos de diferentes te-

mas e posições teóricas. A programação inclui seis minicursos, ministrados por 

pesquisadores nacionais, mesas- redondas e conferências, com a participação de 

renomados pesquisadores brasileiros. Contamos com 103 apresentações de co-

municações orais de pesquisadores de várias Universidades do Brasil.  



Fica então o nosso sincero desejo de que os participantes de vários estados brasi-

leiros encontrem na Unifesp, campus Guarulhos, no V Colóquio Regional de Lin-

guística Aplicada, um profícuo e estimulante espaço para compartilhar experiências 

e dialogar sobre os novos canteiros de trabalho para os estudos linguísticos e lite-

rários.  

Sintam-se muito bem-vindos!  

Comissão Organizadora   

  5

Conferência de abertura 

Multiletramentos, hipermídia e ensino 
Prof. Dra. Roxane Rojo (UNICAMP) 

RESUMO: Roger Chartier, historiador e um dos mais importantes pesquisadores da 
história do livro e da leitura (logo, dos letramentos), em resposta a uma pergunta 
feita pela Revista Educação – “O senhor defende que a revolução do livro eletrôni-
co é talvez mais importante do que a descoberta de Gutenberg. Por quê?”, diz que:  

Johannes Gutenberg inventou uma nova técnica para a re-
produção de texto, acrescentando ou substituindo a imprensa 
para a cópia do manuscrito. Mas o livro antes ou depois de 
Gutenberg manteve suas mesmas estruturas fundamentais: 
as folhas dobradas, contidas em uma encadernação ou capa, 
e que distribui o texto em folhas e páginas. Este tipo de livro, 



que nomeamos códex (ou códice), estabeleceu-se no Ociden-
te entre os séculos 2 e 4 d.C., quando substituiu os rolos, que 
foram os livros dos gregos e romanos. Com o códice, permi-
tiu-se fazer ações antes impossíveis, como escrever lendo, 
fazer a paginação, um índice definido, folhear um livro, com-
parar facilmente diferentes passagens. Mas esta primeira re-
volução do livro não alterou a técnica de reprodução do texto, 
ainda atribuída somente à cópia do manuscrito. A revolução 
do e-book é uma revolução técnica (como a invenção da im-
prensa), uma revolução da plataforma da escrita (como a in-
venção do códex) e uma revolução na leitura, que desafia as 
categorias e práticas que definem a relação com a escrita 
desde o século 18. (CHARTIER, Revista Educação, nº 177, 
01/2012)  

Logo, para o autor, trata-se de uma “revolução” nos letramentos da letra: trata-se 
de novos letramentos. Por isso, autores como Michelle Knobel e Colin Lankshear 
cunham este termo: “novos letramentos”. Para esses autores, os novos letramentos 
são definidos, é claro, por uma nova tecnologia, revolucionária segundo Chartier, 
mas não unicamente pela nova tecnologia e sim, principalmente, por novas menta-
lidades.  

Que impactos isso pode ter na educação para os letramentos? É do que tratará 
esta conferência. 

Conferência 1 
Artes e mídias na era digital 

Aurora Gedra Ruiz Alvarez (Universidade Presbiteriana Mackenzie) 
aurora.pos.mackenzie.br 

Área temática: Tecnologias nos estudos linguísticos e literários 

A partir das duas últimas décadas do século passado, houve um grande avanço do 
conhecimento nas diferentes áreas, sob os auspícios da informática. Pesquisado-
res interessaram-se em utilizar e/ou aprimorar essa tecnologia não só no âmbito da 
própria computação, como também das telecomunicações, da engenharia, da bio-
tecnologia, da genética etc. Neste estudo, interessa-nos, especialmente, discutir 
algumas das transformações nas artes com o advento das técnicas computadori-
zadas. Em muitas de suas manifestações, as artes receberam esses novos com-
ponentes na sua constituição o que provocou uma substancial mudança no modo 
de fazer esses objetos e na recepção dos mesmos, como, por exemplo, a infografia 
digital que tem desempenhado numerosas funções no processo criador do teatro, 
da literatura, da fotografia, do desenho, do cinema etc. Perseguindo a metodologia 
de pesquisa bibliográfica e de análise de textos, esta conferência propõe examinar 
alguns objetos nascidos com essa composição, tendo como amparo teórico os es-
tudos da Intermidialidade para nos auxiliar na investigação dos processos de cons-
tituição de cada texto e para examinar os recursos de expressão utilizados e os 
seus efeitos de sentido. Serão apresentados resultados parciais deste trabalho, 



uma vez que esta pesquisa está em andamento e também em razão de que, com 
os avanços das novas tecnologias, há um quadro de constante necessidade de no-
vas formulações teóricas para dar conta dos recentes objetos artísticos que delas 
se valem. 

Palavras-chave: artes; infografia digital; processos intermidiáticos.  

Mesa Redonda do dia 08 de maio, às 14h 

Mesa-redonda 1: Tecnologias e Ensino 

Tecnologias e ensino a distância: desafios para a Linguística 
Sueli Cristina Marquesi (PUCSP e UNICSUL) 

Resumo: É indiscutível, em nossos dias, os inúmeros desafios para o uso das tec-
nologias no ensino a distância, sejam eles referentes ao domínio das ferramentas, 
sejam eles referentes ao uso de uma linguagem que possibilite a interação com 
materiais didáticos e a consequente aprendizagem em meios virtuais. Nesta ses-
são, proponho-me a situar alguns desafios à área da linguagem, no que diz respei-
to à construção do texto destinado a aulas teóricas veiculadas com o apoio das 
tecnologias. Com esse objetivo definido e partindo de questões alusivas a dificul-
dades levantadas no espaço do ensino de graduação a distância, da Universidade 
Cruzeiro do Sul, tomarei por base estudos da Linguística Textual (Koch, 2004; Tra-
vaglia, 2011), bem como da Análise Textual dos Discursos (Adam, 2011; Marquesi, 
2014) e discutirei a organização de textos referentes a aulas teóricas veiculadas no 
mesmo espaço citado, centrando-me em aspectos interacionais da linguagem e em 
sequências textuais facilitadoras do processo. A discussão reflete estudos por mim 
realizados nos últimos anos, em que tem sido possível constatar que o sucesso do 
uso das tecnologias no ensino a distância  guarda relação direta com a construção 
de textos adequados a tal fim, e abre perspectivas para a definição de inúmeros 
novos problemas de investigação.  
Palavras-chave: Tecnologias. Ambientes virtuais de aprendizagem. Texto. Ensino.  

Rediscutindo multi e novos letramentos: questões teóricas e aplicadas 

Petrilson Pinheiro (Unicamp) 

Resumo: É notório o interesse crescente de pesquisas nas humanidades, quantita-
tivas e qualitativas, que lidam especificamente com contextos empíricos de ensino 
e aprendizagem e uso de tecnologias digitais da informação e da comunicação 
(TDIC), em entender, de alguma forma, práticas e condições de uso de TDIC em 
instituições de educação básica. Seja para observar e analisar dificuldades de im-
plantação e desenvolvimento de projetos de letramentos digitais, propondo também 
alternativas para solucionar essas dificuldades, ou mesmo mostrar práticas que, de 
alguma forma, já têm sido bem-sucedidas, com ou sem intervenção acadêmica, as 
pesquisas empíricas realizadas por universidades têm tido um impacto relativamen-



te importante para a escola. Contudo, é preciso destacar também que se, por um 
lado, a academia tem se empenhado para conhecer e buscar propostas para “me-
lhorar” práticas e condições de ensino e aprendizagem em diferentes contextos da 
educação básica, por meio da produção de um certo tipo de conhecimento científi-
co, por outro, é preciso saber o quanto desse  conhecimento produzido pela aca-
demia, de fato, dialoga com os atores sociais que deveriam ser diretamente envol-
vidos e afetados, isto é, gestores e, sobretudo, professores e alunos de escolas. 
Com base nos conceitos de Multi e Novos Letramentos, o objetivo desta palestra é 
(re)discutir sua aplicabilidade em práticas de letramentos que envolvem contextos 
empíricos de ensino e aprendizagem por meio do uso de TDIC, destacando-se o 
fato de que as mudanças trazidas por essas tecnologias não apenas possibilitam 
transformações cruciais para questões de "saber" e do "poder", como também pos-
sibilitam repensar a construção de conhecimentos tanto no próprio ato de fazer 
pesquisa quanto nas suas implicações voltadas à educação básica. 

Palavras-chave: multiletramentos, novos letramentos, ensino 

Do Wolverine ao Sheldon: os diferentes perfis de leitores de quadrinhos e os 
impactos disso na área de ensino 

Paulo Ramos 

Resumo: Há no Brasil diferentes perfis de leitores de histórias em quadrinhos. 
Mais do que uma mera impressão, essa percepção é confirmada pela edição mais 
recente da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. O que faltaria é uma análise crí-
tica dessas formas plurais de contato com as produções quadrinizadas. Identificar 
quais seriam os distintos leitores de quadrinhos no país é um dos objetivos desta 
exposição. Defende-se que eles devam ser observados em uma espécie de conti-
nuum: num lado, aqueles que têm contato eventual com tais narrativas; no outro 
extremo, os fãs e colecionadores, que acessam regularmente os quadrinhos e que 
têm sido associados contemporaneamente à chamada cultura geek; entre ambos, 
haveria um grupo de leitores habituais, que não seriam nem tão aficionados, nem 
tão distantes assim do meio. Chega-se, nesse ponto, ao outro objetivo desta co-
municação: observar qual desses perfis de leitores predomina no meio educacional 
brasileiro. Trabalha-se com a hipótese de que a tendência é que os responsáveis 
por materiais didáticos sejam pessoas que tenham contato eventual com histórias 
em quadrinhos. Um dos indicadores isso é a presença maciça de tiras cômicas e 
charges em livros didáticos, apostilas, cadernos de apoio, vestibulares e Enem 
(Exame Nacional do Ensino Médio). Por circularem em jornais impressos e em re-
des sociais, veículos acessados pelo grande público, tendem a ser os gêneros 
mais utilizados.  

Palavras-chave: quadrinhos; leitura; ensino. 

Mesa Redonda 02 
Literatura e Intermidialidade 



  dia 09 de maio, às 14h 

Referências Intermidiáticas: literatura e pintura 

Maria Luiza Guarnieri Atik 

Resumo: Claus Clüver, em seu artigo ”Intermidialidade”, ao conceituar e exemplifi-
car as referências intermediáticas, ou seja, textos de uma mídia só que evocam ou 
citam de maneiras diversas e variadas textos específicos ou qualidades genéricas 
de uma outra mídia, destaca a importância do estudo da écfrase na construção de 
narrativas ficcionais. O presente trabalho pretende analisar o modo como a trama, 
no conto “Tanto amor”, de autoria de Susan Vreeland, se delineia para representar 
o sujeito que se erige na tessitura narrativa, como também, examinar o jogo de 
verdades e/ou mentiras que o processo ecfrástico desvela no embate entre o nar-
rador, um artista e professor de arte e Cornelius Engelbrecht, professor de matemá-
tica. No exame da representação do sujeito e da representação do texto pictórico 
verbalizado no conto, atentaremos também para os efeitos estéticos que esses 
mecanismos da expressão produzem na organização textual. 

Curta-metragem: transmodalização em língua estrangeira 
Paulo Roberto Massaro (USP) 
Resumo: Fundamentando-nos no conceito de intermidialidade transformacional 
(MÜLLER, 2000), pretendemos contribuir para o debate do tema proposto pelo viés 
de suas implicações para a aquisição-aprendizagem de uma língua estrangeira. 
Para tanto, analisaremos uma das produções multimodais concebidas por estudan-
tes da disciplina Língua Francesa IV, componente curricular obrigatório da Habilita-
ção em Francês do Curso de Letras da FFLCH-USP. Graças à transmodalização 
(LACELLE, 2009; 2014) das obras artísticas intituladas Incendies (texto dramático, 
encenação teatral e obra cinematográfica), trata-se de curta-metragem, cuja finali-
zação pelo sujeito-aprendiz-autor esteve na dependência da análise das relações 
intra e interdiscursivas detectadas no núcleo intermidial em torno do qual gravitam 
as obras fontes. 

Palavras-chave: intermidialidade; Incendies; transmodalização; língua estrangeira 

Poe, musical gótico e adaptação: o caso de “The Raven” lido pelo grupo tea-
tral Catalyst Theatre 

Renata Philippov (Unifesp) 

Resumo: Em 2015, a companhia canadense de teatro Catalyst Theatre encenou 
no circuito off-Broadway em Nova York o musical intitulado NEVERMORE - The 
Imaginary Life and Mysterious Death of Edgar Allan Poe, cuja íntegra está atual-
mente disponível no sítio da Internet Youtube.com. Como a companhia anuncia em 
seu vídeo institucional, trata-se de um musical gótico inspirado na vida, morte e 
obra de Edgar Allan Poe. De fato, durante mais de duas horas de espetáculo, o pú-
blico assiste a cenas cantadas e musicadas misturando fatos reais e ficção sobre a 



biografia do autor à musicalização de alguns de seus poemas e trechos de contos. 
Esta comunicação pretende analisar uma dessas cenas, dedicada ao famoso poe-
ma “The Raven” [O Corvo], à luz da teoria de adaptação de Hutcheon (2006) e dos 
conceitos de intertextualidade e palimpsesto de Genette (1966). 

Palavras-chave: Poe; The Raven; adaptação; teatro musical 

Mesa redonda do dia 10 de maio, às 14h 

O novelho mundo da criação textual: suporte e suportes 
Profa. Dra. Ana Elvira Gebara (Unicsul/FGV) 
  
A questão do suporte faz parte, nos nossos dias, das discussões de identidade e 
configurações dos estudos do gênero. A princípio, não era um tema de primeiro 
plano para a reflexão sobre os eventos comunicativos, mas tem ocupado as pes-
quisas há algumas décadas com o avanço das tecnologias que oportunizam as pla-
taformas digitais. Desde as tábuas mesopotâmicas (os tablets) passando pelos 
bambus, folhas de palmeira até chegarmos ao papel e, então, às telas de compu-
tador e celular, temos um percurso de significação ora dado externamente e trans-
posto ao material ora imposto pelo material e incorporado pelo gênero. Nessas di-
versas situações (BEZERRA, 2011; TÁVORA, 2012, MARCUSCHI, 2003; MAIN-
GUENEAU, 2010, 2015), a denominação “suporte” correspondeu ao material, à 
ocupação desse material, ao próprio gênero que era reconhecido no material, a 
uma mídia – o suporte como relação -. Este trabalho se posiciona dentro dessas 
discussões tendo como ponto de partida as categorias acima elencadas, pois o ob-
jetivo é compreender o suporte em si e como parte da criação textual no domínio 
literário. Em ambos os casos, o que é posto para ser examinado é o conceito quan-
to a sua composição e abrangência na relação que imprime aos objetos. Como ob-
jeto de estudo principal, foi selecionado o romance de J.J. Abrams e Doug Dorst 
(2016), S; e como elementos de composição do percurso de análise, variados li-
vros-objeto e também livros-brinquedo. 

O livro didático de língua inglesa e as tecnologias digitais em pauta  
Rosinda de Castro Guerra Ramos  
Departamento de Letras - EFLCH – Unifesp 

São inegáveis as grandes mudanças pelas quais a sociedade vem passando, as-
sim como as grandes mudanças teórico-metodológicas que configuram o cenário  
acadêmico-científico contemporâneo. A escola precisa igualmente acompanhar es-
sas mudanças de modo a não mais fornecer conteúdos desconectados dessa rea-
lidade e desenvolver competências para buscar respostas inovadoras, estimular a 
curiosidade e capacidade de aprender do aluno, bem como favorecer a busca de 
soluções para problemas. As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 
(TDICs), integrantes dessas transformações, têm também viabilizado a criação de 
novos espaços para a construção do conhecimento. Esse cenário de transforma-
ções dos meios e modos de aprender irá se refletir semelhantemente nos modos 
de ensinar e aprender línguas estrangeiras.  No caso específico do ensino da lín-



gua inglesa, as TDICs podem ser utilizadas, por exemplo, como ferramentas para 
auxiliar professores no preparo de aulas, na elaboração de materiais didáticos para 
o ensino da língua, em suas atividades didáticas cotidianas, na comunicação com e 
entre alunos. Entretanto, é preciso que a utilização dessas novas tecnologias não 
seja tratada como um simples uso de ferramentas, mas que seja tratada como prá-
ticas sociais que podem mediar o ensino-aprendizagem da língua estrangeira e, 
principalmente, colaborar para o desenvolvimento dos indivíduos (Buzato, 2006; 
Moran, 2006). Mediante esse cenário, esta apresentação põe em foco o livro didá-
tico de língua inglesa e as tecnologias digitais. O objetivo é pôr em discussão o li-
vro didático de língua inglesa, em especial aqueles produzidos à luz do Plano Na-
cional do Livro Didático (PNLD), e como a tecnologia digital aparece e é considera-
da nesse material para que se possa  tecer considerações   sobre o que é ofertado 
aos professores e alunos e que usos são propiciados para que os alunos se prepa-
rem e se engajem em atividades que envolvam tecnologia para seu desenvolvi-
mento. 
Palavras-chave: tecnologias digitais; livro didático; ensino-aprendizagem de língua 
inglesa.   

Tecnologias digitais no LD de inglês: impactos na formação do professor  
Profa. Dra. Reinildes (UFMG/Unifesp) 
Grandes mudanças no campo socioeconômico e político, no da cultura, e, especi-
almente no das tecnologias digitais têm influenciado, de maneira marcante, nossas 
ações pela linguagem na era atual. Assistimos ao acesso inquestionável da língua 
inglesa ao status de língua franca e ao processo de internacionalização de ações 
educativas, essencialmente realizadas nesse idioma. Percebemos que as distânci-
as entre os cidadãos da contemporaneidade diminuiram pelo propiciamento de in-
ter-relações on-line nunca antes imagináveis, o que favorece o entendimento e a 
aceitação das diversidades étnicas, culturais, sociais, políticas e linguísticas, locais 
e globais. Nossos jovens alunos brasileiros “curtem” seriados de TV, músicas, fil-
mes e vídeos, em inglês, com grande frequência, podendo facilmente vivenciar 
ações de escuta, fala, leitura e escrita em inglês. Tudo isso tem um impacto positi-
vo no livro didático de inglês para atender as necessidades de seu público-alvo, de 
modo que reflexão, ação e transformação estejam sempre presentes nas práticas 
educativas da sala de aula. Entretanto, parece-nos que grande parte dos professo-
res que faz uso do LD do PNLD ainda não consegue gerenciar essas inovações 
em prol da qualidade social do ensino de inglês, embora todas as coleções apro-
vadas incorporem muitas dessas inovações em suas atividades de aprendizagem. 
Torna-se, então, premente a necessidade de oferecer cursos de formação continu-
ada para que o professor possa se apropriar das inovações pedagógicas propostas 
pelo PNLD, incluindo uma nova visão de linguagem e o incentivo ao uso de redes 
sociais, smartphones, celulares, tablets e notebooks para os projetos de aprendi-
zagem de inglês. Por outro lado, são poucas as iniciativas do MEC para apoiar o 
professor neste momento de grandes mudanças educacionais advindas do PNLD, 
de 2011 a 2018, complementadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 
2013). Além disso, embora incentivadas pelo PNLD, raras são as coleções que 
conseguem aprovação de seu manual multimídia que poderia contribuir para a for-
mação tecnológica do professor e o seu preparo para o uso de múltiplas lingua-
gens em sala de aula. Pretendo evidenciar os impactos do LD de inglês, produzi-
dos sob a égide do PNLD, na formação do professor e questionar sobre o que vem 



sendo feito para empoderar nossos profissionais de educação, que merecem todo 
o nosso respeito, para que se sintam cada vez mais preparados para suas ações 
de ensinar uma língua estrangeira no contexto contemporâneo.  
Palavras-chave: Tecnologias digitais; LD do PNLD; formação do professor de inglês 

Conferência 2 

Práticas de leitura no Brasil, 10 anos do Indicador Nacional de Alfabetismo: 
permanências e transformações 

Profa. Dra. Claudia Lemos Vóvio (UNIFESP) 

Em 2001, foi criado o Indicador Nacional de Alfabetismo (INAF), com o objetivo de 
produzir informações inéditas sobre o que fazem os brasileiros com a modalidade 
escrita da língua, que capacidades dispõem, como se autovaliam em práticas de 
leitura e escrita e quais acervos dispõem em diferentes âmbitos de convivência e 
socialização. Levantamentos com uma amostra representativa da população brasi-
leira, com idade entre 15 e 64 anos foram realizados durante toda a década, ge-
rando informações que fomentam o debate em torno de tendências relativas às 
práticas culturais que envolvem a escrita e, especialmente, sobre os caminhos da 
escolarização e seus resultados. Em uma década de efervescentes mudanças no 
perfil socioeconômico e educacional da população brasileira, o que poderia ter se 
transformado nas práticas de letramento? Esta é a problemática central abordada 
nessa apresentação, empregando os dados do INAF na década de 2001 a 2011 e 
observando fatores que concorrem para explicar as desigualdades no acesso às 
produções culturais escritas e no compartilhamento de modelos de ação social-
mente valorizados para diferentes grupos da população. 

Palestra de Encerramento 

Associações como espaços de des/recontextualização de políticas públicas: 
um olhar para as (inter)ações virtuais da ALAB 

Profa. Dra. Paula Tatianne Carréra Szundy (UFRJ/ALAB)  

Resumo: Os novos letramentos que emergiram com as novas tecnologias da in-
formação e comunicação, especialmente com a Web 2.0 (LANKSHEAR & NOBEL, 
2006), têm transformado nossas (inter)ações com textos (verbais e não verbais) no 
mundo social. Além de intensificar o hibridismo e a mestiçagem entre diferentes 
semioses nos processos de construção de significados, a Internet também intensi-
ficou os processos de des/recontextualização de discursos, contribuindo para a cri-
ação de um ethos em que trajetórias textuais tornam-se cada vez mais fluidas, mó-
veis e contingentes (BLOMMAERT, 2005, 2010; MOITA LOPES, 2013, 2014). Atin-
gidas e influenciadas por esse novo ethos, associações científicas têm sido leva-
das a repensar seus papéis e formas de atuação face às novas tecnologias. A partir 
da minha experiência como presidente da ALAB nos biênios 2010-11 e 2016-17, 
essa palestra propõe-se a refletir sobre os redesenhos nas atuações político-aca-
dêmicas da ALAB bem como nas (inter)ações com seus membros diante de práti-
cas de letramento emergentes nas/a partir das novas tecnologias. Para traçar tal 



reflexão construtos como a concepção de ideologia proposta pelo Círculo de Bakh-
tin (VOLOSHINOV, 1929 [1998]), a noção de ideologia linguística  (WOOLARD, 
1998; KROSKRITY, 2004),  a perspectiva ideológica dos letramentos (STREET, 
1984, 1995, 2009) e o conceito de entextualização (SILVERSTEIN & URBAN, 
1996; BLOMMAERT, 2005) serão convocados com o intuito de criar inteligibilidades 
sobre (inter)ações virtuais promovidas (ou provocadas) pela ALAB no âmbito das 
políticas públicas.  
Palavras-chave: novos letramentos, ideologias, ALAB, políticas públicas.  

Minicursos 

Minicurso 1: Linguística Aplicada: olhares retrospectivos e prospectivos 

Prof. Dr. Orlando Vian Jr. (Unifesp) 

sala - 301 

Minicurso 2: O percurso da construção do ethos de personagens de telenove-
las: uma perspectiva multimodal 

Magalí Sparano (Unicsul) 

sala - 302 

O objetivo deste minicurso é discutir a construção do ethos discursivo de persona-
gens em textos multimodais. Nesses gêneros, há um conjunto de elementos orga-
nizados de forma complexa pelo entrelaçamento de diferentes sistemas de signos 
estruturados em modos (PINTO, 2011). O curso apresenta-se em duas partes, a 
primeira trata de questões conceituais, nela, discute-se: a) como os referidos mo-
dos se definem, se organizam e se articulam, promovendo a constituição de senti-
dos, colocando-se em exame reflexivo a multimodalidade e sua relação com gêne-
ros e a sua concretização nos textos (DIONÍSIO, 2011, 2014; KRESS, 2010; LE-
EUWEN, 2005; KRESS, LEEUWEN, 2006); b) a conceituação de ethos discursivo, 
considerando-se sua constituição no âmbito do texto multimodal (MOTA, SALGA-
DO, 2008, MAINGUENEAU, 2013, AMOSSY, 2008); c) alguns conceitos sobre tele-
novela (CABRAL, 2008; ALENCAR, 2002; CAMPEDELLI, 1985), enfatizando-se 
suas características multimodais. Na segunda parte, faz-se um estudo aplicado dos 
conceitos anteriormente discutidos, analisando-se a construção do ethos discursivo 
de personagens da telenovela Meu Pedacinho de Chão (2014), de Benedito Ruy 
Barbosa e direção de Luiz Fernando Carvalho, e recebeu o Prêmio Globo de Entre-
tenimento 2014 nas categorias caracterização, cenografia, figurino e produção de 
arte. Trata-se de uma história de faz de conta que se passa na Vila de Santa Fé 
num tempo suspenso pela imaginação, narrando as relações dos heróis inventados 
por um menino que se insere na fábula como o menino Serelepe. 

Palavras-chave: Multimodalidade, Ethos, Telenovela, Meu Pedacinho de Chão 

Minicurso 3: Escrita, leitura e ensino no século XXI: questões e desafios 



Profa. Dra. Vanda Maria da Silva Elias (Unifesp) 

sala  303 

Neste minicurso, tenho por objetivo apresentar algumas questões referentes ao 
ensino de língua portuguesa em um cenário marcado por constantes atualizações 
que as “tecnologias da mente e da experiência” promovem no plano das formas de 
comunicação, interação e atuação no mundo. Tendo como objeto de atenção o tex-
to que se configura no contexto digital e ancorada em estudos de base sociocogni-
tiva e interacional, serão discutidas questões alusivas à escrita estruturada em rede 
e modo de leitura, bem como serão apresentadas e discutidas algumas sugestões 
para o trabalho com esse texto em sala de aula, visando a práticas de escrita, leitu-
ra e produção de sentidos. Considerando: i) as orientações de documentos oficiais 
como os PCNs de que é preciso constituir como objeto de estudo o texto em novos 
contextos; ii) as exigências decorrentes disso para uma atuação do professor que 
leve em conta as novas habilidades e estratégias em jogo, o trabalho proposto in-
sere-se num horizonte de desafios para professores em formação inicial ou conti-
nuada.  

Minicurso 4: Novas Tecnologias, Literatura e Ensino: alguns usos e algumas 
reflexões 

Prof. Dr. Julio Valle (Unifesp) 

sala 304 

É farto o cardápio de tecnologias propícias ao trabalho com a literatura em sala de 
aula: papel impresso (tecnologia preferencial), texto literário gravado (inicialmente 
em vinil, depois em CD e hoje, sobretudo, em arquivos mp3 conhecidos como au-
diobooks), adaptação cinematográfica ou televisiva exibida em telas diversas, audi-
ção de canções em aparelhos como micro systems ou mesmo celulares são ape-
nas alguns exemplos dentre os mais tradicionais. Com o aparecimento da Internet, 
o menu ampliou-se consideravelmente. Uma simples busca por vídeos no Youtube 
com as palavras “O Cortiço” oferece, ao internauta, uma considerável quantidade 
de trabalhos escolares inspirados no romance de Aluísio Azevedo, abarcando re-
sumos, adaptações sob o formato teatral ou de curta-metragem e composições 
musicais derivadas do romance naturalista. Mais amplamente, a Internet oferece 
um sem-número de blogs, vlogs e sites de leitores, escritores, especialistas e pro-
fessores nos quais a literatura presta-se, de modo mais ou menos direto, ao uso 
escolar. No meio desse cardápio cada vez mais pantagruélico, como conceber o 
ensino de literatura sem perder de vista o principal (isto é, o aluno ou a aluna, de 
um lado, e o texto literário, de outro)? Como instaurar um diálogo proveitoso entre 
os alunos da geração homo zappiens (VEEN & VRAKKING apud RETTENMAIER, 
2009), os professores formados sob parâmetros outros e os textos de hoje e de on-
tem? Este minicurso pretende discutir essa questão a partir de alguns usos especí-
ficos, nos quais tecnologia, literatura e ensino encontram-se sob distintas perspec-
tivas e em diferentes suportes. 



Minicurso 5:  Ebooks: novas possibilidades de circulação e criação 

Prof. Dr. Ricardo Lísias (Unifesp) 

sala 305  

O curso pretende apresentar o ebook, um meio de publicação muito novo e ainda 
desconhecido. O livro digital aparece com o desenvolvimento tecnológico, tornando 
a circulação de textos, imagens e outros recursos mais barata e eficiente. Desde os 
primeiros experimentos, ainda em condições precárias de arquivo, até realizações 
muito recentes, é possível observar como o ebook se desenvolveu para permitir 
sua leitura inclusive através de telefones celulares. Onde houver um sinal de inter-
net é possível baixar um livro digital; para a leitura, sequer uma conexão é neces-
sária. A partir daí é possível notar como o meio de circulação afeta a própria produ-
ção textual: recentemente, alguns autores estão produzindo material exclusivamen-
te para ebooks. Como é possível também acoplar ao texto hiperlinks (que podem 
levar a sites na internet, reproduzir filmes e músicas), talvez esteja aqui o desen-
volvimento de uma maneira de comunicação nova, o que também acarreta novas 
formas de leitura. Alguns textos mais experimentais chegam inclusive a usar a fun-
ção “localização” do dispositivo de leitura para produzir significados impossíveis de 
serem alcançados no meio impresso. Por fim, pretende-se também analisar como a 
arte pode incorporar as inovações que o ebook oferece. 

Minicurso 6: Da memória à nuvem: composição, performance e difusão de 
poesia 
Prof. Dr. Pedro Marques e Profa. Dra. Francine Ricieri (Unifesp) 
sala 306 
RESUMO: Através dos tempos, a poesia foi preparada como canto, rito, dança, 
cena, livro ou link. O poema circulou por manuscritos inseridos em práticas de leitu-
ra com performance oral. O poema pôde conjugar-se à música de orquestra, à 
canção, à declamação aristocrática ou à entonação comunitária. Os suportes tanto 
se sucederam conforme as mudanças civilizacionais, quanto conviveram, pois no-
vas matrizes comunicacionais não necessariamente eliminam antigas. A web, jus-
tamente, soma, de modo jamais visto, ferramentas de armazenagem, acessibilida-
de e simultaneidade de produções e recepções dos fazer poético. O objetivo da 
oficina, portanto, é historiar diferentes momentos do texto poético, observando 
trânsitos que vão da memória à nuvem e da nuvem à memória, refazendo os diver-
sos circuitos da composição, performance e difusão de poesia. 

Palavras-chave: memória; melodia; manuscrito; imprensa; livro; internet. 

minicurso 7: O livro didático do PNLD no contexto da escola pública: o uso da 
língua inglesa em práticas sociais significativas. 
Profa. Dra. Reinildes Dias (UFMG/UNIFESP) 
sala 308 



Este minicurso tem por objetivo discutir a noção de linguagem do PNLD (BRASIL, 
2017) onde é vista como “um fenômeno que se constrói historicamente e que mais 
do que um conjunto de elementos linguísticos e suas regras de combinação, é um 
lugar de interação, é uma prática social situada” (p.10). Nesse sentido, o processo 
de desenvolvimento da capacidade do alunado, para usar a língua inglesa em prá-
ticas sociais significativas, contempla uma grande variedade de gêneros textuais 
orais, escritos e verbo-visuais “refletindo a diversidade de textos que circulam soci-
almente” (p.11). Tais noções podem ser relacionadas às atividades de ensino pre-
sentes nos livros didáticos aprovados para a escola pública por meio de exemplos 
fornecidos pelos próprios participantes a partir do material que utilizam com seus 
alunos. Ênfase será colocada nas características básicas de textos de vários gêne-
ros, suas inter-relações verbo-visuais e seus propósitos comunicativos em relação 
ao público-alvo a que se destinam. As práticas sociais de leitura e de escuta são 
vistas como suporte à produção escrita e à fala, podendo ser mediadas pelas tec-
nologias digitais para a formação de cidadãos “cada vez mais preparados para en-
frentar os desafios do mundo contemporâneo, com autonomia, competência e atu-
ação crítica” (p. 11) 

Palavras-chave: livro didático do PNLD; práticas sociais pela linguagem; língua in-
glesa. 

SESSÃO DE COMUNICAÇÃO 

A CONSTRUÇÃO DO ETHOS DISCURSIVO EM PROFESSORES ESTRANGEI-
ROS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Autor: Héctor Luis Roefero Baz Reyes - Universidade de Taubaté. 
hector.baz@uol.com.br 

Co-autor: Dafne Araceli Román – Universidade Cruzeiro do Sul 
dafnearaceliroman@hotmail.com 

RESUMO: O presente trabalho foi motivado pela reflexão e experiência acerca do 
ensino de Língua Portuguesa praticado por estrangeiros, graduados em Letras no 
Brasil. Essa realidade nos permitiu problematizar sobre a construção do ethos dis-
cursivo na formação e função do seu perfil docente, conforme a própria imagem e a 
imagem dos outros na relação direta com a comunidade escolar de instituições pú-
blicas e privadas. O objetivo foi registrar e avaliar os dados para a conformação de 
um perfil inicial sobre esse ethos, levando em consideração que a prática discursi-
va do mesmo é pautada na imagem que ele faz do seu auditório e os efeitos de 
sentido que este deseja produzir em sua turma. A construção do ethos tem como 
suporte as pesquisas pertinentes em análise do discurso de linha francesa, na es-
teira de Maingueneau (1984), Pêcheux (1988) e Foucault (1990), destacando-se 
conceitos chaves como o interdiscurso, produtor do efeito-sujeito, e a crítica. Há um 
escasso material acadêmico sobre o tema abordado nesta pesquisa. Com efeito, a 
crescente migração possibilita a prática do magistério por parte de estrangeiros, o 



que torna pertinente a discussão dialógica dos antecedentes abordados. A constru-
ção deste trabalho se dá a partir da experiência profissional dos sujeitos diretamen-
te envolvidos e de conversas e entrevistas com diferentes membros das comunida-
des escolares. Com base no exposto, constatamos que a construção da identidade 
do professor de Língua Portuguesa, principalmente o estrangeiro, está pautada na 
imagem que ele faz da sua plateia e dele mesmo, assim como na imagem que a 
plateia constrói desse docente, relacionando-o a uma categoria social, neste caso, 
o professor de Língua Portuguesa. Concluímos que a emergência de novos ethos, 
no âmbito do ensino de Língua Portuguesa, em se tratando de professores estran-
geiros, acontece sempre num processo de tensão, numa relação de alteridade.   

Palavras-chave: discurso; ethos; efeito-sujeito. 

As relativas não estândar em PB e em E e os efeitos da aprendizagem de ELE 
por brasileiros 

Isabel C. Contro Castaldo 

Doutoranda – USP 

isacontrocastaldo@usp.br 

RESUMO: Embora a formação das construções relativas no espanhol (E) e no por-
tuguês brasileiro (PB) seja semelhante, o uso das relativas restritivas não estândar 
em cada uma delas parece ser diferente. No PB a formação preferida é a da relati-
va cortadora (TARALLO, 1983), ou seja, com complementizador e sem preposição 
(A moça que eu falei ontem está aqui) frente à construção com resumptivo (A moça 
que eu falei com ela ontem está aqui), atualmente estigmatizada. No E, por um 
lado, é bastante comum a relativa com pronome resumptivo (BRUCART, 1999), (Es 
una chica que ya te he dicho que ayer hablamos con ella), sobretudo quando o an-
tecedente é indefinido e está distante da cláusula relativa; por outro, não são co-
muns ou aceitas as construções oblíquas com um complementizador (RIVERO, 
1982, apud LICERAS, 1986, p. 47) e a preposição elidida (?Este es el libro que he 
hablado muchas veces). Com o objetivo de determinar em que medida se produz 
transferência do PB na aprendizagem do E e de investigar o grau de aceitabilidade 
das relativas especificativas não estândar no E por falantes do PB, aplicamos um 
teste de Juízo de Aceitabilidade a um grupo de controle, de 55 hispano-falantes, e 
a um grupo experimental, de 72 falantes de PB como língua materna e de E como 
língua estrangeira. Os resultados mostraram que o grau de aceitação das constru-
ções cortadoras é mais alto que o grau de aceitabilidade das relativas com resump-
tivo. Os hispano-falantes vão em direção oposta: as construções de resumptivo 
apresentaram um grau mais alto de aceitabilidade que as cortadoras, o que permite 
concluir que os falantes do PB transferem suas preferências ao E, tal como pre-



víamos a partir das propostas dos linguistas. 

Palavras-chave: relativas com resumptivo; relativas cortadoras; papel do PB na 
aceitabilidade das relativas em E. 

A importância do Environmental Storytelling para a construção da narrativa 
no jogo Resident Evil 7  

Iris Maitê Fullas Aguiar (UNIFESP) 

Irismaite23@gmail.com 

RESUMO: Há um debate acirrado entre teóricos da Narratologia, que defendem a 
ideia de jogos como sendo narrativas, e os da Ludologia, que argumentam que 
eles são apenas atividades lúdicas. Tal debate baseia-se especialmente no fato de 
os ludologistas enxergarem um certo oportunismo acadêmico na tentativa de definir 
e estudar os jogos eletrônicos com base em teorias utilizadas para Literatura, 
Cinema ou Teatro. No entanto, os estudos mais atuais parecem reforçar cada vez 
mais a classificação dos jogos como histórias.  Observando os títulos disponíveis, 
há que se considerar que uma grande parcela deles se destina a contar uma histó-
ria, mesmo que de maneira mais rudimentar. No entanto, vale lembrar que ela é 
apresentada de acordo com as especificidades do suporte midiático em questão. 
Um recurso que merece posição de destaque na composição dessas narrativas é o 
que recebe o nome de Environmental Storytelling (algo como narração ambiental). 
Considerando o seu papel primordial para construção de sentido nos jogos, o obje-
tivo da presente comunicação é apresentar tal conceito segundo Suckling & Walton 
(2012) e delinear a sua importância com base nos estudos de Hutcheon (2011), 
Murray (2011) e Jenkins (2006). Para melhor ilustrar tal conceito será apresentada 
uma breve análise de como esse processo se dá no jogo Resident Evil 7 (2017). 
Palavras-chave: narrativa, environmental storytelling, videogame 

A LUDICIDADE MEDIANDO A MOTIVAÇÃO DO ALUNO NA APRENDIZAGEM 
DE LÍNGUA INGLESA COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Claudecy Campos Nunes 

Mestrando em Linguística Aplicada 

Universidade de Taubaté – UNITAU 

claudecynunes@hotmail.com 

RESUMO: Este estudo faz uma reflexão teórica sobre o processo de ensino e 
aprendizagem de língua estrangeira por meio de recursos lúdico-pedagógicos. O 
interesse por este estudo nasceu da observação da falta de motivação de alunos 
para aprenderem uma língua estrangeira. A desmotivação afeta a autoestima do 
aluno, deixando-o fragilizado diante dos conteúdos propostos e dos objetivos tra-
çados. O objetivo maior deste estudo foi buscar ferramentas inovadoras que subsi-

mailto:claudecynunes@hotmail.com


diem o trabalho do professor e que promovam uma aprendizagem significativa para 
o aluno. Especificamente, visou-se a evidenciar a relevância dos jogos pedagógi-
cos para o desenvolvimento cognitivo do aluno no processo de ensino-aprendiza-
gem de um novo idioma. Para tanto, foram adotadas como sustentação teórica as 
contribuições de Almeida (2014), Antunes (2013), Brougère (1998), Caillois (1986), 
Elkonin (2003), Friedmann (1996), Huizinga (2014), Kishimoto (2011; 2014), Negri-
ne (2001; 2011), Santos (2008; 2011), entre outros, que defendem o uso do lúdico 
no processo de ensino-aprendizagem. Na realização deste trabalho, foram elabo-
radas uma pesquisa bibliográfica e uma análise qualitativa sobre a questão levan-
tada, abordando o lúdico embasado em perspectivas socioconstruvista e sociointe-
racionista sobre o jogo. O presente trabalho destaca a necessidade de planejar-se 
um trabalho que possibilite o aprendizado por meio de estratégias inovadoras e 
que subsidie o trabalho docente. Os resultados indicam que os jogos pedagógicos 
são excelentes estratégias de ensino capazes de incentivar o aluno a aprender 
com prazer uma língua estrangeira e a permanecer motivado para tal finalidade. A 
implicação deste estudo é que a utilização do jogo pedagógico potencializa a ex-
ploração e a construção do conhecimento.  

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem; Língua estrangeira; Jogos pedagógicos 

A RELAÇÃO MÚTUA ENTRE O DISCURSO RELIGIOSO E O DISCURSO 
MIDIÁTICO: PROPAGAÇÃO DE IDEOLOGIAS 

Marta Silva Souza 
Universidade Federal de São Paulo- UNIFESP 

smarta_s@hotmail.com 

RESUMO: A comunicação é uma prática social constituída de elementos 
discursivos os quais visam a estabelecer interação entre os sujeitos, em 
determinado momento enunciativo. Para que ocorra essa interação, os sujeitos se 
valem de recursos de linguagem, sejam eles verbais, sejam não verbais, levando 
em consideração características do público alvo, a fim de promover a construção 
do sentido esperado e tornar o outro seu co-enunciador. Esta comunicação tem por 
finalidade apresentar as ideias que permeiam o projeto de pesquisa de mestrado, 
cujo foco é refletir sobre os elementos da linguagem utilizados na construção de 
discursos da esfera discursiva religiosa, produzidos e circulados na mídia televisiva 
aberta. O corpus da pesquisa são os programas Show da fé transmitido na 
emissora Band, Santo Culto exibido na TV Universal e Fala que eu te escuto na 
Record.  como também Verificaremos os mecanismos de linguagem utilizados na 
construção dos discursos, assim como as cenas enunciativas, considerando, ainda 
as formações discursivas e ideológicas de seus enunciadores. Em relação às 
cenas discursivas, apresentaremos a sistematização do quadro cênico discursivo, o 
qual permitirá a construção ethos discursivo e apresentar os possíveis efeitos de 
sentidos desses discursos. A pesquisa se ancora nos estudos da Análise do 
Discurso de linha francesa (ADF), tendo como base as noções de discurso e ethos 
discursivo de MAINGUENEAU (1997, 2004, 2008, 2010, 2015), as concepções de 
comunicação de massa e mídia de MORIN (1997), SETTON (2011), 
SILVERSTONE (2002), a relação entre mídia e formação discursiva de FONSECA 
(2007) GREGOLIN (2009), BARBERO (2009). Esperamos que, ao mostrar a 
possível interface entre o discurso religioso e o discurso midiático, ocorra possível 



reflexão sobre os discursos religiosos produzidos e circulados na esfera midiática e 
seus possíveis efeitos de sentido. 

Palavras-chave: Discurso Religioso; Discurso Midiático; Ideologia. 

ALFABETIZAÇÃO MULTIMODAL COM A CARTILHA  
CAMINHO SUAVE 

Maria Elisabeth Barbosa Rosal 

Universidade Cruzeiro do Sul  

eli_barbo@hotmail.com 

RESUMO: A solidificação do acesso às tecnologias digitais gera apropriação de 
comunicação multimodal e caracteriza mudanças na relação professor-aluno ao 
exigir novas práticas de produção de sentidos relacionados ao letramento visual. O 
mundo contemporâneo modificou as formas e características dos textos que, hoje, 
permitem uma grande quantidade de estímulos sensoriais e visuais, privilegia o tex-
to composto por informações verbais, sonoras, visuais e por isso, necessita que a 
interpretação aconteça em relação a múltiplas linguagens e articulações. Nesse 
sentido, a escola precisa passar a considerar tanto a escrita e a oralidade, como 
também os aspectos visuais (imagens, fotografias, por exemplo), sonoros ou ges-
tuais. Assim, para sua ação, o professor precisa ser ágil e criativo para criar cone-
xões com as novas mídias, ter conhecimento de variados gêneros multimodais e 
render-se à multiplicidade de informações fornecidas pelas novas tecnologias para 
colocar em prática a produção de sentidos relacionados à multimodalidade e letra-
mento visual. Assim, com o objetivo de perceber como essas mudanças são impor-
tantes ou não para os autores de recursos didáticos voltados à alfabetização, pro-
pomo-nos a analisar Caminho Suave, de Branca Alves de Lima, editora Caminho 
Suave. Para essa análise, considera-se a concepção de Pedagogia de Multiletra-
mentos de Rojo; Moura (2012), ainda os recursos multimodais estudados por Kress 
e Van Leewen (1996; 2001), bem como a relação multimodalidade e leitura propos-
ta por Dionísio (2014). 
Palavras chave: Alfabetização; multimodalidade; multiletramentos. 

O Coordenador de Negócios Educacionais e suas escolhas lexicogramaticais 
na comunicação com docentes sob sua orientação 

Anna Carolina Santos Martin Almeida 

annacarolina.smartin@gmail.com  

RESUMO: Em virtude dos intensos avanços tecnológicos e científicos e das novas 
relações estabelecidas no mercado de trabalho competitivo, exige-se do Coorde-
nador de Negócios Educacionais (CNE) que oriente os docentes sob sua tutela 
para desenvolver sua capacidade crítico-reflexiva, conforme preconizam estudos 
realizados na área por Romero (2004), Polifemi (2007), Ninin (2009), dentre outros. 
Dessa forma, esta comunicação, parte de uma pesquisa em andamento, propõe 



apresentar o estudo da linguagem utilizada pelo CNE como prática de letramento 
crítico na formação continuada de docentes da Educação Profissional por meio de 
seus textos, pautado na ideia de que a língua é espaço de construção de sentido 
(JORDÃO, 2007) e a linguagem um recurso de fundamental importância na cons-
trução da experiência humana (HALLIDAY, 1985) e, por isso, alicerce dos proces-
sos de letramento crítico, com base, principalmente, na Gramática Sistêmico-Fun-
cional (Halliday e Matthiessen, 2014). Buscamos, assim, verificar quais elementos 
linguísticos são utilizadas pelo CNE na interação escrita com os docentes, acurar a 
linguagem que possivelmente promova o letramento crítico e a prática crítico-refle-
xiva. Assim, serão analisadas as escolhas lexicogramaticais do Coordenador de 
Negócios Educacionais, a interação CNE/professores e as marcas linguísticas que 
evidenciam o desenvolvimento da ação reflexiva do CNE. Utilizamos, para tal, uma 
metodologia de base qualitativa (FLICK, 2004) amparada na análise dos textos 
oriundos da troca de e-mails diária durante o mês de março de 2017 a partir dos 
princípios da Linguística Sistêmico-Funcional, de acordo com Halliday e Matthies-
sen (2014), para verificarmos as escolhas interpessoais e, dessa forma, analisar-
mos sob qual aspecto funcional da linguagem a relação CNE/professores se esta-
belece. 

Palavras-chave: Coordenador de Negócios Educacionais; Gramática Sistêmico-
Funcional; letramento crítico.  

GRAMÁTICA E DISCURSO: A discursividade expressiva, e as diferen-
tes posições assumidas pelo enunciador através do empregado dos prono-

mes no português brasileiro nas historias em quadrinho 

ALESSANDRA HUNGRIA DA CUNHA 

 (MESTRANDA EM LINGUISTICA – UNICSUL-SP) 

le.hungria@hotmail.com 

RESUMO: O presente estudo tem como objetivo analisar a discursividade expres-
siva, e as diferentes posições assumidas pelo enunciador por meio do uso dos 
pronomes no português brasileiro (PB), bem como as regras que essa variedade 
segue no gênero história em quadrinhos (HQ) de Gaturro, personagem argentino 
criado pelo cartunista Cristian Dzwonik. A partir da observação de uma tira quadri-
nizada se realizará uma análise gramatical que se preocupe com a construção de 
sentidos. A tira será apresentada individualmente e em seguida será analisado o 
emprego dos pronomes pessoais e demonstrativos. Como ponto de início, conta-
remos com o aparato das gramáticas normativa e funcional. Nosso objetivo central 
é sistematizar o que cada gramática traz a respeito dos pronomes pessoais, e pro-
nomes demonstrativos, sobretudo quais são os pronomes que ocupam a posição 
de sujeito e quais são as regras que o PB segue para a colocação deles. Primeiro, 
abordaremos o que duas gramáticas do PB explicitam acerca do assunto e o que 
cada uma apresenta em relação ao uso dos pronomes. Partimos das regras de co-
locação pronominal proposta pela gramática de cunho normativo-tradicional (Cu-
nha 2008), e pela gramática funcional de (Castilho 2010), para tratar da colocação 
dos pronomes em ambas, observando a questão, como já apontado, em uma tira 
quadrinizada, e quais seu efeitos são produzidos no leitor.   

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cristian_Dzwonik&action=edit&redlink=1


PALAVRAS-CHAVE: Gramática; Pronomes; Historia em Quadrinhos.  

O sagrado e o profano no Retábulo de Santa Joana Carolina de Osman Lins 

Júlio César de Carvalho Santos 
Universidade de Taubaté 

 jucercarvalho@hotmail.com 

Resumo: A criatividade e a essência da palavra ilustram a obra de Osman Lins, um 
autor cujo trabalho caracteriza-se pela forma variada de inserir, no contexto de 
suas histórias, manifestações de criatividade que uma mera leitura não abarcará, 
por inteiro, o que de fato suas traçadas linhas contam e escondem. O presente es-
tudo tem como tema analisar o conto Retábulo de Santa Joana Carolina, no livro 
Nove, Novena de 1966. Focaliza-se o estudo nas marcas inferenciais presentes no 
conto que viabilizam as concepções religiosas e profanas contidas em seu enredo 
instigante e desafiador. Este trabalho tem por objetivo investigar as simbologias re-
ligiosas bíblicas contidas na obra e os comportamentos característicos dos signos 
do zodíaco. Como fundamentação teórica, baseamo-nos nos conceitos de inferên-
cia de leitura e nas concepções dialógicas de Bakhtin. Para realizar este trabalho, 
retiramos alguns trechos do conto que demonstram indícios vinculados ao ambien-
te religioso e astrológico e comparamos com versículos bíblicos e com a análise 
comportamental dos signos. Como resultado, notamos que Osman Lins, no decor-
rer da narrativa, propõe indícios que comparados a passagens bíblicas e estudos 
dos signos são referenciais para uma leitura interpretativa que transcende o con-
texto, despertando o conhecimento prévio do leitor. Assim, conclui-se que o leitor 
ao relacionar seus conhecimentos torna-se capaz de compor novas perspectivas 
de leitura, através de relações dialógicas e inferenciais permitidas pelo texto. 
Palavras-chave: Dialogismo. Inferência. Concepções de Leitura. Interdisciplinari-
dade 

Representação e construção identitária no cenário de um curso superior bi-
língue (LIBRAS/Língua Portuguesa) 

Andreza Nora 
(CEFET-RJ) 

andrezanora@hotmail.com 

Resumo: O presente trabalho está inserido no campo dos estudos sobre contextos 
bilíngues de minorias. Desenvolvido sob o paradigma da pesquisa interpretativista 
de cunho etnográfico e sob a ótica INdisciplinar da Linguística Aplicada, contém re-
gistros gerados no Curso Superior Bilíngue de Pedagogia desenvolvido na cidade 
do Rio de Janeiro. O objetivo geral foi focalizar as representações que emergem 
acerca da identidade linguística de estudantes surdos, assim como as representa-
ções que são construídas pelos participantes da pesquisa sobre a condição bilín-
gue (LIBRAS/Língua Portuguesa) do Curso e a dos seus integrantes. Na funda-
mentação teórica, empreendeu-se a interlocução entre aportes voltados ao fenô-



meno do bi/multilinguismo, da educação bi/multilíngue, assim como ao da educa-
ção bilíngue para surdos no Brasil. Somam-se, ainda, os conceitos de representa-
ção, de identidade, de comunidade, de políticas linguísticas e de ideologia linguísti-
ca. No tocante à identidade linguística dos estudantes surdos, observou-se que a 
prática de uso da LIBRAS aparece normalmente associada a um ideal de unidade, 
de lealdade, como símbolo de pertencimento ao grupo e de uma identidade “legíti-
ma”. Quanto às representações sobre o cenário bilíngue do Curso, notou-se certo 
contraste entre a persistência de ideais monolíngues e o engajamento em práticas 
bi/multilíngues de seus integrantes. Verificou-se ainda, que as representações so-
bre o Curso vêm sendo construídas em dois diferentes polos, o do reconhecimento 
e o da contestação de seu caráter bilíngue, refletindo os atravessamentos discursi-
vos inerentes à educação bilíngue para surdos no Brasil. 
Palavras-chave: educação bilíngue para surdos; identidade; representação. 

Dimensões temáticas da literatura romântica e realista: uma abordagem mul-
tidimensional 

Carlos Henrique Kauffmann, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo ch-
kauffmann@gmail.com     

Ulysses Camargo Corrêa Diegues, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
ulysses@corpuslg.org  

Resumo: A presente pesquisa busca identificar as dimensões temáticas atuantes 
em romances e contos publicados entre a segunda metade do século XIX e primei-
ra década do século XX, período em que floresceram no Brasil obras das escolas 
literárias romântica e realista. A pesquisa fundamentou-se nos princípios metodoló-
gicos da Linguística de Corpus (Berber Sardinha, 2004) para realizar a amostragem 
e a coleta desse corpus de ficção literária. Denominado Corpus Literário Românti-
co-Realista (CLRR), possui 876.920 palavras (ocorrências/tokens) e 52.922 itens 
lexicais (types), provenientes de 48 obras de 20 escritores. Especificamente, utili-
zou-se a Análise Multidimensional (Biber, 1998 et seq.) para identificar os padrões 
de coocorrência de frequência lexical do corpus e estabelecer dimensões temáti-
cas, ou seja, interpretações qualitativas de padrões lexicais existentes nos fatores 
resultantes, em termos de tópicos e/ou questões socioculturais ligados ao período 
histórico abordado. A análise multidimensional revelou a existência de oito dimen-
sões que refletem a identificação dos temas mais utilizados, em maior ou menor 
grau, pelos escritores do CLRR: guerra; interação relatada; ambiente natural; for-
mação familiar; incerteza versus ação dramática; ambiente doméstico; relação con-
jugal; e passado escravocrata versus modernidade/urbanidade. A análise inova ao 
investigar áreas de estudos literários com auxílio da análise multidimensional temá-
tica e contribui para destacar aspectos do repertório temático da literatura românti-
ca e realista. 



Palavras-chave: linguística de corpus; análise multidimensional; literatura brasilei-
ra.  

WEB CURRÍCULO - CURRÍCULO E TDIC COMO ELEMENTOS ESTRUTURAN-
TES DA APRENDIZAGEM E DO ENSINO 

Fabiane Dalben de Faria  
UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo 

E-mail: fabiane_d@yahoo.com.br 

Resumo: A integração das Tecnologias da Informação e Comunicação (TDIC) à 
escola possibilita que essa assuma sua verdadeira função social, formar cidadãos 
críticos e atuantes dentro da sociedade. Para isso, são necessárias alterações no 
atual modelo de currículo praticado por essas instituições, além de investimentos 
na formação e aprimoramento dos professores que delas fazem parte. Daí advém o 
conceito de web currículo, cunhado por Almeida e Silva (2011), que visa estimular a 
construção de fazeres, entendimentos e valores que preparam o aluno para questi-
onar e ser autor de suas histórias e transformações. Levando em consideração 
essa nova proposta, o objetivo deste trabalho é apresentar o resultado de um pro-
tótipo de atividade desenvolvido com alunos do Ensino Fundamental II, de uma es-
cola do interior de São Paulo. Para tanto, embasamo-nos na concepção de web 
currículo de Almeida e Silva (2011), que consideram que o currículo deve proporci-
onar ao aluno tanto a compreensão de seu ambiente cotidiano, quanto oferecer-lhe 
ferramentas e o desenvolvimento de habilidades que permitam atuação para a 
transformação desse mesmo ambiente; e nas reflexões de COLL; MAURI; ONRU-
BIA (2010), de que são os contextos de uso e os usos efetivos que professores e 
alunos fazem da tecnologia, que determinam o impacto delas nas práticas educa-
cionais, transformando o ensino. Tal investigação insere-se nas discussões em Lin-
guística Aplicada, especialmente nas áreas correspondentes aos Multiletramentos 
e ao ensino/aprendizagem de língua materna, uma vez que o protótipo aqui apre-
sentado promoveu uma reflexão acerca da importância de espaços de convivência 
social para os cidadãos/alunos, no sentido da afirmação de sua identidade, além 
de permitir uma oscilação (ora transmissor de conhecimentos, ora tutor ou modera-
dor) no papel do professor. 

Palavras-chave: Web currículo; Letramentos; Tecnologia. 

O REGISTRO DO MOVIMENTO DOS OLHOS COMO TÉCNICA DE INVESTIGA-
ÇÃO NOS ESTUDOS DA LINGUAGEM: CONTRIBUIÇÕES PARA A LINGUÍSTI-

CA APLICADA 

Danielle dos Santos Wisintainer (wisintainer.ds@gmail.com)  
Julia Sabrina Justino (juliasabrinajustino@gmail.com)  

Mailce Borges Mota (mailce@cce.ufsc.br) 
(UFSC/CNPq) 

RESUMO: O estudo do processamento da linguagem pode contribuir com a lin-
guística aplicada na medida em que a análise dos processos cognitivos subjacen-



tes ao uso das línguas naturais aporta evidências que auxiliam o aperfeiçoamento 
e a concepção de novas propostas metodológicas de ensino-aprendizagem de lín-
guas estrangeiras. A técnica de rastreamento ocular, que registra o movimento dos 
olhos durante a realização de atividades cognitivas, apesar de encontrar-se em 
fase inicial no Brasil, é muito difundida internacionalmente nos estudos de proces-
samento da linguagem, sendo utilizada há pelo menos três décadas. O objetivo do 
presente trabalho é apresentar essa técnica e as vantagens de sua utilização em 
estudos de processamento da linguagem, destacando como ela pode auxiliar o lin-
guista aplicado a avaliar o desempenho dos falantes durante o processamento de 
língua materna ou estrangeira. Para tal, fazemos uma revisão de estudos psicolin-
guísticos que utilizam o rastreamento ocular como método de investigação no nível 
da palavra e da sentença Os resultados da revisão de literatura mostram um con-
senso entre os estudiosos da área de que o registro do movimento ocular é uma 
técnica não invasiva que mensura a atenção visual do sujeito durante a leitura e 
que pode ser usada sem o auxílio de tarefas secundárias, fornecendo, desse 
modo, resultados robustos do processamento cognitivo durante a compreensão da 
linguagem. Com base na revisão de literatura, conclui-se que o registro da movi-
mentação ocular pode ser uma excelente ferramenta para investigação de fenôme-
nos linguísticos, pois trata-se de um índice da atividade cognitiva e de mecanismos 
atencionais que permite fazer inferências sobre o uso da linguagem em tempo real. 
Consequentemente, o rastreamento ocular pode trazer contribuições para a pes-
quisa no âmbito da linguística aplicada por seu potencial para levar a uma melhor 
compreensão dos processos de aquisição e ensino-aprendizagem de língua ma-
terna e estrangeira, fornecendo dados sobre o conhecimento dos aprendizes e so-
bre a aplicação desse conhecimento durante a compreensão da linguagem.  

PALAVRAS-CHAVE: Rastreamento Ocular; Processamento da Linguagem; Ensino/
Aprendizagem de Línguas;  

A língua francesa corporalizada por crianças brasileiras: uma abordagem 
ludo-artística 

Livia Cristina Eccard Pinto 

Resumo: Esta comunicação é baseada na pesquisa de Mestrado que analisou e 
discutiu o papel das ações corporais e das atividades multimodais na sensibilização 
à língua francesa de crianças em fase de alfabetização, realizada na Universidade 
de São Paulo, sob a direção do Prof. Dr. Paulo Roberto Massaro. Com a finalidade 
de contribuir para o desenvolvimento da Didática de Línguas Estrangeiras no do-
mínio específico delimitado por este público, essa fala tem como objetivo debater 
os procedimentos subjacentes à concepção de um ateliê experimental focado no 
uso das múltiplas linguagens que foi realizado em duas instituições, com crianças 
de 6 a 8 anos que nunca haviam tido contato com a língua francesa.  Partindo do 
que compreendemos tradicionalmente por “aprendizagem precoce de línguas es-
trangeiras” (O'NEIL, 1993 ; GAONAC'H, 2006), nós discutiremos as relações entre 
jogo/o brincar (BROUGÈRE, 1995 ; KISHIMOTO, 1999), a aquisição de uma língua-
cultura estrangeira e o importante acesso a atividades multimodais através das 
múltiplas linguagens (GARCIA, 2000) para uma otimização do desenvolvimento lin-
guístico infantil. Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infan-



til (BRASIL, 1998), o jogo e as atividades artísticas correspondem não somente aos 
interesses, mas também às necessidades cognitivas das crianças. Como Cor-
mansky (1994), Massaro (2001) e Radanovic-Vieira (2003) já afirmaram, nós 
igualmente defendemos que a língua não pode ser artificialmente descorporalizada 
pela escola e pelo ensino, mas que esse processo deve auxiliar o pleno desenvol-
vimento físico, motor, emocional e cognitivo da criança, permitindo que ela se ex-
prima criativamente, pela sua voz corporalizada, na(s) sua(s) língua(s) e em todas 
suas linguagens.   

O gênero reportagem e os multiletramentos em sala de aula 

Francieli Aparecida Dias 

Resumo: O ensino de línguas na escola tem sido redefinido tendo em vista as 
mudanças ocasionadas na sociedade pelas novas tecnologias. Diante disso, o 
presente trabalho tem por objetivo apresentar um estudo sobre as contribuições do 
gênero reportagem para a ampliação dos multiletramentos em sala de aula. Com 
base em autores como Marcuschi (2005), Brocardo e Costa-Hubes (2014), Rojo 
(2009; 2012) e Pinheiro (2015), o presente trabalho discute questões relacionadas 
aos gêneros textuais, à reportagem em sala de aula, aos multiletramentos e à 
multimodalidade/multissemiose que caracteriza considerável número de textos que 
circulam na sociedade contemporânea. Para a consecução do objetivo proposto, 
além da pesquisa documental, foi desenvolvida uma sequência de atividades com 
alunos de 9º ano de uma escola da rede pública de ensino em Lavras-MG. Partindo 
de uma proposta no âmbito do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência), os alunos tiveram a oportunidade de assistir uma palestra 
sobre violência doméstica. Em seguida, eles se dividiram em grupos, pesquisaram 
e discutiram notícias sobre a temática central cuja discussão foi iniciada na 
palestra, elaboraram um texto e gravaram uma reportagem. Pode-se afirmar que os 
alunos participaram ativamente de todo o processo, que foi mediado pela 
professora supervisora e pelos graduandos bolsistas. Tendo em vista os resultados 
do conjunto das atividades propostas, constatou-se que o gênero reportagem pode 
contribuir para a ampliação dos multiletramentos em sala de aula, uma vez que foi 
oportunizado aos alunos a discussão sobre uma temática pertinente à formação 
cidadã, o desenvolvimento de habilidades relacionadas à leitura e à escrita de 
textos, bem como a utilização de novas tecnologias para a consecução das 
propostas no decorrer do processo.  

Palavras-chave: Multiletramentos; Novas Tecnologias; Processo de ensino e 
aprendizagem na escola. 



LETRAMENTOS E INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE: AS TICs COMO 
POSSIBILIDADE DE INTERAÇÃO NA SOCIEDADE 

Adriano Gonçalves dos Santos 
goncalves.adriano26@gmail.com 

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP 

RESUMO: Com o aumento da população idosa surge a necessidade de refletir so-
bre a relação entre as novas tecnologias da comunicação e informação e a produ-
ção de conhecimentos em relação à inclusão social desta população. Embora vi-
vamos em pleno século XXI, observamos que no cotidiano do idoso ainda é possí-
vel encontrar certa resistência face aos aparatos tecnológicos e da própria socie-
dade em relação ao uso de novas tecnologias por parte das pessoas idosas. O 
avanço das tecnologias tem exigido dos idosos um aprendizado contínuo, para que 
eles possam interagir de forma autônoma e estarem socialmente ativos, inclusive 
com as inovações tecnológicas. Nosso objetivo é as ideias principais de um projeto 
de mestrado em Linguística, ainda em andamento, cujo foco é analisar as relações 
dos idosos com as tecnologias de comunicação e informação e verificar a possibili-
dade de inclusão digital por meio de aparatos digitais, numa perspectiva dos letra-
mentos digitais. Os sujeitos desta pesquisa são idosos participantes de um grupo 
de terceira idade de uma Associação de Funcionários Públicos de um município da 
Grande SP. Pesquisa de abordagem qualitativa de caráter transversal, realizada 
por meio de entrevistas individuais, com roteiro, gravadas, com 50 participantes. 
Baseamos-nos em  em Maingueneau (2008, 2010, 2011 e 2015) em relação ao 
discurso. Quanto aos letramentos digitais, recorremos a Ribeiro (2009, 2010 e 
2012) e Coscarelli (2009 e 2010), e, quanto à figura do idoso, voltamos nosso olhar 
para Brandão (2007) e Grin (2004).  Espera-se como resultado compreender quais 
mudanças de posicionamento surgiram na medida em que os idosos se apropriam 
de novas práticas do letramento digital promovidas pela inserção numa sociedade 
informatizada.  

Palavras-chave: letramentos digitais; inclusão digital; novas tecnologias da infor-
mação e comunicação e idosos.   

O LIVRO DIDÁTICO DIGITAL DA LÍNGUA PORTUGUESA: UMA POSSÍVEL 
ANÁLISE SOBRE OS DESAFIOS ENFRENTADOS PELO PROFESSOR  

Fabiana Silva de Paula 

fabi.paula10@gmail.com 

Orientador: Prof. Dr. Sandro Luís da Silva 

Resumo: Estamos vivendo um momento em que a ideia de pertencimento ao um 
grupo está muito latente em nosso cotidiano. No o ambiente educacional não é di-
ferente, implicando a necessidade de o professor ampliar e repensar as habilidades 
já consolidadas de ensino-aprendizagem, para que se tenha uma maior compreen-
são no que refere à nova cultura digital no ambiente escolar. As práticas pedagógi-

mailto:fabi.paula10@gmail.com


cas do livro didático impresso é repensada, e é aberto caminho para novos letra-
mentos em sala de aula, focando em uma prática pedagógica que possibilita a inte-
ração através dos diversos meios midiáticos, como são os livros didáticos digitais 
que se encontram na plataforma do PNLD 2017. Essa modalidade facilita e capaci-
ta, entender os diferentes modos de ler e entender texto no âmbito hipermidiático. 
Esta comunicação visa à apresentação da análise de uma coleção de livro didático 
digital de língua portuguesa, aprovados pelo PNLD 2017, evidenciando os possí-
veis efeitos linguístico-discursivos, a partir de possibilidades de aplicação em sala 
de aula e das dificuldades encontradas pelo professor na utilização dessa mídia 
digital. A base teórica dos estudos pauta-se, DUDENEY, Gavin, HOCKLY, Nicky e 
PEGRUM, Mark. (2016); FANTIN, Monica e RIVOLTELLA, (2012); ROJO, Roxane, 
(2013); COSCARELLI, Carla Viana, (2016); MAINGUENEAU (1997, 2004); KENSKI 
(2012). O corpus escolhido para a apresentação foi a coleção do PNLD 2017, 
composta por livros digitais didático: PENTEADO, Ana Elisa de Arruda & PAIVA, 
Andressa Munique & COSTA, Cibele Lopresti & LOUSADA, Eliane Gouvêa & 
MARCHETTI, Greta & STRECKER, Heidi & SOARES, Jairo J. Batista & PRADO, 
Manuela & SCOPACASA, Maria Virgínia & CLETO Mirella L. Português: Para Viver 
Juntos, volume: 6,7,8 e 9. (anos finais do Ensino Fundamental) São Paulo: SM, 
4ªedição – 2015. Espera-se que a apresentação possa trazer reflexões sobre o gê-
nero discursivo livro digital. 

Palavras-chave: letramento digital; livro didático digital; coleções digitais no PNLD. 

A expressividade sonora em Primavera, de Augusto dos Anjos 

Fernanda Michele F. Teófilo 

Resumo: Esta apresentação registra os resultados parciais da Pesquisa de Inicia-
ção Científica que vem sendo desenvolvida ao longo do último ano. O objetivo do 
estudo é analisar a sonoridade em poemas que apresentam a temática sobre a 
morte, a tristeza, a decomposição da matéria, de Augusto dos Anjos, - um poeta 
pré-modernista com traços simbolistas e parnasianos, conhecido por utilizar pala-
vras científicas, esdrúxulas e bárbaras. Anjos publicou apenas uma obra intitulada 
EU, em 1912, que foi reeditada diversas vezes sendo incluídos poemas inéditos e 
outros que haviam sido publicados pelo autor em jornais e revistas da época, cul-
minando na 38ª edição, de 1985, considerada como sua obra completa e intitulada 
EU e Outras Poesias. Nesta comunicação será apresentado o poema Primavera, 
que pertence à 3ª parte do livro: Outros Poemas Esquecidos, que não constam 
da primeira edição do EU. O poema em análise é um soneto decassílabo com ri-
mas interpoladas e cruzadas, cuja regularidade sugere uma manutenção dos sen-
timentos do enunciador em relação ao contínuo da própria vida. Essa ideia de per-
manência é mantida pela assonância das vogais médias posteriores em combina-
ção com a aliteração das fricativas e das nasais. Esse olhar para o ciclo da vida, 
metaforizado pelas estações do ano, pode ser percebido e reiterado no traço lin-
guístico do arredondamento da vogal posterior /o/ e pela duração sonora inerente 
às consoantes já destacadas. Assim, até este ponto da análise, nota-se que no po-
ema Primavera, sugere, por meio do ciclo das estações climáticas, uma metáfora 
para os ciclos da vida e das relações amorosas, promovendo um entrelaçamento 
de sensações e sentimentos do enunciador. (Apoio Financeiro: PIBIC /CNPq) 

Palavra-chave: Augusto dos Anjos; Primavera; Fonoestilística.  



CATEGORIA DE AFETO EM COMENTÁRIOS DE POSTS EM BLOGS DE ENSI-
NO DE PORTUGUÊS PARA SURDOS: UMA ANÁLISE SOB O SISTEMA DE 

AVALIATIVIDADE 

Lucas Floriano de Oliveira 

Resumo: Este trabalho apresenta um recorte das análises realizadas em comentá-
rios em posts de blogs de ensino da Língua Portuguesa escrita para surdos, que se 
propõe discutir a recorrência da categoria de afeto, dentro do subsistema de Atitu-
de do Sistema de Avaliatividade (Martin e White, 2005) da Linguística Sistêmico-
Funcional (Halliday, 1994). Trata-se de um estudo acerca da linguagem por meio 
de uma ferramenta tecnológica em que os usuários se interagem e avaliam, tanto a 
relevância dos blogs relacionados ao ensino de português para surdos, quanto a 
necessidade de informações sobre essa modalidade linguística de ensino. A cate-
goria de afeto presente nos comentários dos posts leva a conclusão de que os 
usuários desses blogs avaliam positivamente as mensagens postadas, o que con-
tribui para auxiliar tanto os profissionais da área de ensino de L2 para surdos quan-
to os próprios surdos a encontrarem orientações que favoreçam o aprendizado lin-
guístico desses estudantes e traga melhorias na qualidade de ensino. A vantagem 
do blog é que favorece o Bilinguismo, podendo ser acessado em duas línguas ou 
mais. Estudos sobre a área da surdez indicam que a Língua Brasileira de Sinais - 
Libras deve ser a Primeira Língua a ser adquirida pelos surdos, para que posteri-
ormente se possa auxiliá-los no aprendizado da Língua Portuguesa como Segunda 
Língua, na modalidade escrita. Essa tecnologia favorece o processo de aprendiza-
gem do surdo, tendo espaço também para imagens que sirvam de apoio em sua 
assimilação linguística.  

Tradição de Ensinar Português Brasileiro no Japão: Análise do Livro Didático 
de PLE produzido  e utilizado nas universidades japonesas 

Gilka Sayuri Magami 

Resumo: Este projeto de pesquisa, de cunho bibliográfico e documental com pers-
pectiva interpretativa, situa-se no campo das ciências da linguagem aplicadas ao 
ensino de línguas estrangeiras, especificamente o ensino de Português como Lín-
gua Estrangeira (doravante PLE). Tem por objetivo geral compreender tradição de 
ensinar e de aprender PLE no Japão, por meio da análise dos livros didáticos de 
PLE produzidos naquele país e utilizados em cursos livres e universidades japone-
sas para iniciantes. A reflexão fundamenta-se em Azevedo & Piris (2016) que, ba-
seados em Foucault (2004 [1969]) e Bornheim (1987), entendem que a tradição de 
ensinar e de aprender língua estrangeira constitui-se pelos discursos que circulam 
na sociedade sobre o aprendizado de língua estrangeira desde muito tempo, sob 
as grandes continuidades do pensamento. Assim, a discussão acerca do ensino de 
línguas e seus métodos apoia-se nos trabalhos de Linguística Aplicada desenvolvi-



dos por Kelly (1969), Leffa (1988), Rajagopalan (2003), Kumaravadivelu (2003) e 
Moita Lopes (2006). Por sua vez, a análise focaliza as abordagens e os métodos 
de ensino de língua estrangeira na constituição dos discursos dos livros didáticos 
japoneses e, para isso, volta-se para o exame dos enunciados da introdução, das 
lições e das atividades propostas pelos livros didáticos, dos quais serão observa-
dos os princípios de inversão, descontinuidade, especificidade e exterioridade, con-
forme postulados por Foucault (2003 [1971]). Espera-se que as análises possam 
sugerir pontos de ruptura com a tradição de ensinar e aprender PLE no Japão que 
favoreçam a elaboração de materiais didáticos de ensino condizentes com a con-
temporaneidade. 

Palavras-chave: Ensino de Línguas. Português como Língua Estrangeira. Livro 
Didático. Método de Ensino. Discurso. 

Material Didático Virtual Livre de italiano LE nos Centros de Estudos de Lín-
guas do Estado de São Paulo: caminhos e possibilidades da pedagogia pós-

método no ensino público 

Rômulo Francisco de Souza 

Resumo: Apresentamos, nesta comunicação, os resultados parciais de nossa pes-
quisa de pós-doutorado, realizado junto à FFLCH/USP, em que investigamos as 
possíveis interseções entre os conceitos de Material Didático Virtual Livre (SOUZA, 
2014) e Pedagogia Pós-método (KUMARAVADIVELU, 1994), bem como a sua 
possível utilização como apoio aos cursos de italiano LE dos Centros de Estudos 
de Línguas (CEL) do Estado de São Paulo (ORTALE; ZORZAN, 2013; ROCHA, 
2016). Conforme Peleteiro (2015) e Pinheiro (2013), a produção de material didáti-
co figura como uma das principais demandas dos referidos CEL. Enquanto Peletei-
ro (2015) deflagra uma série de tendências e características que podem indicar a 
criação de material didático ad hoc, personalizado e personalizável, gerenciado e 
produzido pelos próprios professores e professoras como a solução mais adequa-
da para o apoio ao ensino de língua italiana nesse contexto, Pinheiro (2013) suge-
re, entre outras coisas, para o mesmo contexto, a distribuição gratuita, a disponibi-
lização de uma versão online e a necessidade de adaptação constante desse ma-
terial pela equipe pedagógica do CEL. Compreendemos que a produção de materi-
al didático no contexto dos cursos de italiano dos Centros de Estudos de Línguas a 
partir de uma perspectiva pós-método pode figurar como a solução mais adequada 
no sentido de contemplar tais demandas e tais características. Nesse sentido, a 
criação de repositórios digitais (NASCIMENTO, 2009) online, livres e abertos, com-
preendidos não apenas como espaço de armazenamento e organização, mas tam-
bém como lugar de ensino e aprendizagem (SOUZA, 2016), figuram como elemen-
to fundamental de nossa pesquisa.    



Formação de professores de inglês,  Linguística Educacional e Linguística Aplicada: 
diálogos possíveis 

Orlando Vian Jr (UNIFESP/CNPq) 
Área temática: Formação de professores 

orlando.unifesp@gmail.com 

Autores como Hult (2008) e Schimtz (2010) afirmam  a estreita relação entre a Linguística 
Aplicada (LA) e a Linguística Educacional (LE). Essa relação pode ser pensada para o cam-
po da formação dos professores de inglês a partir da adoção de uma visão de linguagem que 
embase o trabalho do professor. Uma das razões para tal escolha reside no fato de o campo 
da LE não ser devidamente explorado no Brasil, mas que pode fornecer valiosos subsídios 
para o campo de formação de professores. Adotando-se uma perspectiva INdisciplinar, con-
forme utilizado por Moita Lopes (2006), esta comunicação pretende discutir o papel da Lin-
guística Sistêmico-Funcional (LSF) como uma teoria de linguagem na interface LA/LE, 
principalmente pelo fato de esta teoria vislumbrar os textos a partir dos contextos de cultura 
e de situação em que são produzidos e, além de adotar uma visão metafuncional de lingua-
gem, torna possível a descrição dos gêneros e seus aspectos lexicogramaticais e semântico-
discursivos, bem como a relação entre as comunidades global-local por meio da linguagem. 
Adotamos, para tal discussão, uma metodologia sistêmico-complexa (Vasconcelos, 2013; 
Mendes, 2016), o que sugere o trabalho com a linguagem a partir da adoção dos princípios 
das Ciências da Complexidade (Morin, 2003, 2015; Almeida, 2012), pois somente a partir de 
uma visão complexa é que se torna possível observar o rico caleidoscópio formado pelos 
aspectos envolvidos nas práticas com tais teorias e os diálogos possíveis para a formação de 
professores. 

Palavras-chave: Linguística Aplicada; Linguística Educacional; Linguística Sistêmico-Fun-
cional.  

Capa e contracapa de filmes: uma proposta de trabalho sob a luz bakhtiniana 
de gêneros discursivos 

Luis Vicente Monteiro 

Resumo: Este artigo traz como tema os gêneros discursivos capa e contracapa de 
filme como material didático para aulas de leitura em língua portuguesa. Os filmes 
escolhidos são do Mazzaropi. Por se tratar de filmes antigos, consideramos o con-
texto de produção dos filmes e dos cartazes produzidos para divulgação no cine-



ma, pois naquela época era a forma de circulação do gênero filme. Além disso, com 
a invenção do aparelho Video Cassete e a Fita VHS, a reprodução do gênero car-
taz, em capa da fita VHS também começa a veicular na sociedade, dando continui-
dade à existência desse gênero atualmente nos filmes em DVD e Blu-ray. A propos-
ta deste artigo é fazer um estudo da linguagem verbo-visual dos gêneros capa e 
contracapa de filmes do Mazzaropi para propor sugestões ao ensino de leitura des-
tes gêneros. Dessa maneira, tem-se por objetivo geral: levantar as características 
verbos-visuais destes gêneros discursivos. Os objetivos específicos são: fazer uma 
releitura do conceito de gênero discursivo, analisar os gêneros capa e contracapa 
de filme quanto a suas características verbos-visuais e mostrar como esses aspec-
tos discursivos podem ser trabalhados em aulas de leitura. Este trabalho visa con-
tribuir com a formação continuada do professor oferecendo-lhe um material que 
busca formar leitores a partir de uma leitura verbo-visual destes gêneros. Metodo-
logicamente, trata-se de uma pesquisa de caráter bibliográfico. Para tanto, as con-
cepções de Bakhtin em relação a linguagens e a gêneros discursivos são os fun-
damentos que norteiam este estudo, da mesma maneira que outros teóricos que 
defendem e propõem um trabalho em sala de aula nesta perspectiva bakhtiniana 
também são aqui referenciados. Os comentários levam o professor à reflexão das 
características destes gêneros a serem destacadas nas aulas de leitura.  

Palavras-chave: gêneros discursivos; verbo-visualidade; relações dialógicas. 

O REGISTRO DO MOVIMENTO DOS OLHOS COMO TÉCNICA DE INVESTIGA-
ÇÃO NOS ESTUDOS DA LINGUAGEM: CONTRIBUIÇÕES PARA A LINGUÍSTI-

CA APLICADA 

Julia Sabrina Justino 

Resumo: O estudo do processamento da linguagem pode contribuir com a linguís-
tica aplicada na medida em que a análise dos processos cognitivos subjacentes ao 
uso das línguas naturais aporta evidências que auxiliam o aperfeiçoamento e a 
concepção de novas propostas metodológicas de ensino-aprendizagem de línguas 
estrangeiras. A técnica de rastreamento ocular, que registra o movimento dos olhos 
durante a realização de atividades cognitivas, apesar de encontrar-se em fase ini-
cial no Brasil, é muito difundida internacionalmente nos estudos de processamento 
da linguagem, sendo utilizada há pelo menos três décadas. O objetivo do presente 
trabalho é apresentar essa técnica e as vantagens de sua utilização em estudos de 
processamento da linguagem, destacando como ela pode auxiliar o linguista apli-
cado a avaliar o desempenho dos falantes durante o processamento de língua ma-
terna ou estrangeira. Para tal, fazemos uma revisão de estudos psicolinguísticos 
que utilizam o rastreamento ocular como método de investigação no nível da pala-
vra e da sentença Os resultados da revisão de literatura mostram um consenso en-
tre os estudiosos da área de que o registro do movimento ocular é uma técnica não 
invasiva que mensura a atenção visual do sujeito durante a leitura e que pode ser 
usada sem o auxílio de tarefas secundárias, fornecendo, desse modo, resultados 



robustos do processamento cognitivo durante a compreensão da linguagem. Com 
base na revisão de literatura, conclui-se que o registro da movimentação ocular 
pode ser uma excelente ferramenta para investigação de fenômenos linguísticos, 
pois trata-se de um índice da atividade cognitiva e de mecanismos atencionais que 
permite fazer inferências sobre o uso da linguagem em tempo real. Consequente-
mente, o rastreamento ocular pode trazer contribuições para a pesquisa no âmbito 
da linguística aplicada por seu potencial para levar a uma melhor compreensão dos 
processos de aquisição e ensino-aprendizagem de língua materna e estrangeira, 
fornecendo dados sobre o conhecimento dos aprendizes e sobre a aplicação desse 
conhecimento durante a compreensão da linguagem.  

PALAVRAS-CHAVE: Rastreamento Ocular. Processamento da Linguagem. Ensino/
Aprendizagem de Línguas Naturais. Leitura. Psicolinguística.  

O DESAFIO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE INGLÊS PARA FINS ES-
PECÍFICOS (IFE) PARA O USO PEDAGÓDICO DA TECNOLOGIA 

ELZA MARIA DUARTE ALVARENGA DE MELLO RIBEIRO 

Resumo: Parte dos problemas da educação brasileira atualmente passa pela for-
mação dos professores. Nesse recorte, o foco se concentra naquela oferecida aos 
futuros docentes da língua inglesa, especialmente votada para o contexto de ensi-
no de inglês para fins específicos (doravante, IFE). Juntando-se a isto, outro desa-
fio enfrentado nas licenciaturas tem a ver com a preparação deste público, para o 
uso da tecnologia na sala de aula de forma pedagógica e eficiente. (RAMOS, CE-
LANI, MILER, LEFFA, VIAN JR.).  A presente comunicação tem por objetivo mos-
trar que a práxis contemporânea da abordagem IFE vai de encontro aos mitos na-
turalizados e desatualizados, do senso comum, em especial quanto ao uso peda-
gógico da tecnologia. Tal necessidade foi fruto da análise realizada no IFRJ, cam-
pus Rio de Janeiro, via pesquisa na modalidade PIBITI JR, cuja autora foi a pes-
quisadora-orientadora de dois monitores bolsistas e fomento via PROCIÊNCIA. Ao 
dar vez e voz aos alunos, não existe a possibilidade de não considerar as ferra-
mentas tecnológicas à disposição dos discentes em sua rotina cotidiana como pos-
sibilidade de material didático. Acontece que os cursos de licenciatura não têm 
dado conta de preparar o profissional com esse perfil. Os dados foram gerados a 
partir de eventos oferecidos, sendo eles: minicursos, workshops, oficinas, dentre 
outros no formato de extensão institucional. Os participantes são, em sua maioria, 
professores de língua inglesa, quer em formação, recém-formados ou com anos de 
experiência no magistério. Os resultados indicam que tanto a formação de profes-
sores IFE, quanto daqueles capazes de utilizar a tecnologia eficazmente em sala 
de aula, não são contempladas nos cursos de Letras, em boa parte das universi-
dades brasileiras. Portanto, conclui-se que é de grande relevância e pertinência 
que cursos de média ou curta duração sejam oferecidos por instituições de credibi-
lidade e com expertise nos campos acima descritos.  



Por que muitos alunos da EJA inserem no texto dissertativo-argumentativo 
características da oralidade? 

Gesu Wanderlei Costa 

Resumo: Esta pesquisa, cujo tema é o trabalho com desenvolvimento da pro-
dução escrita, está situada na área do ensino/aprendizagem de língua materna. 
Tem-se por objetivos: 1) avaliar dificuldades que alunos do 2° ano do ensino 
médio da EJA encontram na escola para expressar-se com clareza e, por con-
seguinte, escolher a melhor forma de adequação da linguagem. 2) examinar a 
variante informal empregada por alunos adultos na produção de texto. 3) refletir 
sobre os obstáculos da escola em desenvolver a variedade de usos da fala e da 
escrita.  Justifica-se a pesquisa, pois alunos adultos configuram tipos humanos 
com crenças e valores já constituídos. E não poderia ser de outra forma, porque 
já estão inseridos no mundo adulto do trabalho, com responsabilidades econô-
micas e familiares. A pesquisa realizada está fundamentada na linguística textual 
e na sociolinguística. Os resultados obtidos indicam que a variante formal ainda 
está distante do aprendizado de muitos alunos da EJA, apesar dos avanços dos 
PCNs há duas décadas.  

Palavras-chave: Ensino; Texto; Variação linguística  

Mídias e Formação de Professor: um olhar para as teses de doutorado 
Sandro Luis da Silva 

Universidade Federal de São Paulo/ FE-USP 

Resumo: Esta apresentação objetiva a socialização de um projeto de pós-doutora-
do, que está em andamento, o qual procura examinar a participação das mídias na 
oficialização de uma imagem de língua e a formação do professor de língua portu-
guesa. A pesquisa dialoga com dois Projetos coordenados por Barzotto: “Imagens 
da língua: sujeito, deslocamento, conhecimento e tempo” e “Estudos discursivos 
sobre mídia na Universidade de São Paulo (USP) e na Universidade do Porto (UP): 
implicações teóricas e práticas”. Em nossa pesquisa, consideraremos as mídias 
como uma instância argumentadora, dada a importância que elas assumem soci-
almente. Neste estudo, interessa-nos as pesquisas de mestrado e doutorado que 
examinam, à luz da análise do discurso, os efeitos discursivos do texto midiático 
em sala de aula. E tal interesse se pauta no fato de que, no campo educacional, 
torna-se cada vez mais necessário o preparo do professor para lidar com a grande 



quantidade de informações introjetadas pelas mídias nos jovens. A discussão da 
presença delas na formação de professores contribui significativamente para um 
ensino significativo para os sujeitos nele envolvidos, uma vez que na formação do-
cente encontra-se o momento em que se prepara o futuro docente para a prática 
em sala de aula. Espera-se contribuir com discussões a respeito de diversos fato-
res implicados com o tema proposto por nós, proporcionando subsídios para o de-
senvolvimento de estratégias para a formação inicial e continuada do professor de 
língua portuguesa, a fim de torna-lo mais reflexivo em relação ao ensino de língua 
portuguesa na escola básica. 
Palavras-chave: discurso, mídias, língua, formação de professor.

ANÁLISE DA LINGUAGEM VERBO-VISUAL DO LIVRO ANUK, BOBUK, TON-
TUK E UMAFOCA BRANCA  

Alessandra Izabel dos Santos 
alessandra_isa35@hotmail.com 

Co-autor: Thassia Kristine da Silva 
thassias@yahoo.com.br 

UNITAU 

 Resumo: A abordagem do respeito à igualdade de gênero, aos aspectos étnico-
raciais e à diversidade tem sido intensificada na mídia, compondo o discurso da 
sociedade atual. Portanto, a cultura discriminatória é ainda muito arraigada e con-
cebida como natural no seio da sociedade e na escola. Este artigo traz a análise 
verbo-visual do livro Anuk, Bobuk, Tontuk e uma foca branca (URBERUAGA, 2013), 
sobre o discurso do respeito às diferenças étnico-raciais. Este trabalho tem como 
objetivos identificar a ideologia que permeia o discurso deste livro; verificar se o 
respeito à desigualdade e a inclusão das diferenças é apresentado e averiguar se o 
enunciado concreto dialoga com o discurso de tolerância às diferenças. Trata-se de 
uma pesquisa bibliográfica em que foram analisados os pressupostos teóricos das 
concepções bakhtiniana de linguagem numa perspectiva dialógica, comparando-os 
com o discurso das imagens e do texto, pensando a linguagem como constituinte 
dos signos ideológicos que acontece nas interações dos sujeitos. Para realizar este 
trabalho, utilizamos um corpus composto por partes mais relevantes do livro Anuk, 
Bobuk e Tontuk e uma foca branca (URBERUAGA, 2013), que foram selecionados 
para a análise da linguagem verbo-visual. Os resultados obtidos mostram que o 
discurso evidencia o sentimento de desemparo, de humilhação e perda da perso-
nagem que sofreu a discriminação. Conclui-se que este livro não aborda a inclu-
são, mas a reclusão do diferente. 

mailto:alessandra_isa35@hotmail.com


Palavras-chave: Signo ideológico; discurso; diferenças. 

MULTIMODALIDADE NO MATERIAL DIDÁTICO DE INGLÊS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO - O VOLUME 1 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Elio Valdir Moreno Junior 

eliottjn@gmail.com 

Resumo: O material didático, oficial, fornecido aos professores e alunos da Rede 
Pública de São Paulo, pela Secretaria de Educação do Estado é o Caderno do Alu-
no, um material apostilado, composto por dois volumes. Esses dois volumes con-
tém as situações de aprendizagem recomendadas para cada momento do proces-
so de aprendizagem, ou seja: o conteúdo a ser explorado, bem como atividades 
que visam desenvolver as competências e habilidades selecionadas para aquele 
momento do processo. O objetivo deste trabalho será analisar aspectos multimo-
dais do Volume 1 do Caderno do Aluno de inglês, do primeiro ano do Ensino Médio, 
a fim de procurar compreender as relações imagem-verbiagem presentes no cor-
pus. A análise visa aplicar conhecimentos oriundos da Lingística Sistêmico-Funcio-
nal (HALLIDAY 2014), e teorias da Multimodalidade, especialmente a integração 
multimodal (PAINTER, MARTIN e UNSWORTH, 2013; DIAS e VIAN JR, 2017). O 
primeiro passo na realização da análise será selecionar as ocorrências multimo-
dais, no corpus em que serão analisadas; o passo seguinte será a descrição e aná-
lise delas. Espera-se, ao final desse processo, ter informação que ajude a compre-
ender as ocorrências multimodais e que isso ajude professores a melhor utilizar es-
ses momentos. 

Palavras-chave: Multimodalidade; inglês; material didático 

Das cenas da enunciação ao ethos discursivo: primeira página e memória 
sobre a gripe na Folha de S. Paulo 

Felipe de Souza Costa 



Resumo: O tema da Gripe Suína, conhecida como a pandemia que marcou o ano 
de 2009, demonstrou à sociedade mundial a possibilidade de se (re)discutir “acon-
tecimentos” ligados à saúde pública e ao jornalismo por meio de lentes discursivas. 
Interessa-nos, nesta comunicação, apresentar resultados de uma parte da pesqui-
sa que investiga a temática supracitada a partir de materialidades linguísticas ins-
critas em um periódico impresso. A questão-problema que norteia esta pesquisa é 
“Como são construídos os ethé discursivos do jornal Folha de S. Paulo em man-
chetes sobre Influenza A (H1N1)?”. Reunimos, para tanto, um corpus com 12 pri-
meiras páginas, todas elas encontram-se indiciadas no período de abril a dezem-
bro de 2009. Objetivamos evidenciar as estratégias linguístico-discursivas que fo-
ram utilizadas para a construção dos diversos ethé discursivos do referido jornal e, 
além disso, elucidar rastros que possibilitem a observação de efeitos de sentidos, 
quando da constituição dessas imagens discursivas instituídas pela instância 
enunciadora. Nessa direção, filiamo-nos à perspectiva teórica da Análise do Dis-
curso de linha francesa, especificamente às contribuições advindas de estudos de 
Maingueneau (1997, 2010, 2013, 2014 e 2015). Após as análises iniciais, os resul-
tados e discussões apontaram para a necessidade de interpretá-lo a partir de um 
movimento da gripe enquanto discurso, o que inclui discutir as cenas de enuncia-
ção e a construção do ethos. Finalmente, como resultado, entendemos que, além  
materialidades discursivas, os ethé discursivos, que nos permitem construir ima-
gens discursivas do jornal Folha de S. Paulo, vão do pedagógico ao científico/obje-
tivo. Além disso, possibilita-nos a leitura de efeitos de sentidos que pendulam entre 
o pânico e a contenção como recurso para reafirmar os ethé construídos. 

Palavras-chave: Análise do discurso; Primeira Página; Ethos discursivo. 

Quadrinhos na sala de aula: o olhar do professor 

Francielle de Queiroz Zurdo 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

francielle.zurdo@yahoo.com.br 

Resumo: Esta comunicação se propõe a apresentar os resultados de nossa disser-
tação de mestrado cujo objetivo foi aferir as vozes e os olhares de professores de 
educação básica da região de Guarulhos, sobre o uso das histórias em quadrinhos 
(HQs) em sala de aula. O projeto levou em consideração o conhecimento prévio e 
a familiaridade que os docentes têm com as HQs. Dividiu-se em algumas etapas: 
a) conhecer o perfil leitor e docente dos professores que participariam da pesquisa; 
b) roda de conversa sobre os olhares que têm sobre as histórias em quadrinhos; c) 
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uma proposta de atividade que pudesse ser desenvolvida em sala de aula com um 
gênero dos quadrinhos. Antes de realizarmos essas etapas, fizemos um levanta-
mento das escolas entre diretorias norte e sul de Guarulhos, a fim de estabelecer-
mos um contato para apresentar a proposta de trabalho com os professores. Con-
seguimos duas escolas participantes. O número total de professores entre as esco-
las foi de trinta e sete. Sobre quadrinhos, trabalhamos com Cagnin (1975, 2014), 
Vergueiro (2014) e Ramos (2011, 2012, 2014); acerca da multimodalidade, Kress 
(2010). Sobre os elementos do texto, Marcuschi (2008) e Koch (2009). Para sus-
tentarmos a definição de gênero e hipergênero, valemo-nos, respectivamente de 
Bakhtin (2011 [1979]) e Maingueneau (2006, 2015). Outros autores colaboraram 
para a costura da temática da dissertação, Eco (2012), Pina (2012) e Gonçalo Ju-
nior (2004). Com isso, percebemos que os professores: 1) entendem que os qua-
drinhos têm um estatuto lúdico, mas que colaboram como porta de entrada para a 
leitura; 2) leem e utilizam quadrinhos em sala de aula, porém parte deles afirma 
que seus materiais não apresentam HQs; 3) existe uma ideia entre o corpo docente 
de que os quadrinhos são mais atraentes em relação à forma, ou seja, chamariam 
mais a atenção dos alunos.  

Palavras-chave: Quadrinhos; Ensino; Professor; Conhecimento 

GÊNERO CARTAZ: MULTIMODALIDADE E APLICAÇÃO EM CONTEXTOS 
PROFISSIONAIS 

Ricardo Benevides / CEFET-RJ 

ricardo.oliveira@cefet-rj.br 

Resumo: Este trabalho objetiva apresentar um relato de experiência acerca da 
elaboração, aplicação e avaliação de uma unidade didática desenvolvida para ser 
inicialmente trabalhada em cursos de ensino médio técnico, em uma escola técni-
ca, integrando o aprendizado de língua inglesa e ergonomia com foco nos princípi-
os do Inglês para Fins Específicos (HUTCHINSON & WATERS, 1987). A proposta 
de desenvolvimento de material didático para fins específicos contemplando as ne-
cessidades dos aprendizes (BASTURKMEN, 2006) acordou o gênero "cartaz", le-
vando em consideração aspectos linguísticos e semióticos, propósitos comunicati-
vos, esfera de circulação, público-alvo, além de observar na produção dos alunos 
as variáveis de campo, relações e modo. (HALLIDAY & MATTHIESSEN, 1994; 
2004). A atividade foi ofertada como extensão em instituições federais de ensino no 
Estado do Rio de Janeiro. A proposta está ancorada na percepção de que gêneros 
discursivos e multimodalidade estão presentes nos ambientes de ensino de inglês 
e que a comunicação se estabelece de maneira complexa como resultado da inter-
relação de várias linguagens e desse modo corroborando a noção de que todo tex-
to é multimodal (HEMAIS,2015; KRESS,2000). O material didático foi aplicado por 
dois docentes em uma oficina e após o trabalho com o gênero e capacidades de 
linguagem (DOLZ,2004) culminou com a produção dos discentes. Sendo assim, a 
Unidade Didática (U.D.) aplicada será apresentada, discutida e em seguida uma 
avaliação da mesma será feita, segundo os critérios de avaliação de unidades 



(RAMOS, 2009).  Após apresentação e análise, o trabalho será concluído com a 
apresentação da produção dos aprendizes e reflexões sobre desenvolvimento de 
material didático contextualizado e com foco na interação discente e construção de 
sentidos a partir da apropriação de gêneros discursivos. 

Palavras chave: Gênero discursivo, Línguas para fins específicos, Material didáti-
co 

GIL VICENTE X COSPLAY: CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO LEITOR DE LITERA-
TURA 

  
Ana Paula Quarantani, Univesidade de Taubaté 

quarantaniap@gmail.com  
Resumo: O tema desta pesquisa é o trabalho com desenvolvimento da leitura para 
a constituição do sujeito leitor de literatura, especificamente a leitura do texto Auto 
da Barca do Inferno, de Gil Vicente, e apresentação do texto oral com elementos 
visuais do Cosplay, por alunos do 1° ano do Ensino Médio, de uma escola pública 
municipal na Zona Leste da cidade de São Paulo. O ensino de literatura nas esco-
las está passando por uma crise. Em um mundo tomado pelos aspectos visuais 
como as selfies, o youtube, o instagram, torna-se complicado para o professor tra-
balhar em sala de aula o texto verbal puro e simples. Ainda mais se tratando de es-
critos dos séculos XVI, como ocorre nas aulas de Literatura, em que o vocabulário 
está bastante distante do que é utilizado nos dias de hoje. Os estudantes, então, 
ficam dispersos e os docentes encontram dificuldades para ensinar literatura.Dessa 
forma, como seria possível aproximar os textos clássicos da realidade do aluno? A 
partir do exposto, estabeleceu-se como objetivo geral da intervenção pedagógica a 
leitura do Auto da Barca do Inferno para a formação do sujeito leitor de literatura. 
Especificamente, buscou-se a compreensão da obra Auto da Barca do Inferno, das 
características físicas das personagens e a transposição da história para o univer-
so Cosplay. O trabalho fundamentou-se no conceito bakhtiniano do dialogismo e a 
relação autor-personagem, por meio de Bakhtin (2011), Fiorin (2006;2009) e Sobral 
(2009). Metodologicamente, desenvolveu-se uma pesquisa-ação com 60 estudan-
tes, em duas etapas: primeiramente, leitura do Auto, caracterização dos persona-
gens em seus aspectos físicos e psicológicos; em seguida, a apresentação 
do Auto. Como resultados, houve a criação decosplayers e a contribuição para o 
processo de constituição de um sujeito leitor crítico, com a participação dos alunos 
de forma efetiva. 
 Palavras-chave: Literatura, Gil Vicente, Cosplay 

Ethos discursivo e a (re) construção de objetos de discurso: do jornalismo 



online para as páginas do Facebook 
Autor: Ingrid Caroline Albuquerque Candido 

E-mail: ialbuquerque21@yahoo.com 

Resumo: É indiscutível a importância dos meios de comunicação de massa na 
contemporaneidade. Por esse viés, para esta apresentação foram apurados dois 
meios de comunicação que detém grande importância social: as redes sociais e os 
jornais online. Os dois veículos de comunicação são constituídos por sujeitos histó-
ricos, com discursos imersos em um universo social. O corpus selecionado para 
análise tem como base o gênero manchete jornalística de dezessete posts do perfil 
Caneta Desmanipuladora da rede social Facebook, que trata de revisitações a ma-
térias de jornais. Em somatória, foram selecionadas dezessete reportagens dos 
jornais online O Globo e Estadão. Todas as matérias jornalísticas dos corpus tratam 
de notícias publicadas no contexto do governo do presidente interino Michel Temer, 
noticiadas no período de 24/05/2016 até 17/08/2016. As matérias veiculadas online 
apresentam, por meio da (re) construção de objetos de discurso, determinadas po-
sições ideológicas e discursivas, constituindo o ethos discursivo dos enunciadores, 
o que possibilita um estudo pelo viés discursivo e ideológico. A perspectiva de aná-
lise tem como base teórica a Análise do Discurso, em especial a de linha francesa, 
sobretudo os conceitos de discurso trazido por Maingueneau (1996; 1997; 2001; 
2004; 2006, 2014).  Acredita-se que este estudo possa conduzir o leitor a refletir 
sobre os discursos midiáticos e identificar os mecanismos de linguagem que são 
utilizados pelos diferentes enunciadores.  

Palavras – chave: comunicação de massa; discurso; ethos discursivo; objetos de 
discurso 

A FERRAMENTA VIRTUAL VOCAROO NA AULA A DISTÂNCIA DE LÍNGUA IN-
GLESA E IMPRESSÕES DOS APRENDIZES 

Julia Larré (UFRPE/UFSCar) 

jlarre1304@gmail.com 

Resumo: As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) têm con-
tribuído indubitavelmente para alterar a forma como as pessoas lidam com o ensi-
no-aprendizagem de línguas estrangeiras. Pretendo, aqui, realizar um relato de 
pesquisa relacionado ao ensino-aprendizagem de língua inglesa. Nesse contexto, 



alguns estudiosos da área de ensino-aprendizagem de língua inglesa na Educação 
a Distância (EaD) (SILVEIRA, 2015; ESTIVALET & HACK, 2011; ESTIVALET, 2012; 
BOETTCHER, 2008) constatam a necessidade de enfatizar pesquisas nesta área, 
com a investigação de recursos especialmente para o estímulo da linguagem oral. 
Neste trabalho, além de discorrer sobre as pesquisas que me serviram como fun-
damentação teórica, abordarei as impressões dos aprendizes que utilizaram a fer-
ramenta virtual para gravação de voz Vocaroo para cumprir atividades de pronúncia 
em língua inglesa, em uma disciplina na modalidade a distância, no contexto uni-
versitário de um curso de Engenharia Civil em que a aprendizagem do referido idi-
oma é obrigatória na grade curricular. Para tanto, a coleta de dados foi realizada 
por meio de um breve questionário com os aprendizes para acessar as impressões 
dos mesmos. Como resultado, foi possível observar por meio das respostas dos 
aprendizes que a supracitada ferramenta possui muitas potencialidades para o en-
sino-aprendizagem de língua inglesa na modalidade a distância. 

Palavras-chave: Língua inglesa; Educação a distância; Vocaroo. 

Referenciação em textos multimodais: uma análise de memes 

Lilian Mara Dal Cin Porto 
Pontifícia Universidade de São Paulo/Capes 

liliandalcin@gmail.com 
 
Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar como se dá o processo de refe-
renciação em memes, textos que podem ser considerados multimodais por apre-
sentarem como formato mais comum imagem associada a legenda. Para isso, par-
timos do conceito o de texto apresentado por Custódio Filho (2011), segundo o qual 
texto constitui uma atividade interativa altamente complexa de produção de senti-
dos que se realiza com base nos elementos – verbais e não verbais -  presentes na 
superfície textual e na sua forma de organização e requer não apenas a mobiliza-
ção de um vasto conjunto de saberes (enciclopédia), mas a sua reconstrução e a 
dos próprios sujeitos – no momento da interação. Assim, baseados nessa definição 
e seguindo os passos de Ramos (2011), assumimos que a imagem pode ser um 
objeto de discurso, tal como acontece na escrita e, no caso específico dos memes, 
será essencial para o efeito de humor, visto que, muitas vezes, instaura um objeto 
de discurso que é recategorizado pelo texto verbal ou recategoriza um objeto ins-
taurado pelo texto escrito. Para evidenciar tal hipótese, selecionamos duas coletâ-
neas de memes conhecidas, “Amiga, me segura” e “Senhora?”. Cada coletânea 
compartilha, entre si, a mesma imagem, que recebe sentidos diferentes de acordo 
com a legenda atribuída a ela. Acreditamos que ampliar o escopo teórico da Lin-
guística Textual - anteriormente restrita a textos verbais - a textos multimodais, 



como os memes, é uma tarefa importante e ainda pouco explorada. Parece-nos, 
ainda, que a análise do processo de referenciação, com instaurações e recategori-
zações de objetos de discurso, é de grande relevância para explicar a construção 
de sentidos e o efeito de humor em memes.  

Palavras-chave: Referenciação. Multimodalidade. Meme.  

Multimodalidade em designs linguísticos imagéticos nos pôsteres norte ame-
ricanos da Segunda Guerra Mundial: um projeto de múltiplas leituras em uma 

escola pública no interior da Bahia 

Resumo: Mudanças do mundo em transformação referem-se às novas exigências 
que tornam as pessoas construtores de significado. Como discute Moita Lopes 
(2003), o indivíduo no mundo do trabalho contemporâneo passa a ser visto como 
um portfólio (Gee 2000b) que dispõe de habilidades e competências variadas, ou 
múltiplas habilidades. (Sandes, 2014) Para os pesquisadores do New London 
Group (NLG) essas mudanças resultam em uma multiplicidade textual -que surge a 
cada dia- e que representa o maior desafio para os educadores na sociedade con-
temporânea, devido à rapidez com que esta sociedade reconfigura-se. Na perspec-
tiva dos multiletramentos- aqueles que têm como objeto a relação entre a educa-
ção e linguagens digitais (Eluf, 2010)- e dos conceitos sobre Multimodalidade de 
Kress & van Leeuwen (2000) apresentamos um projeto realizado durante pré-servi-
ço em Língua Inglesa. Objetivamos a prática de leitura e interpretação de textos de 
múltiplas linguagens com alunos do Ensino Médio (EM) de uma escola municipal 
do interior da Bahia. Como corpus para as atividades de leitura utilizamos pôsteres 
da campanha de guerra dos Estados Unidos criadas durante a II Guerra Mundial. 
Como resultado registramos breves entrevistas as releituras dos alunos do EM so-
bre a multiplicidade de discursos que emergem na campanha de guerra publicitária 
norte-americana. 

Key words: Multimodality, Second war and Corpus Linguistic. 



O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM AMBIENTES VIRTUAIS: a 
constituição do ethos discursivo no gênero fórum 

Valéria Espanha Alves - UNIFESP 
valespanha@hotmail.com 

RESUMO: Esta comunicação tem como propósito socializar uma pesquisa inserida 
nos postulados da Análise do Discurso de linha francesa e da Linguística Aplicada 
em que se analisa os estudos da linguagem sobre o ethos discursivo dos sujeitos 
enunciadores em situação de ensino e aprendizagem na Educação a Distância 
(EaD), no gênero discursivo fórum de discussão. Para a construção do ethos dis-
cursivo, o sujeito enunciador pode se valer de estratégias enunciativas individuais 
que influenciam ou não o pertencimento dos sujeitos a determinada comunidade 
discursiva. O corpus é composto por 20 postagens realizadas no fórum de discus-
são entre professor e 13 alunos, em curso de formação continuada a distância. A 
base teórica pautou-se nos estudos de Maingueneau no que diz respeito ao discur-
so, em Pinheiro no tocante à aprendizagem colaborativa e em Moore e Kearsley 
para tratar das novas TIC e fórum de discussão.  Para análise, investiu-se nas ca-
tegorias de: ethos discursivo, cenas da enunciação, semântica global e as marcas 
de pessoa e não pessoa do discurso. Os resultados demonstram que a presença 
do professor é essencial para mediar a construção do conhecimento, pois os alu-
nos por si sós não mantêm a discursividade com foco no tópico discursivo; a maio-
ria não se posiciona em relação ao tema proposto, deixa para cumprir a atividade 
no último dia de prazo, desconsiderando o caráter performativo do processo de in-
tra para interaprendizagem, quando não sustenta seu argumento, constituindo um 
ethos distanciado à contestação. A partir desses resultados, concluiu-se que esses 
alunos ainda não apresentam maturidade cultural para atuar nessa modalidade de 
ensino, não veem o gênero fórum como espaço para debate e posicionamentos e 
expansão do conhecimento, pois, pelas análises, constatou-se que a participação 
deles é mínima, o que lhes garante o crédito para aprovação e certificação. 

PALAVRAS–CHAVE: Fórum de discussão; Educação a Distância; Ethos. 

A Relação entre Texto e Contexto: Análise da variável de Registro ‘Campo’ em 
Livros Didáticos de Língua Portuguesa 

Pedro Cerqueira da Silva- Mestrando em Letras UNIFESP 
Ped.rocsilva@hotmail.com 

Resumo: O objetivo desta comunicação é apresentar os resultados preliminares de 
trabalho em andamento sobre a relação entre texto e contexto nos gêneros presen-
tes em três coleções de livros didáticos (LD) de língua portuguesa para o 9º ano do 
ensino fundamental: (1) Projeto Teláris (Borgatto, Bertin e Marchezi, 2012); (2) Por-
tuguês Linguagens (Cereja e Magalhães, 2012) e (3) Vontade de Saber Português 



(Alves e Brugnerotto, 2012). Os critérios de escolhas dos livros para composição 
do corpus foram: (a) a aprovação pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) dos 
LDs para os anos de 2014, 2015 e 2016 e (b) serem os mais adotados e distribuí-
dos pela rede pública de ensino do Brasil (BRASIL, 2013). O arcabouço teórico-me-
todológico é a Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) devido ao fato de esta abor-
dagem focalizar a observação da língua em sua funcionalidade, ou seja, estudar 
seu uso de acordo com a função de construção de significados, conforme preceitu-
ada por Halliday (1985) e seguidores. A LSF analisa a linguagem como um recurso 
para a produção e interpretação de significados nos diversos contextos sociocultu-
rais (Vian Jr, 2014) e, a partir desse pressuposto, apresentaremos o contexto de 
situação em que este corpus está inserido, descrevendo as características dos gê-
neros sob estudo, tendo como base a variável de registro Campo, a partir dos prin-
cípios estabelecidos por Halliday (1989). Serão apresentados, ainda, aspectos dos 
gêneros relacionados ao “ambiente sociocultural mais amplo, que inclui ideologia, 
convenções sociais e instituições” (Cabral; Fuzer, 2014, p. 28). Os resultados pre-
liminares apontam que a variável Campo de Registro é extremamente relevante 
para aluno e professor, pois é a partir do Campo que se podem perceber os signifi-
cados dos textos que circulam em um dado contexto real de uso da língua e como 
tais aspectos podem ser abordados no ensino.  

Palavras-chave: Gênero; Texto; Contexto; LSF; Livro didático de Língua Portugue-
sa. 

Challenges pre-service teachers face while learning to teach Creative Writing 
in English 
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Abstract: The challenges pre-service teachers may face while learning to teach 
Creative Writing in English as a second language (CWE) have not been extensively 
researched in Brazil yet. Thus, the main objective of this research was to analyze 
the types of challenges pre-service teachers may face while they learn to teach 
CWE and how their professors respond to these challenges.  The approach of this 
research was the action research (Ferrance, 2000). The action researcher is keen 
to tally with collaborative activities, search for solutions and even intervene in the 
learning process so that his subjects can develop themselves more properly. This 
research location included two CWE classes in English at the University of São 
Paulo. The sample of this study consisted of five pre-service teachers learning how 
to use Creative Writing (Maley, 2012) to teach English as a second language. The 
research methods used were creative diaries, unstructured interviews, group inter-
views and fieldnotes. The results demonstrated that although Language and Litera-
ture professors may enhance the preparation of pre-service teachers, it does not 
always occurs. In addition, the data analyzed indicated that only expositive classes 
do not promote the development of pre-service teachers’ creative thinking (Vy-
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gotsky, 2007). These research findings pinpointed that professors play an important 
role in the development of pre-service teachers’ creative thinking (Vygotsky, 2007); 
however, the pedagogy used hindered their development.  
Keywords: Challenges; Pre-service teachers; Creative Writing 

O impacto do uso do blog visando o engajamento discente em disciplinas de 
língua inglesa em cursos técnicos subsequentes 

  

Resumo: O ensino de inglês em geral e, especialmente, nos cursos técnicos tem 
papel fundamental, tendo em vista a amplitude de oportunidades de acesso à in-
formação de cunho tecnológico. Tal acesso, inclusive, dá-se exclusivamente atra-
vés da língua inglesa em diversos casos. Entretanto, devido a fatores diversos, os 
discentes não imprimem dedicação suficiente ao estudo da língua inglesa no âmbi-
to dos cursos técnicos. Alinhado com a importância de se perseguir novas manei-
ras de lecionar e de promover o engajamento dos discentes, este artigo se propõe 
a analisar o impacto da utilização do blog como projeto aplicado a dois cursos téc-
nicos no campus Ceilândia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Brasília (IFB). A utilização do blog foi desenvolvida durante o segundo semestre 
de 2016 junto aos discentes do curso Técnico em Manutenção de Equipamentos 
Biomédicos (TEB) e do curso Técnico em Eletrônica (TEN) no estudo do “inglês 
instrumental”, disciplina ministrada no primeiro módulo dos respectivos cursos, que 
são subsequentes, desenvolvidos no período noturno e, por conseguinte, formados 
totalmente por adultos. Esses estudantes foram responsáveis pela construção co-
laborativa de blogs sobre a disciplina de inglês instrumental e, em alguns casos, 
até abrangeram outras disciplinas. Diante da produção das equipes, os blogs pas-
saram a ser utilizados como fonte de informação para as turmas seguintes. Os dis-
centes envolvidos tiveram suas impressões coletadas a partir de questionários e 
entrevistas, gerando dados reveladores sobre o impacto daquela iniciativa sobre 
aqueles sujeitos em seus contextos de vida. Em vista da experiência desenvolvida 
e do retorno dos discentes sobre ela, são levantadas propostas para superar as 
dificuldades apontadas pelos discentes e pelo docente, além de se propor potenci-
alidades no uso de ferramentas tecnológicas no ensino de língua inglesa para fins 
específicos em cursos técnicos no IFB. 

PALAVRAS-CHAVE: tecnologia, inglês para fins específicos, ensino técnico  



Os cuidados da biblioteca escolar – formação e trabalho dos seus responsá-
veis 
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Resumo: Desde a criação do PNBE (Programa Nacional Biblioteca da Escola), em 
1997, até 2014, último ano de distribuição, o governo federal comprou e enviou li-
vros para compor os acervos das bibliotecas escolares públicas de todo o país. No 
entanto, assim como Paiva (2012) pondera, questionamos: como se dá a efetiva-
ção do programa que objetivava garantir e democratizar o acesso ao livro e à leitu-
ra? Paiva (2012) e Montuani (2012) já demonstravam a necessidade de focar nos 
profissionais da educação que incentivam a leitura no ambiente escolar. Buscamos, 
então, verificar o uso dos quadrinhos selecionados pelo PNBE, nosso objeto de 
pesquisa de mestrado, nas escolas da rede pública municipal de Barueri, município 
localizado na grande São Paulo, que atendesse ao Ensino Fundamental II, afim de 
constatar a efetivação das HQs no programa. Contudo, A identificação de seis es-
colas que não tinham nenhum espaço para o acervo e outras que não tinham circu-
lação das obras junto aos alunos nos fizeram levantar outra problemática: quem 
cuida da biblioteca escolar? Desta forma, nossa comunicação debaterá a questão 
da formação e o cuidado do espaço a partir dos dados obtidos em nossa pesquisa 
de campo, apontando que não basta ter uma política pública que distribua livros se 
não tiver um responsável pelo espaço, o que é muito comum nas escolas públicas. 
E, mesmo quando há este profissional que ele tenha uma formação para o traba-
lho, já que muitos são professores readaptados (todas as escolas que identifica-
mos com responsáveis em Barueri) ou professores de língua portuguesa (casos 
nas escolas da prefeitura de São Paulo) e não bibliotecários. Para tanto, tomamos 
como base teórica os conceitos de Roca (2011) e Silva (1998), para discutir a for-
mação e o trabalho desses profissionais que precisam desenvolver atividades du-
plicadas, o educador e o bibliotecário. 

Palavras-chave: biblioteca escolar; leitura; formação de leitores; 

A linguagem dos quadrinhos e os memes: diálogos possíveis  
Amanda Cristina Siqueira Mazo 

amandamazo@hotmail.com 



Resumo: Nesta comunicação, levantamos questionamentos sobre produções mul-
timodais presentes na rede social Facebook, as quais apresentam elementos da 
linguagem das histórias em quadrinhos, com o objetivo de estabelecer aproxima-
ções e disparidades entre memes e tiras cômicas sob um olhar linguístico. Segun-
do Barton e Lee (2015), devido ao crescimento do uso de tecnologias e redes soci-
ais, estão se desenvolvendo novas relações entre imagem e texto, possibilitando a 
criação de textos multimodais, isto é, produções com diferentes modos semióticos, 
de produção de linguagem verbal e não verbal, que se dá simultaneamente. Assim 
como afirma Paiva, as tecnologias digitais complexificaram a interação humana, 
possibilitando a criação de comunidades virtuais, constituídas pela linguagem e 
somente por ela. Novas relações híbridas de imagem e linguagem verbal têm como 
resultado produções que chamamos de memes. Estes podem ser compreendidos, 
conforme Souza (2014), o que se multiplica por cópia e imitação, podendo ser pa-
lavras, imagens, fotos, desenhos, falas, entre outros. Assim como observou Silva 
(2012), os memes são utilizados, frequentemente em forma de curtas tiras em qua-
drinhos. A partir da análise dos elementos que compõem certas produções em pá-
ginas do Facebook, apresentamos análises sobre quais elementos da linguagem 
dos quadrinhos os aproximam de tiras cômicas tradicionais e uma discussão sobre 
as dificuldades em definir o gênero ao qual uma produção multimodal pode perten-
cer em novos contextos, em particular os digitais. 
Palavras-chave: quadrinhos; memes; multimodalidade.  

Exercício de Linguagem: O ethos discursivo e a competência discursiva na 
prova de Linguagens, códigos e suas tecnologias do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) 

Beatriz Silva Rocha (beatriz_rocha22@yahoo.com.br) 

Resumo: O objetivo deste projeto de pesquisa é propor, a partir de uma 
perspectiva discursiva, uma investigação sobre a construção do ethos discursivo do 
enunciador da prova de Linguagens, códigos e suas tecnologias do Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM) explicitando os mecanismos linguístico-
discursivos responsáveis pela construção do ethos discursivo na prova e, assim, 
investigar como a prova requere do candidato diferentes competências discursivas 
–enciclopédica, linguística e genérica- na interpretação dos enunciados. O corpus 
de pesquisa é composto por sete provas da área de Linguagens, códigos e suas 
tecnologias que compreendem os ano de 2009 a 2015. A pesquisa assume os 
pressupostos teórico-metodológicos da Análise do Discurso, tal como vem sendo 
desenvolvido por Dominique Maingueneau (2004; 2008a; 2008b; 2012; 2015) a fim 
de embasar os conceitos de discurso, ethos discursivo, gêneros discursivo e 



competência discursiva. A análise do ethos do enunciador da prova de Linguagens, 
códigos e suas tecnologias se volta para a descrição das cenas enunciativas. A 
pesquisa se vale da abordagem qualitativa, uma vez que se procura, a partir do 
levantamento bibliográfico e análise textual-discursiva, verificar a constituição do 
ethos do enunciador da prova e as competências discursivas requeridas do 
candidato no trabalho interpretativo. O problema de pesquisa se concentra em 
demonstrar como os procedimentos linguísticos e discursivos são utilizados para a 
construção da imagem do enunciador através da prova de Linguagens, códigos e 
suas tecnologias, e desta forma, investigar como esse ethos depreendido leva o 
candidato a demonstrar diferentes competências discursivas, evidenciando dessa 
forma, a relação entre a linguística e ensino; compreendendo os efeitos de sentido 
criados através da linguagem.  

Palavras-chave: Ethos; discurso; ENEM  

OS SONS DO COTIDIANO: UMA LEITURA ESTILÍSTICA DO PROSAÍSMO EM 
COTIDIANAMENTE, DE ALBERTO PUCHEU 

Elke Regina Garcia Rigoli (Universidade Cruzeiro do Sul) 

reginarigoli@hotmail.com 

Resumo: Este trabalho tem por objetivo fazer um levantamento dos elementos le-
xicais e sonoros que se apresentam no corpus selecionado, buscando desta forma 
observar a construção dos sentidos oriunda do entrelaçamento desses níveis. O 
material escolhido para este estudo foi o poema Cotidianamente, de autoria do ca-
rioca Alberto Pucheu, e que faz parte da seção COTIDIANAMENTE, integrante da 
coletânea de poemas e crônicas intitulada Mais cotidiano que o cotidiano, publica-
da no ano de 2013. Nesta obra, o autor apresenta uma série de poemas que retra-
tam cenas do dia a dia dos cidadãos, bem como algumas crônicas em que figuram 
a mesma temática. Cotidianamente, que foi eleito como corpus deste trabalho, é 
um poema composto de 138 versos, distribuídos em duas estrofes, sendo 68 na 
primeira e 70 na segunda. Em sua maioria, são decassílabos, embora haja alguns 
versos com quantidade de sílabas poéticas variantes. Percebe-se a predominância 
de uma linguagem prosaica, constituída de palavras em que se percebe a harmo-
nia imitativa dos ruídos de uma cidade populosa e dinâmica. Diante do exposto, 
será feita uma análise que contemplará a estilística da palavra e a estilística do 
som, demonstrando-se os níveis lexical e sonoro como caminhos possíveis para o 
desenvolvimento de uma leitura proficiente e resultante construção dos sentidos 
presentes na tessitura textual. Os critérios adotados para o desenvolvimento desse 
estudo seguem os pressupostos da metodologia bibliografia e o eixo teórico da Es-



tilística Estrutural, dando-se ênfase para a palavra e o som, pautando-se em auto-
res como Levin (1975), Martins, (2012), Riffaterre (1973), dentre outros. 

Palavras-chave: Cotidianamente; Estilística; Fonoestilística. 

A linguagem poética na crônica de Fabrício Carpinejar 

Anagilda Siqueira Sobral Cordeiro 

anagildassc@gmail.com 

Resumo: O presente trabalho, desenvolvido pela linha de pesquisa Estudos Estilís-
ticos: discurso, gramática e estilo da área de pós-graduação de Mestrado em Lin-
guística da Universidade Cruzeiro do Sul, tem como objetivo verificar as semelhan-
ças entre a linguagem prosaica e poética na crônica “Vida de gringo”, de Fabrício 
Carpinejar, a partir do emprego de léxico e de estruturas sintáticas. O uso da lin-
guagem poética é considerado um recurso que propõe diferentes possibilidades de 
leitura ao interlocutor, o que lhe proporciona ir além do cotexto. A aplicação dessa 
linguagem deve ser analisada a partir de aspectos estilísticos que compõem o dis-
curso, já que o estilo desenvolvido pelo produtor está relacionado às escolhas de 
elementos constituintes da língua e como os mesmos são empregados. Essa rela-
ção estabelecida entre o estilo e o projeto de dizer do autor, resulta no uso de ele-
mentos que colaboram com a construção de significados e dão movimento às par-
tes do texto, constituídas por períodos e parágrafos. Por conseguinte, a análise es-
tilística do discurso na crônica de Carpinejar visa ao levantamento de recursos esti-
lísticos como elipses verbais, repetição e paralelismo, para averiguar como suas 
escolhas influenciam na construção da linguagem prosaica de forma a aproximá-la 
da poética e quais são as implicações significativas desse uso no constructo textu-
al. Tendo em vista esses aspectos, serão utilizados para fundamentação da análise 
Martins (2010), Micheletti (2011) e Garcia (2010), entre outros. 

Palavras-chave: linguagem poética; estilística; Carpinejar 

Aprender Espanhol com as TIC: Uma experiência com o WhatsApp 

mailto:anagildassc@gmail.com


Ana Maria Pires Leite 
anaespana11@gmail.com 

Resumo: Com a evolução das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
tem sido cada vez mais frequente o uso de ambientes virtuais de aprendizagem 
(AVA), redes sociais, mídias e aplicativos diversos atrelados às práticas pedagógi-
cas dos professores. Nesta comunicação, apresentaremos um recorte preliminar de 
um estudo envolvendo o uso do WhatsApp Messenger por alunos de terceiro ano 
do Ensino Médio de uma escola pública municipal na cidade de São Caetano do 
Sul, região do ABC Paulista. O estudo apresenta como objetivo principal verificar 
de que maneira esse aplicativo pode potencializar o ensino-aprendizagem da lín-
gua espanhola de modo colaborativo (PALLOFF; PRATT, 2002) e interativo (MOO-
RE; KEARSLEY, 2012; SILVA, 2010; VYGOTSKY, 1984). Partindo do conceito de 
aprendizagem móvel (GEDDES, 2004; BROWN 2010), as atividades propostas nos 
grupos do WhatsApp serviram de complemento às aulas presenciais. Como pro-
posta metodológica, optou-se pela pesquisa-ação (BARBIER, 2007; THIOLLENT, 
2009) em que o professor-pesquisador reflete sobre sua própria prática ao mesmo 
tempo em que orienta o desenvolvimento da investigação. Os dados da pesquisa 
foram coletados durante o ano de 2016 por meio de questionários, entrevistas se-
miestruturadas, diário reflexivo da professora-pesquisadora e registros das ativida-
des realizadas pelos alunos com o uso do aplicativo. A análise parcial dos resulta-
dos obtidos nos permite reconhecer o potencial pedagógico desse aplicativo como 
extensão da sala de aula. 

Palavras-chave: WhatsApp; mobile learning; aprendizagem colaborativa. 

Alguns conceitos bakhtinianos ajudando epistemologicamente tanto na práti-
ca do professor quanto nas atividades de sala de aula 

Eveline Mattos Tápias Oliveira 

Eliana Vianna Brito Kozma 

Resumo: Muitos conceitos que vimos aprendendo em 35 anos de pesquisa e ensi-
no nos levaram a mudar nossa forma de trabalho em sala de aula, bem como nos-
sa própria postura. Dentre eles, alguns são muito falados e estudados, mas muitas 
vezes sua efetiva aplicação está carregada de velhas práticas, não sendo usada 
conforme a própria teoria indica. A presente comunicação é fruto de um trabalho 
realizado junto a alunos do curso de Letras na universidade em que atuamos, no 
sentido de sensibilizá-los quanto à operacionalização de certos conceitos bakhtini-



anos (BAKHTIN, 2003, 2016), para que não fiquem dizendo que trabalham, por 
exemplo, gênero, quando estão trabalhando, na verdade, somente com a estrutura 
do gênero – como era hábito na escola cuja prática era tradicional. Assim, é nosso 
objetivo revisitar brevemente os conceitos bakhtinianos de linguagem, dialogia, 
enunciado, gênero, posicionamento, consciência e ideologia. A seguir, proporemos 
formas de trabalhar com esses conceitos em sala de aula, de modo que sejam pro-
dutivos em dois aspectos principais: 1) favorecer o diálogo que propicie base para 
uma efetiva mudança epistemológica na prática do professor; 2) ajudar a pensar 
formas para a implementação desses conceitos em sala de aula. Esperamos, com 
isso, ajudar na conscientização e na prática dos futuros professores de línguas. 

Palavras-chave: mudança epistemológica do professor; conceitos bakhtinianos; 
atividades de sala de aula. 

 
Edição Definitiva: Um suporte comercial para os quadrinhos 

Reginaldo Matias de Carvalho 

Resumo: Este meta artigo tem como objetivo analisar o suporte em capa dura de 
coletâneas e das edições encadernadas intituladas de “Edição Definitiva”, no que 
interfere em sua relação com o leitor quanto ao real significado desta denominação 
e a diferente forma de interação ocasionada pelo termo agregado ao titulo da revis-
ta. Essa mudança do formato mostra um novo panorama na comercialização, não 
apenas no que diz respeito à sua circulação devido ao fato de serem vendidos em 
grandes livrarias e não em bancas de jornal, mas aos frequentadores de livrarias e 
aos leitores esporádicos que preferem coletâneas e também curiosos em geral vis-
lumbrados com a definição da edição em seu luxuoso suporte. Este projeto tem 
como base teórica, para discutir os conceitos de suporte Marcuschi (2008) no qual 
o define como um lócus físico que serve de embalagem a portar textos e nos revela 
que há muito mais no suporte do que apenas no mecanismo veiculado ao gênero. 
Anda nesta mesma linha de raciocínio Ramos (2011) investiga o quanto seu forma-
to e a diferente forma de recepção que está atrelada ao gênero. Dessa forma te-
mos nos estudos de Távora (2012) o suporte não apenas uma via materializadora 
para a circulação do gênero, mas acrescenta, ainda, um valor enfático ao acaba-
mento do produto com uma maior peculiaridade quanto a seu sentido e a Bonini 
(2003) nos traz o contexto histórico do suporte, a seu aprimoramento e sua diversi-
ficação a diferentes contextos e Bezerra (2011) nos revela em sua pesquisa o que 
há no suporte uma ferramenta de circulação social e que existem atreladas ao su-
porte e suas relações complexas e Hanna (2012) apud Rota (2008) traz a questão 
das implicações causadas pelos diferentes formatos quanto sua preferência e ex-
pectativa. 



Palavra-chave: suporte; quadrinhos; gibi; formato 

PERSONAGENS ANALFABETOS: DIÁLOGOS A PARTIR DA OBRA DE JOÃO 
GUMES 

Maurina Lima Silva 
maurina_cba@hotmail.com 

 
Resumo: Entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, houve 
um intenso debate sobre os destinos do Brasil enquanto nação. Entre os proble-
mas que preocuparam políticos e intelectuais nacionais, o analfabetismo ganhou 
lugar de destaque. Nesse contexto, em que mais de 70% da população brasileira 
era analfabeta, foram criadas campanhas de instrução pública em todo o país, cujo 
objetivo era promover a alfabetização. No sertão da Bahia, o escritor João Gumes 
dedicou um longo período de sua vida para o desenvolvimento social de sua re-
gião, cuja geografia orbitava em torno da cidade de Caetité. Em 1928 Gumes lança 
um romance intitulado _Os Analphabetos_, que, de acordo com o autor, era uma 
modesta contribuição à campanha de instrução nacional. Como se vê, João Gumes 
estava atento aos problemas de sua região em sintonia com os debates nacionais, 
de modo que viu na criação literária uma forma de refletir sobre os destinos do ser-
tão e da nação. Nesse sentido, é possível estabelecer um diálogo da obra de Gu-
mes com outros escritores que trataram do analfabetismo, construindo persona-
gens nessas condições. Desses autores, importa destacar aqui Monteiro Lobato, 
Franklin Távora e Rachel de Queiroz. O problema da alfabetização que coloca em 
diálogo o regional e o nacional e suas fronteiras fluidas está presente na literatura, 
que, por sua vez, foram abordados por estudiosos contemporâneos tais como Nico-
lau Sevcenko (1980), Márcia Naxara (1998) e, nos quais me baseio para refletir so-
bre os personagens analfabetos na literatura de Gumes em diálogo com outros tex-
tos. Vale enfatizar que tal proposta de estudo está vinculada a linha de pesquisa: 
Questões de representação: poéticas e suas reapropriações.  

Palavras-chave: Analfabeto; personagens; literatura  



O ensino da escrita em inglês em um curso de idioma: do livro didático à prá-
tica docente. 

Daniela Cleusa de Jesus Carvalho 

dcjcarvalho@usp.br  

Resumo: Este trabalho discute o ensino da escrita em Inglês no nível avançado de 
uma escola de idiomas.  Dois elementos foram analisados, o LD e as concepções 
dos professores acerca da escrita e do papel do professor de língua inglesa peda-
gógica, para identificar qual é a concepção de língua e de seu ensino – segundo os 
pressupostos de Saussure (1969), Chomsky (1968), Bakhtin/Volochínov (1988) e 
Canagarajah (2002, 2013, 2015)– e a concepção de ensino-aprendizagem de es-
crita, baseada nas abordagens com foco no produto (FERREIRA 2007), no proces-
so (FERREIRA 2007, 2011; TRIBBLE, 1996), e a abordagem social para a instru-
ção da escrita (FERREIRA 2007, 2011; WINGATE e TRIBBLE 2012). Foi realizada 
uma análise preliminar dos objetivos e instruções apresentadas no manual do pro-
fessor, e os exercícios que faziam uso da habilidade escrita. Averiguou-se que, 
embora o material fizesse uso de nomenclaturas que remetem à concepção pro-
cessual e a com base na abordagem social da escrita, os exercícios em sua maio-
ria remetiam ao ensino voltado à abordagem com foco no produto. No caso das 
concepções de ensino e aprendizagem, observou até o momento uma ênfase vol-
tada ao ensino tradicionalista e à análise de padrões linguísticos. Os professores 
responderam a questionários. Os resultados preliminares revelam que quanto mai-
or a instrução, menor a conscientização da necessidade de se trabalhar com a es-
crita na aula de inglês em cursos de idiomas. Os dados suscitam questionamentos 
sobre o uso de expressões no livro didático que ocultam as suas reais concepções 
e a necessidade de análise mais detalhada da prática pedagógica e das concep-
ções apresentadas pelos professores. 

Palavras-chave: Análise de Material Didático; Escrita; Prática Pedagógica.  

GRAMÁTICA E DISCURSO: A discursividade expressiva, e as diferen-
tes posições assumidas pelo enunciador através do empregado dos prono-

mes no português brasileiro nas historias em quadrinho 

ALESSANDRA HUNGRIA DA CUNHA 

RESUMO: O presente estudo tem como objetivo analisar a discursividade expres-
siva, e as diferentes posições assumidas pelo enunciador através do empregado 
dos pronomes no português brasileiro (PB), bem como as regras que essa varieda-
de do português segue no gênero historia em quadrinhos (HQ) de Gaturro, perso-
nagem argentino criado pelo cartunista Cristian Dzwonik, e a partir da observação 
de uma tira quadrinizada se realizará uma análise gramatical na construção dos 
sentidos. A tira será apresentada individualmente e em seguida trabalhada, focan-

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cristian_Dzwonik&action=edit&redlink=1


do-se a analisar o emprego dos pronomes pessoais e demonstrativos. Como ponto 
de início à nossa pesquisa, contaremos com o aparato das gramáticas normativa e 
funcional. Nosso objetivo central é sistematizar o que cada gramática traz a respei-
to dos pronomes pessoais, e pronomes demonstrativos, sobre tudo sobre quais são 
os pronomes que ocupam a posição de sujeito e quais são as regras que o PB se-
gue para a colocação. Primeiro, investigaremos o que duas gramáticas PB dizem 
acerca do assunto e o que cada gramatica apresenta em relação ao uso dos pro-
nomes. Partimos das regras de colocação pronominal proposta pela gramática de 
cunho normativo-tradicional (Cunha 2008), e pela gramática funcional de (Castilho 
2010), trataremos, a colocação dos pronomes em ambas gramáticas sobre o qua-
dro de pronomes e as regras de colocação pronominal em uma tira quadrinizada, e 
seu efeito produzido no leitor.   

PALAVRAS-CHAVE: Gramática; Pronomes; Historia em Quadrinhos.  

MARCAS DE RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA (RE) EM ATAS: O EMPRE-
GO DOS ADVÉRBIOS MODALIZADORES 

Eduardo César Pereira Souza 
edwardsouza3@gmail.com 

RESUMO: O profissional de secretariado está presente em diferentes estruturas 
organizacionais. Em seu cotidiano do trabalho, são exigidas múltiplas habilidades e 
competências, com vistas a atender as expectativas dos gestores em relação ao 
desempenho de sua função. Na atividade de organizar e/ou participar de reuniões, 
após o término delas, uma das atribuições desse colaborador é a elaboração da 
Ata. Considerando que ela é o resumo escrito daquilo que aconteceu numa reunião 
(Medeiro; Hernandes, 2010), cabe ao elaborador, a atenção e o cuidado necessário 
ao transcrever o que foi dito, pois a depender do grau de adesão do locutor ao con-
teúdo enunciado, isso poderá comprometer a eficácia e eficiência desse manuscri-
to. Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo identificar as marcas de respon-
sabilidade enunciativa presentes em atas, a partir do emprego dos advérbios mo-
dalizadores. O advérbio, como prediz a gramática normativa, é a palavra que modi-
fica o sentido do verbo ou do adjetivo. Em outras palavras, ele atribui uma proprie-
dade da qualidade ou ação que se relaciona ao sujeito (ILARI et al., 1996). Esta 
pesquisa apoia-se nos postulados de: Marcuschi (2002), Adam (2008), Medeiros; 
Hernandes (2010) e Castilho (2010). No que diz respeito aos aspectos metodológi-
cos, a pesquisa pode ser entendida como qualitativa, exploratória e documental 
(GIL, 2008). Nosso corpus é composto por dez atas, de uma entidade sindical es-
tadual em São Paulo, no período de 2007-2016, sendo uma relativa a cada ano. A 
partir das análises preliminares foi possível perceber que há marcas de responsabi-



lidade enunciativa por meio da utilização de advérbios epistêmicos, deônticos e 
discursivos, sendo o primeiro em maior número. 

PALAVRAS-CHAVE: RE. Advérbio Modalizador. Ata. 

Ethos discursivo e a (re) construção de objetos de discurso: do jornalismo 
online para as páginas do Facebook 

Ingrid Caroline Albuquerque Candido  

E-mail: ialbuquerque21@yahoo.com  

  

Resumo: É indiscutível a importância dos meios de comunicação de massa na con-
temporaneidade. Por esse viés, para esta apresentação foram apurados dois mei-
os de comunicação que detém grande importância social: as redes sociais e os jor-
nais online. Os dois veículos de comunicação são constituídos por sujeitos históri-
cos, com discursos imersos em um universo social. O corpus selecionado para 
análise tem como base o gênero manchete jornalística de cinco posts do perfil Ca-
neta Desmanipuladora da rede social Facebook, que trata de revisitações a matéri-
as de jornais. Em somatória, foram selecionadas cinco reportagens dos jornais on-
line O Globo e Estadão. Todas as matérias jornalísticas dos corpus tratam de notí-
cias publicadas no contexto do governo do presidente interino Michel Temer, notici-
adas no período de 24/05/2016 até 17/08/2016. As matérias veiculadas online 
apresentam, por meio da (re) construção de objetos de discurso, determinadas po-
sições ideológicas e discursivas, constituindo o ethos discursivo dos enunciadores, 
o que possibilita um estudo pelo viés discursivo e ideológico. A perspectiva de aná-
lise tem como base teórica a Análise do Discurso, em especial a de linha francesa, 
sobretudo os conceitos de discurso trazido por Maingueneau (1996; 1997; 2001; 
2004; 2006, 2014).  Acredita-se que este estudo possa conduzir o leitor a refletir 
sobre os discursos midiáticos e identificar os mecanismos de linguagem que são 
utilizados pelos diferentes enunciadores.   

Palavras – chave: comunicação de massa; discurso; ethos discursivo; objetos de 
discurso 



Itaipava - “Nova Lata”: Cada um tem um motivo para gostar 

Monahyr Gonçalves Campos 

monahyr@gmail.com 

Resumo: Este artigo é parte de pesquisa realizada no Projeto “Discurso em Ce-
nas” da Linha de Pesquisa “Texto, Discurso e Ensino: processos de leitura e produ-
ção do texto escrito e falado” da Universidade Cruzeiro do Sul e apresenta a análi-
se do filme “Nova Lata” da campanha da cerveja Itaipava para apresentar sua nova 
identidade visual. Para destacar os diferenciais do novo rótulo, a personagem Ve-
rão, interpretada pela bailarina e modelo Aline Riscado, revela o motivo que a fez 
gostar do novo visual da Itaipava. Na sequência, salva-vidas, cervejeiros, cervejei-
ras e garçons mostram o que mais gostaram nessa novidade. A proposta da cam-
panha é frisar os motivos que os grupos sociais têm para gostar da nova embala-
gem do produto, no entanto ela recebeu acusações de conter mensagens precon-
ceituosas, atingindo a autoestima da população negra brasileira. Nesse sentido, 
propomos uma análise do discurso propagandista com vistas a perceber preconcei-
tos raciais. Para tanto, fundamentaremos o estudo nas proposições de  Silva e Ro-
semberg (2015) sobre o discurso racista na mídia, bem como em  Charaudeau 
(2006), considerando as visadas discursivas e a expectativa situacional.  

Palavras Chave: Itaipava – Nova Lata, Racismo, Visadas Discursivas.  

Análise de texto como discurso: uma perspectiva semiolinguística 

Nilson de Oliveira Rodrigues 

magister.nilson@gmail.com 

  

RESUMO: No ensino de língua materna, o trabalho com o texto – no sentido da 
Linguística Textual contemporânea – é o objetivo primordial no tangente à produ-
ção, compreensão, contextualização e reflexão sobre o uso da língua e seus efei-



tos. Para a efetividade dessa ação docente, apresentamos proposta de tratamento 
do “texto como discurso” com vistas a construir com o aluno a percepção de estra-
tégias utilizadas na estruturação de um texto que suscitam várias possibilidades de 
significação, de forma a sugerir uma prática de aplicação pedagógica que constitua 
tanto alternativas para ampliar o campo do letramento quanto para aprimorar a 
produção textual. A partir dos conceitos de texto, cotexto e contexto em uma visão 
discursiva, objetivamos refletir sobre sentido de língua e sentido de discurso, vincu-
lados diretamente aos conceitos de compreensão e de interpretação. Para efetivar 
a operacionalidade desse processo de significação discursiva, procedemos à análi-
se de um texto opinativo da mídia escrita – crônica veiculada no jornal Folha de S. 
Paulo, 02.04.2017 – “Por dois segundos eu vi um Brasil que havia superado escra-
vidão dos negros”, de Antônio Prata, para a apreensão de algumas das possibilida-
des de significação nesse objeto de análise. Como base teórica, utilizaremos Cha-
raudeau (2001, 2007, 2008), Adam (2011), entre outros.  Dessa forma, obtivemos o 
resultado de que o enfoque do texto em diálogo com as teorias do discurso consti-
tui uma proposta eficaz de labor docente com fulcro em apreender os diversos ní-
veis de construção de sentidos, todos eles fundamentais para desenvolver o posi-
cionamento do leitor perante o texto. 

Palavras-chave: Análise textual do discurso; Análise semiolinguística; Ensino de 
língua. 

Análise de discurso e memória: um estudo sobre pichações de São Paulo  

Patrícia Castello Bucioli Knetsch 
pat.bucioli@gmail.com 

Resumo: Este trabalho propõe a análise do discurso de pichações na região da 
Grande São Paulo nos quais o tema seja a mulher. A base teórica se funda na Aná-
lise de Discurso de linha francesa, sob as óticas de Jean-Jacques Courtine, Michel 
Foucault, Michel Pêcheux e Roland Barthes. A análise do discurso guiará o estudo 
sobre o sentido do texto de acordo com as premissas de uma análise linguística ao 
mesmo tempo que o articula com a história e a sociedade que o produziu. Em um 
sentido mais amplo, será analisado o contexto social, histórico e ideológico em que 
os discursos no corpus foram produzidos. Como complemento a esta análise esta-
rá o conceito de memória, somando ao estudo os fatores que afetaram a maneira 
com que o sujeito produz os sentidos em sua composição discursiva. A pesquisa 
tem uma abordagem qualitativa de caráter exploratório, na qual é feita a coleta de 
dados através de fotografias das pichações em seu local de exposição. Após a co-
leta, os materiais serão devidamente analisados dentro das perspectivas dos auto-
res relacionados acima. Esse estudo parte do pressuposto de que os discursos 
contidos nas pichações contêm enunciados que visam transmitir uma ideologia, re-
produzindo, modificando e relendo um discurso propagado pela sociedade. O tema 
mulher foi selecionado pela quantidade de pichações fotografadas que abordam 



esse tema, o que cria a hipótese de que esta problemática já está sendo discutida 
pela própria comunidade. A relevância deste estudo se dá, principalmente, pela 
participação da pichação na sociedade. O caráter ilegal de sua confecção faz com 
que esse meio seja majoritariamente escolhido por indivíduos que queiram discor-
dar de determinada corrente de pensamento. Ora, se o indivíduo deseja contrapor 
determinada opinião e opta por um meio ilegal, é possível que neste discurso haja 
uma manifestação ideológica. A pichação é considerada crime, mas uma análise 
profunda de seu conteúdo poderá revelar questões histórico-culturais relevantes 
para a memória da comunidade. 

Palavras-chave: análise do discurso; enunciado; memória; pichação. 

Os alunos não leem ou o professor que não ensina? O ensino de leitura e es-
crita em questão. 

Iago Pereira dos Santos  

Eliana Crispim França Luquetti (orientadora) 

Resumo: Os altos índices de fracasso escolar em leitura, escrita e interpretação 
textual, por parte dos discentes da Educação Básica, que vem sendo delatado pe-
los mecanismos de avaliação da Educação Nacional e Internacional (SAEB, ANA e 
PISA) tem sido o mote para inúmeras discussões no meio acadêmico acerca de 
que tipo de ensino se pretende nas aulas de língua portuguesa. É por isso que este 
trabalho tem por objetivo apresentar uma reflexão sobre o ensino de língua e leitu-
ra no âmbito escolar. Para isso nos ancoramos em autores, a saber: CAGLIARI 
(2008); SOARES (2004); FREIRE (2002); KLEIMAN (2007); FARACO (2007); 
SANTOS (2004) e utilizamos as narrativas escritas dos professores que trabalham 
com a disciplina de língua portuguesa na escola pública, que compõem o corpus "A 
língua falada e escrita na Região Norte-Noroeste Fluminense", que foi organizado 
pelo Grupo de Estudos em Educação e Linguagem – GEEL da Universidade Esta-
dual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), sob a coordenação de Eliana 
Crispim França Luquetti, a fim de analisar à luz dos pressupostos da ciência lin-
guística como se dá a prática pedagógica desses profissionais da educação em 
sala de aula. Os relatos apontaram para questões concernentes à formação conti-
nuada desses profissionais no que concerne aos últimos estudos da área da ciên-
cia da linguagem, a qual apresenta novas perspectivas para o ensino de língua 
portuguesa, a partir de uma abordagem dos gêneros textuais. 

Palavras-chave: Leitura; Ensino; Linguística. 



ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO DE 
ENSINO-APRENDIZAGEM DE UM WEBSITE DE ENSINO A 

DISTÂNCIA ONLINE 

Geraldo Sávio Fonseca Almeida¹ 

RESUMO: Este trabalho analisa um site de educação a distância online, ensinona-
cional.com.br e tem como objetivo geral verificar como se realiza o processo de en-
sino-aprendizagem no ambiente. Os objetivos específicos são: conhecer as carac-
terísticas do processo de ensino e aprendizagem - relação professor-aluno, quais 
tendências pedagógicas e correntes filosóficas podem ser observadas no ambien-
te, e qual abordagem de ensino de língua inglesa é utilizada. Fundamentamos nos-
so trabalho nas contribuíções de Alves (2010), Braga (2013), Leffa (1988), Luckesi 
(1994) e Saviani (2010). Os procedimentos metodológicos foram: acesso ao site e 
inscrição no curso “Ler, escrever e interpretar em inglês”, além de diversas outras 
visitas ao ambiente para a análise de um dos módulos específicos do curso. A aná-
lise dos dados indica que a relação professor-aluno não é interativa e o professor 
assume uma postura tradicional, como o detentor do conhecimento, enquanto o 
aluno um mero receptor no processo. Concluímos, no entanto, que a plataforma em 
questão desempenha importante papel no cenário de ensino a distância, pois, pro-
picia, a seu modo, além de conhecimento, a estudantes e profissionais de diversas 
áreas, oportunidade de formação e aprendizagem e certificação com validade na-
cional, para utilização em empresas, concursos públicos, cursos de extensão, se-
cretarias de educação, universidades. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino a Distância; Tecnologia; Site educacional online. 

A RETÓRICA VISUAL NA PROPAGANDA DA CERVEJA DEVASSA 

   James Fabian Ciardullo  
  jfabianciardullo@hotmail.com 

              Taize Grotto de Oliveira (PUC - SP) 
 taize_grotto@yahoo.com.br 



RESUMO: Este trabalho tem como tema “A Retórica Visual na Propaganda da 
Cerveja Devassa”. Procuramos aqui responder às seguintes questões: o que é 
Retórica Visual? e, por conseguinte, quais os elementos utilizados por ela no 
anúncio da Cerveja Devassa, a fim de persuadir o leitor-consumidor, levando-o 
consecutivamente à aquisição desse produto e/ou serviço? Afinal de contas, di-
ante dessa competitiva indústria, as propagandas, cada vez mais, fazem uso de 
recursos verbais e não-verbais, isto é, de uma linguagem multimodal e criativa, 
visando à atenção e interesse do público-consumidor e, dessa forma, buscando 
sobressair-se perante a concorrência. Não obstante isso, verificamos também os 
conceitos de ethos, pathos e logos, assim como o sistema retórico (inventio, dis-
positio, elocutio e actio), relacionados ao tema proposto. Objetivamos, portanto, 
investigar a eficácia da Retórica Visual na propaganda escolhida, através desses 
elementos. A presente pesquisa é de abordagem qualitativa e, quanto aos pro-
cedimentos, bibliográfica, embasada nos autores: Campbell, Huxman e Burkhol-
der (2015), Ferreira (2010) e Alexandre Júnior. Já o corpus de análise é compos-
to de um anúncio da Cerveja Devassa, cuja protagonista é a cantora Sandy. Ve-
rificamos, com essa apreciação, que a imagem exerce um papel fundamental na 
transmissão e eficácia da comunicação comercial. Pois, segundo Campbell, 
Huxman e Burkholder (2015), a “abordagem da retórica visual considera a ima-
gem como a mensagem persuasiva integral ou dominante. As palavras, se usa-
das em tudo, acabam relegadas ao status de legenda, ficando a serviço das 
imagens”. Por fim, quanto a esse método, poder-se-á aplicá-lo na avaliação de 
outras propagandas.  
Palavras-chave: Retórica; Análise; Propaganda. 

O uso das TICs no ensino de PLAc para imigrantes e refugiados em São Pau-
lo: reflexões e apontamentos para a formação de professores 

Elisa Mattos de Sá (Universidade Nova de Lisboa) 
mattos.elisa@gmail.com 

Eric Costa (Universidade Aberta de Portugal) 
linguistica13@gmail.com  

Resumo: Este trabalho tem como objetivo discutir o papel das tecnologias de in-
formação e comunicação, ou TICs, (PAIVA, 2015; DIAS, 2008) no ensino de Portu-
guês como Língua de Acolhimento (PLAc), considerando a noção de letramento 
digital (RIBEIRO, 2009; XAVIER, 2005) e as especificidades do PLAc (AMADO, 
2013; GROSSO, 2010). Com base na análise de dados coletados no primeiro bi-
mestre de 2017 sobre o uso das TICs por 20 alunos de um curso de PLAc para re-
fugiados e imigrantes em um projeto entre uma Organização Não-Governamental 
(ONG), a Prefeitura de São Paulo e o Sefras (Serviço Franciscano de Solidarieda-
de), na cidade São Paulo, identificamos que o uso das TICs é um legado trazido 



por esses indivíduos para país de acolhimento, apresentando diversas funções em 
sua integração à sociedade brasileira, seja na busca por trabalho, nos estudos, ou 
como forma de se localizar na cidade. Embora já façam parte do cotidiano dos re-
fugiados e imigrantes e sejam essenciais para sua integração e desenvolvimento 
social no Brasil, as TICs não são abordadas ou discutidas nos materiais de PLAc 
atualmente disponíveis, como em Grosso & Tavares (2009), nem figuram como 
elemento integrante na situação de ensino investigada, seja no material elaborado 
para o curso ou nas aulas, como evidenciado pelos relatos dos professores. O pre-
sente trabalho, que faz parte de uma pesquisa maior, problematiza não apenas as 
razões para essa situação, mas também oferece sugestões de inclusão das TICs 
no ensino de PLAc, considerando a realidade dos alunos e buscando oferecer su-
porte à atuação – e consequentemente ao desenvolvimento profissional – do pro-
fessor de PLAc, uma área ainda carente de pesquisas, que conta em grande parte 
com professores ou não docentes voluntários e que requer atenção mais imediata 
(AMADO, 2013), dado o fluxo migratório recente no país. 

Palavras-chave: TICs; PLAc; Formação de Professores. 

O conceito de interculturalidade e o ensino de Português Língua Estrangeira 
(PLE) 

Dieumettre Jean  (UNIFESP) 1

dieumettrejean@yahoo.fr 

   
Resumo: Nas últimas décadas, registram-se mudanças significativas no processo 
de ensino/aprendizagem de línguas. Enquanto antigamente, no ensino de línguas, 
a prioridade dada ao aprendizado era a de decorrer a palavras, regras e definições. 
Atualmente o ensino de língua vai além do ensino/aprendizagem de conteúdos lin-
guísticos, pois se situa numa perspectiva global, explorando laços entre língua e 
cultura. Baseado nas mudanças registradas, Amireault (2012) pondera que apren-
der uma língua significa mergulhar-se na cultura do Outro; esclarecendo que, sem 
ignorar a própria cultura do aprendizado, o ensino de língua deve levar o aprendi-
zado a entrar na cultura do Outro. Mendes (2014), explorando a importância da cul-
tura no ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras, defende que a cultura ajuda 
a iluminar o trabalho do professor de línguas, de modo que este deve reconhecer 
ao ensinar uma língua está ensinando sujeitos a viverem em outra cultura, cuja lín-
gua é a sua dimensão primeira de assimilação. Nesse viés, objetiva-se analisar os 
livros didáticos Tudo bem? português para a nova geração: volume 2: português do 
Brasil para estrangeiros, de Maria Harumi Otuki de Ponce (e all) e Novo Avenida 
Brasil, 1: curso básico de português para estrangeiros, de Emma Fernandes Lima à 
luz do conceito de interculturalidade. A partir da revisão teórica Mendes (2010, 
2014, 2015), Amirault (2012), Lusebrink (1998), pode-se constatar, atualmente, que 
a noção da cultura ocupa lugar de destaque nas pesquisas sobre ensino/aprendi-
zagem de língua – no qual o diálogo entre culturas como base fundamental da in-

 Mestrando em Letras pela Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP /Campus Guarulhos. 1



terculturalidade revela-se importante para o desempenho do aprendizado de lín-
guas. Este mecanismo permite a aproximação entre a diversidade e variantes ex-
cluindo a ideia de diferença como “deficiência”. O cotejo entre esses dois livros di-
dáticos demonstra certa presença de questões culturais no ensino/aprendizagem 
de PLE, ao passo que expõe uma carência de abordagens interculturais mais con-
tundentes.  

Palavras-Chaves: Interculturalidade; Ensino/aprendizagem de língua; Português 
Língua Estrangeira (PLE).  

Os movimentos individuais na busca de informação na internet  

Luciene Maria Garbuio (Doutoranda UNICAMP/ Fatec Americana-SP) 

Resumo: A evolução da internet e a constante utilização de recursos online dispo-
níveis têm modificado o comportamento de estudantes e, consequentemente, 
aprimorado suas estratégias de busca de informação. O objetivo deste trabalho é 
apresentar os resultados parciais de um projeto experimental exploratório piloto, 
que investigou o comportamento de busca de informação na internet. Para este 
fim, propôs-se uma atividade em inglês para alunos do primeiro semestre dos cur-
sos de Tecnologia da Informação, cujos registros foram gerados a partir de grava-
ção em vídeo e áudio por meio do aplicativo Camtasia Studio, que permite capturar 
a tela do computador e a imagem dos participantes. A fim de recuperar o processo 
individual de busca da informação na internet, um questionários composto por 
questões de múltipla-escolha e de questões abertas foi aplicado e uma entrevista 
foi realizada. Os pressupostos teóricos que orientaram a análise dos dados foram 
os estudos propostos por Shankar et al (2005) sobre letramento informacional digi-
tal, compreendido como a habilidade de acessar, avaliar e aplicar informações ad-
vindas de diferentes fontes para a construção do conhecimento, o que requer dos 
participantes o manejo de conteúdo multimídia como imagens, sons e textos. Os 
dados foram analisados à luz do modelo do processo de busca da informação pro-
posto por Kuhlthau (1993), bem como o modelo de comportamentos de busca da 
informação empreendido por Ellis (1989) e desenvolvido por Shankar et al. (2005), 
o qual permite a organização dos dados em etapas individuais de busca: início, en-
cadeamento, navegação, diferenciação, monitoramento e extração. A descrição e 
análise dos movimentos dos estudantes em cada uma dessas fases será apresen-
tada nesta comunicação, no entanto, os resultados preliminares apontaram que as 
fases de encadeamento e diferenciação foram privilegiadas durante a realização da 
atividade. 

Palavras-chave: letramento informacional digital; comportamento de busca de in-
formação; internet. 

Licenciatura em Letras Inglês: 
Do Ensino Superior brasileiro à implementação e expansão no Norte do país 



Luciana Kinoshita Barros (Unifesspa) 
luciana.kinoshita@unifesspa.edu.br 

Resumo: O presente estudo trata sobre o curso de graduação em Letras com habi-
litação em Língua Inglesa com o objetivo de descrever, em linhas gerais, o seu de-
senvolvimento no país desde a chegada desta licenciatura no Ensino Superior bra-
sileiro até a sua implementação e expansão no Norte do país, com foco no estado 
do Pará. O estudo é relevante devida à escassa discussão histórica sobre o assun-
to, essencialmente sobre o início e crescimento do Ensino Superior na região Nor-
te, uma vez que a maioria dos estudos nesta perspectiva é mais voltada para a 
descrição deste nível de ensino no Sudeste brasileiro, o que faz com que a história 
da formação de professores daquela região tenha sido até então pouco narrada, 
principalmente no que se diz respeito aos professores de idiomas estrangeiros, 
como é o caso do inglês. E, para dar conta do proposto, desenvolvemos uma in-
vestigação de cunho bibliográfico e documental. A pesquisa bibliográfica teve como 
base autores como Almeida Filho (2001), Fiorin (2006), Fialho e Fideles (2008), 
Fontes e Alves (2013), Paiva (2005), Sampaio (2000; 1991), Santos e Silveira 
(2000), dentre outros. Enquanto que, para a outra, foram utilizados documentos 
oficiais como leis, decretos e portarias federais, estaduais e municipais. Ao final do 
estudo, constatou-se que a implementação deste curso no Pará foi parecida com o 
que aconteceu no restante do país e que a expansão também se assemelhou ao 
processo de como o Ensino Superior privado se estendeu pelo território nacional, já 
o setor público teve a instituição de programas governamentais especificamente 
voltados para a ampliação/reestruturação das universidades e formação de profes-
sores como motivação principal para se expandir por todo o interior do estado, a 
exemplo do plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 
(REUNI) e do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 
(PARFOR). 

Palavras-chave: Formação de professores, inglês como Língua Estrangeira, licen-
ciatura em Letras Inglês. 

A PONTUAÇÃO E O LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS: REFLEXÕES DIALÓ-
GICAS 

Anderson SILVA 

andcs23@hotmail.com 

Resumo: esta pesquisa analisa as atividades didáticas relativas aos sinais de pon-
tuação presentes nos volumes do 6º ao 9º anos de duas coleções: Português: uma 
proposta para o letramento, de Magda Soares, e Português: linguagens, de William 
Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães. A motivação para esta investigação, 
portanto, recai sobre a maneira como os sinais de pontuação são abordados nos 
livros didáticos de Português (LDP) do Ensino Fundamental (EF), aprovados pelo 
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e distribuídos nas escolas públicas 



brasileiras. Sendo uma forma de questionar abordagens didático-metodológicas, 
este trabalho justifica-se pela reflexão a respeito do assunto e pela possibilidade de 
apresentar, dentro do campo da Linguística e dos Estudos da Linguagem, novos 
olhares sobre a temática. Para alicerçar nossa investigação, a pesquisa tem como 
arcabouço teórico as contribuições da Análise Dialógica do Discurso (ADD), conce-
bida a partir dos trabalhos de Bakhtin e o Círculo, elegendo enunciado concreto e 
relações dialógicas como conceitos-chave. Da perspectiva organizacional, foram 
apresentados dois eixos: (i) o estado do conhecimento sobre pontuação, com base 
em algumas produções acadêmicas brasileiras que trataram do assunto nas últi-
mas décadas, e a descrição do contexto de pesquisa, a coleta e a delimitação do 
corpus; (ii) a descrição e análise das atividades didáticas sobre o ensino da pontu-
ação nas duas coleções selecionadas, bem como os enunciados que parametrizam 
a constituição dessas obras. Os resultados apontaram, apesar das diferenças exis-
tentes entre as coleções, semelhanças consideráveis na abordagem da pontuação, 
destacando-se a distribuição heterogênea do conteúdo em anos escolares distin-
tos, a falta de articulação entre o conteúdo e as propostas de produção textual. En-
tretanto, a diferença mais relevante identificada entre as obras está relacionada à 
eleição da modalidade oral como espaço privilegiado para a realização dos exercí-
cios, na coleção Português: uma proposta para o letramento. 

Palavras-chave: sinais de pontuação; livro didático de português; análise dialógica 
do discurso. 

O Internetês como recurso interpessoal na revista feminina Atrevida 

Dayane Carolina Oliveira Lee 
dayanecarolina26@hotmail.com  

Resumo: Buscando compreender as remodelações linguísticas necessárias para a 
comunicação exigidas por uma sociedade adolescente conectada ao mundo on-
line, este trabalho tem como objetivo investigar o uso do internetês como recurso 
interpessoal na revista adolescente feminina Atrevida, publicada mensalmente e 
comercializada pela editora paulista Escala.  Para isso, serão focalizados os ele-
mentos léxico-gramaticais do internetês para verificar a metafunção interpessoal da 
linguagem, seguindo os pressupostos da Gramática Sistêmico- Funcional (Halliday 
e Matthiessen, 2014). O corpus que constituirá esta proposta será baseado nos 
textos de todas as seções da revista Atrevida nas edições publicadas entre os me-
ses de janeiro a junho de 2017. Como etapas da pesquisa buscamos: (I) verificar o 
lugar ocupado pelo internetês nas produções textuais das seções da revista; (II) 
caracterizar o uso do internetês nessas produções textuais, com base em estudos 
relacionados às práticas de escritas digitais e letramentos, dentre os quais citamos 
Barton e Lee (2015), Rajagopalan (2013), Bisognin (2009), Komesu e Tenani 
(2009), Freitas (2006), entre outros pesquisadores dos temas; (III) analisar e carac-
terizar as variáveis de Registro (Campo, Relações e Modo), c de acordo com a Lin-
guística Sistêmico-Funcional (Halliday e Hasan, 1989; Martin e Rose, 2008). Os re-
sultados preliminares apontam para as escolhas das redatoras e editoras que re-
correm ao internetês como modo de escrita para estabelecer uma interação com 
suas leitoras que se aproxime da realizada em textos on-line através de um suporte 
off-line.   

Palavras-chave: internetês; revista Atrevida; gramática sistêmico-funcional 



   

GAY LANGUAGE: COMPILAÇÃO DE UM GLOSSÁRIO DE COLOCAÇÕES BA-
SEADO EM CORPUS 

Guilherme Aparecido de Souza (Ibilce/Unesp) 
e-mail: coneccctado@hotmail.com 

Dra. Adriane Orenha Ottaiano (Ibilce/Unesp) 
e-mail: adriane@ibilce.unesp.br 

Resumo: Este trabalho tem como apoio o arcabouço teórico-metodológico da Lin-
guística de Corpus (BERBER SARDINHA, 2004; MEYERS, 2004; ORENHA-OT-
TAIANO, 2004, 2009) e da Fraseologia (COWIE, 1998; PAWLEY, 2001; LEWIS, 
2000; ORENHA-OTTAIANO, 2009, 2015; TAGNIN, 1998), área da Linguística vol-
tada para combinações lexicais recorrentes, uma vez que focamos a investigação 
das unidades fraseológicas, mais especificamente das colocações frequentemente 
empregadas pela comunidade homossexual. Tais colocações são extraídas do cor-
pus paralelo formado pelas transcrições dos episódios das cinco temporadas do 
seriado Queer as Folk. Para realizar o levantamento dessas colocações, utilizamos 
o programa WordSmith Tools (Scott, 2012), versão 6.0; Salvamos as transcrições 
dos episódios do seriado em formato txt, de maneira a permitir o manuseio do cor-
pus de estudo pelo referido software. A ferramenta possui três recursos: WordList, 
KeyWords e Concord. A partir do levantamento e análise das colocações mais fre-
quentemente empregadas pela comunidade homossexual em inglês e suas respec-
tivas colocações em português, objetivamos elaborar um glossário de colocações 
baseado em corpus de gay language, já em processo de compilação. Para sua 
elaboração, adotamos a metodologia proposta por Orenha-Ottaiano (2004, 2016), 
que trata da compilação de obras fraseográficas, mais especificamente de coloca-
ções, baseadas em corpus. A fim de garantir a frequência de todas as colocações 
de nosso estudo, utilizamos a ferramenta Sketch Engine (KILGARRIFF, 2014). A 
compilação de um glossário de colocações da comunidade homossexual se justifi-
ca pelo fato de não haver uma obra que foque tais combinatórias na referia área, 
além do mais, os tradutores terão uma obra para consulta durante as traduções de 
tais colocações. 

Palavras-chave: Linguística de Corpus; Fraseologia; Gay Language. 

A PRESENÇA DOS CONTOS DE FADAS E DAS FÁBULAS EM PRETTY DEA-
DLY 



Helen Louise Spethmann Quiroga 

hls.quiroga@yahoo.com.br 

Resumo: Quadrinhos, como o cinema, emprestam de outras mídias elementos que 
dão vida às histórias desenhadas, dentre eles a literatura. Por exemplo, persona-
gens como Drácula e o monstro de Frankenstein tornaram-se figuras recorrentes 
em diversas histórias. O mesmo pode ser dito de temas como o do monstro ou do 
horror. Esta comunicação está relacionada a uma pesquisa de mestrado em anda-
mento e possui como objetivo analisar os elementos das fábulas e dos contos de 
fadas presentes no quadrinho Pretty Deadly (2013), levando em conta não apenas 
a história escrita por Kelly Sue DeConnick, mas também os desenhos de Emma 
Ríos, a cor de Jordie Bellaire e o lettering de Clayton Cowles. Para tanto será feita 
uma análise comparativa entre as páginas que constituem o primeiro arco da histó-
ria e elementos do maravilhoso apontados por teóricos tais como Todorov (2010), 
Zipes (2006), Propp (2002; 2010), Praz (1996), Garcia, Santo & Batista (2006), Bet-
telheim (1989) e Leal (1985). Em relação a estudos sobre quadrinhos, recorrere-
mos a Ramos (2010), García (2012) e Kukkonen (2013). Como resultado, espera-
mos apresentar ao público brasileiro uma série de quadrinhos recente, pouco co-
nhecida e assim contribuir para os estudos do gênero e seu diálogo com a literatu-
ra fantástica. 

Palavras-chave: Quadrinhos, fábulas, contos de fadas 

ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA EM AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDI-
ZAGEM 

Janayna Bertollo Cozer Casotti (Universidade Federal do Espírito Santo) 

janaynacasotti@gmail.com 

Resumo: Na contemporaneidade, os desafios decorrentes da utilização das novas 
tecnologias têm modificado o contexto educacional. Hoje, de fato, a intensa utiliza-
ção da internet tem permitido outro olhar sobre modelos de formação a distância 
que utilizam, em sua prática pedagógica, a tecnologia digital, priorizando, dessa 
forma, aspectos interacionais que permitem minimizar a distância entre professor e 
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alunos. Com vistas a reconhecer, nas práticas de letramento digital, uma possibili-
dade de percepção do desafio e da reflexão do indivíduo na construção do seu co-
nhecimento, busca-se, neste trabalho, investigar práticas de interação em ambiente 
virtual de aprendizagem (AVA), a fim de verificar como os alunos de um curso de 
Língua Portuguesa a distância vão refletir sobre sua própria experiência de apren-
dizagem. Como aporte teórico, utiliza-se a Teoria Semiolinguística do Discurso, de 
Charaudeau (2005, 2008), sobretudo no que diz respeito à concepção de ato de 
linguagem como “interação de intencionalidades”, uma vez que é na dinâmica de 
interação que se constroem os conhecimentos. A partir dos dados recolhidos em 
um fórum de um curso de Português Instrumental a distância, cujo objetivo era es-
timular a manifestação dos alunos em relação ao curso, analisam-se os comporta-
mentos enunciativos apresentados por eles na mise en scène do ato comunicativo 
de que participam em contexto digital. Os resultados desse trabalho de análise nos 
permitem reconhecer a posição que o sujeito ocupa em relação ao interlocutor, em 
relação ao que ele mesmo diz e também em relação ao que o outro diz. 

Palavras-chave: Novas tecnologias; ensino de Língua Portuguesa; comportamen-
tos enunciativos. 

Novas princesas (en)cantadas: análise discursiva do videoclipe ‘Minha Ra-
punzel tem dread’ 

Sandra de Barros 

sandbarros604@gmail.com 

Resumo: A canção popular no Brasil estabeleceu-se, definitivamente, como produ-
to de consumo de massa no século XX. Os avanços tecnológicos verificados nos 
últimos anos tem transformado também essa forma artística tanto em seu modo de 
produção, facilitando o acesso de novos artistas independentes ao mercado musi-
cal, como em seu meio de consumo, permitindo maiores facilidades na disponibili-
zação de músicas em novas mídias. Por outro lado, para nós, pesquisadores e pro-
fessores de língua portuguesa e linguística, que utilizamos o material cancional em 
nossos estudos e aulas, crescem os desafios para que as abordagens não se res-
trinjam apenas aos elementos textuais das canções. Já alguns estudos como Tatit 
(2008, 2010, 2012), sob a perspectiva da semiótica greimasiana, e Caretta (2010, 
2013), sob o viés da análise do discurso, apresentam propostas para que se possa 
ampliar o foco de análise das canções, incorporando-se neste a interdependência 
entre melodia e letra. Porém, com o advento das novas mídias, uma canção pode 
já chegar ao público incorporando também em sua mensagem a dimensão audiovi-
sual. O objetivo deste trabalho é apresentar uma análise do videoclipe "Minha Ra-
punzel tem dread", da artista MC Soffia, lançado em 2016, na plataforma tecnológi-
ca Internet, e que se encontra disponível pelo software Youtube.  Considerando-se 
que esse gênero é composto das modalidades audiovisual, melódica e textual, 
buscamos compreender, como tais modalidades se engendram na construção do 



discurso feminino dessa artista do século XXI. Esta pesquisa utiliza o aporte teórico 
da análise do discurso francesa de Maingueneau e, também, conceitos específicos 
como gênero discursivo (Bakhtin, 2015), cenografia (Maingueneau, 2001) e  figura-
tivização (Tatit, 2012). Como resultado parcial, verificamos que a construção de 
sentidos desse objeto de estudo multimodal que é o videoclipe se dá de forma 
complementar e interdependente nas três dimensões estudadas. 

Palavras-chave: canção popular; gêneros; análise do discurso; multimodalidade. 

A língua francesa corporalizada por crianças brasileiras:  
uma abordagem ludo-artística 

Livia Cristina Eccard Pinto 

eccardlc@gmail.com 

Resumo: Esta comunicação é baseada na pesquisa de Mestrado que analisou e 
discutiu o papel das ações corporais e das atividades multimodais na sensibilização 
à língua francesa de crianças em fase de alfabetização, realizada na Universidade 
de São Paulo, sob a direção do Prof. Dr. Paulo Roberto Massaro. Com a finalidade 
de contribuir para o desenvolvimento da Didática de Línguas Estrangeiras no do-
mínio específico delimitado por este público, essa fala tem como objetivo debater 
os procedimentos subjacentes à concepção de um ateliê experimental focado no 
uso das múltiplas linguagens que foi realizado em duas instituições, com crianças 
de 6 a 8 anos que nunca haviam tido contato com a língua francesa.  Partindo do 
que compreendemos tradicionalmente por “aprendizagem precoce de línguas es-
trangeiras” (O'NEIL, 1993 ; GAONAC'H, 2006), nós discutiremos as relações entre 
jogo/o brincar (BROUGÈRE, 1995 ; KISHIMOTO, 1999), a aquisição de uma língua-
cultura estrangeira e o importante acesso a atividades multimodais através das 
múltiplas linguagens (GARCIA, 2000) para uma otimização do desenvolvimento lin-
guístico infantil. Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infan-
til (BRASIL, 1998), o jogo e as atividades artísticas correspondem não somente aos 
interesses, mas também às necessidades cognitivas das crianças. Como Cor-
mansky (1994), Massaro (2001) e Radanovic-Vieira (2003) já afirmaram, nós 
igualmente defendemos que a língua não pode ser artificialmente descorporalizada 
pela escola e pelo ensino, mas que esse processo deve auxiliar o pleno desenvol-
vimento físico, motor, emocional e cognitivo da criança, permitindo que ela se ex-
prima criativamente, pela sua voz corporalizada, na(s) sua(s) língua(s) e em todas 
suas linguagens.    

Palavras-chave: ensino/aprendizagem, LE, múltiplas linguagens 



Práticas Colaborativas de Escrita: disputa de sentidos no verbete “Brasil” da 
Wikipédia 

Rafaela Salemme Bolsarin 
rafa-bolsarin@uol.com.br 

Resumo: Este trabalho é resultante de uma dissertação de mestrado e investiga 
como são disputados sentidos no verbete enciclopédico “Brasil” da Wikipédia. A 
justificativa deste trabalho se baseia na nacessidade de investigação de práticas 
sociais emergentes da cibercultura (LÉVY, 1999), especialmente após a consolida-
ção da segunda fase da internet, a Web 2.0, caracterizada pela participação do 
usuário na rede enquanto produtor de conteúdo e pela colaboração. Nesse cenário, 
a Wikipédia é um artefato típico da Web 2.0 e, portanto, representativo das práticas 
sociais emergentes. Por essa razão, no cenário da Linguística Aplicada, torna-se 
essencial investigar as práticas de letramentos que circulam e constituem esses 
espaços da cibercultura. Em vista disso, o objetivo desta investigação é analisar 
como se desenvolve um verbete enciclopédico na Wikipédia (o verbete Brasil) por 
meio da negociação de sentidos. Para isso, adoto como referencial teórico-analítico 
o conceito de Práticas Colaborativas de Escrita (LOWRY et al., 2004; PINHEIRO, 
2013), aliado ainda aos novos letramentos (LANKSHEAR; KNOBEL, 2007), Web 
2.0 (O’ REILLY, 2005), multissinóptico (PINHEIRO, 2014; FOUCAULT, 1987) e Dis-
cursos (GEE, 2008). Para atender ao objetivo da pesquisa, foi adotada a pesquisa 
documental e os procedimentos metodológicos incluem a leitura das primeiras 
9.269 edições do verbete, que foram catalogadas e deram origem ao corpus da in-
vestigação: dois recortes de períodos distintos (2006 e 2013), que foram analisa-
dos qualitativamente. Os resultados finais demonstram que as Práticas Colaborati-
vas de Escrita presentes no corpus se constituem por meio do ideal de colaboração 
da Web 2.0 e a partir do novo ethos dos novos letramentos, cujos princípios e ca-
racterísticas desestabilizam as disputas, ao mesmo tempo que as viabilizam e 
promovem atualização e melhoria no verbete.  

Palavras-chave: Linguística Aplicada; Práticas Colaborativas de Escrita; Wikipédia. 

O caminho para Persépolis: intermidialidade quadrinhos e cinema 
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Resumo: A leitura de Histórias em Quadrinhos (HQs) é uma prática que vem se 
popularizando em todo o mundo no último século e atinge, atualmente, tanto o pú-
blico infantil quanto o adulto.  Dentro das HQs existem algumas divisões, como gi-
bis, tiras cômicas e a recente graphic novel, esta especificamente direcionada para 
um leitor mais maduro por conta de sua extensão e por vezes também pela temáti-
ca. A popularização das HQs também tem como fator determinante o advento das 



adaptações literárias, que ocorrem tanto para os quadrinhos quanto dos quadri-
nhos para outros gêneros. A partir desse contexto, o objetivo desta comunicação é 
apresentar as ideias que permeiam o projeto de pesquisa de mestrado que estuda 
a linguagem de uma adaptação feita de uma graphic novel para um filme. O corpus 
utilizado na pesquisa é a autobiografia em formato HQ Persépolis, da autora Mar-
jane Satrapi, e sua adaptação homônima para o cinema. O trabalho tem como 
base teórica os estudos de Boutin (2012) sobre multimodalidade, de Rajewsky 
(2012) sobre intermidialidade, para tratar da intertextualidade utilizaremos Gervais 
(2009) e, finalmente, sobre adaptação, Field (2014) e Genette (2010). Essa pesqui-
sa pretende contribuir com os estudos sobre adaptações literárias e intermidialida-
de, especialmente em relação à linguagem empregada nas adaptações, conside-
rando a mudança de mídia no caso analisado. Será observada a maneira como é 
feita a transposição do conteúdo e quais foram as escolhas dos diretores do filme 
em busca de uma equivalência da adaptação em relação ao texto fonte.  

Palavras-chave: Adaptação Literária; Intermidialidade; Multimodalidade. 

PEDAGOGIA dos Multiletramentos: uma proposta de design de curso com-
plexo 

Carla Cíntia Luz  
carlacintia.luz@gmail.com 

Resumo: A proposta deste curso a distância pautado no DEC - Design Educacional 
Complexo - (FREIRE, 2013) foi instrumento avaliativo sugerido durante o Seminário 
de Pesquisa -  Formação Tecnológica de Professores: Ambientes, Materiais e Prá-
ticas Docentes -  ministrado a alunos de mestrado e doutorado do Programa de 
Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL) da PUCSP. Este curso visa 
atender às necessidades de docentes – de escolas públicas ou privadas – e cola-
borar com uma formação tecnológica significativa, em que os docentes-cursistas se 
apropriem dos processos de escolha, construção de saberes e conhecimento. O 
desenho deste curso a distância, pautado no DEC (FREIRE, 2013), e apoiado em 
Freire e Leffa (2013), compreende os espaços para a construção do conhecimento 
relacionados à inclusão das tecnologias da informação e comunicação (TIC) per-
passando todos os conteúdos, criando oportunidades para que os sujeitos se tor-
nem objeto de seu processo formativo, atuem uns com os outros e, possam se 
educar tecnologicamente. Será sugerido aos professores-cursistas que escolham 
algumas interfaces digitais por meio das quais se desenvolvam atividades no con-
texto educacional de sua prática docente. As interfaces oferecidas neste curso po-
derão ser: e-mail (assíncrono - comunicação individual ou para muitos); fórum (as-



síncrono - comunicação de muitos para muitos); webconferência (síncrono - comu-
nicação entre duas ou mais pessoas); Google Drive (comunicação que permite o 
desenvolvimento de trabalhos colaborativos e (co) construídos síncrona ou assin-
cronamente); e A.V.A (ambiente virtual de aprendizagem). Embasada na Epistemo-
logia da Complexidade (MORIN, 2005, 2008), no DEC (FREIRE, 2013) e no concei-
to de Auto-heteroecoformação docente, esta proposta tem intenção de que o pro-
fessor compreenda o uso das TIC para propósitos educacionais que permitam a 
ligação e religação de saberes, e contribuam para uma mudança de pensamento 
complexa e sistêmica, que repercutirá no todo e nas partes, e na Educação em sua 
plenitude. 
 
Palavras-chave: Multiletramentos; Tecnologias; Complexidade 

Uma leitura da metapoesia: Cecília Meireles 
Carolina Camargo Soares Figueiredo  2

Resumo: O projeto de pesquisa de iniciação científica intitulado “Uma leitura da 
metapoesia: Cecília Meireles”, financiado pela FAPESP, tem como objetivo obser-
var a metapoesia como tema e autoconsciência do processo inventivo nos versos 
de Cecília Meireles. Trata-se, assim, de uma arte poética que discuti a própria poe-
sia, capaz de gerar imagens poéticas particulares através de alegorias, metáforas e 
símbolos; um fazer poético que se constitui como unidade na produção literária da 
escritora. Em relação a metodologia, foi realizado uma reflexão acerca da fortuna 
crítica que aborda a temática central da pesquisa, dentre os autores estudados es-
tão Peixoto (1999), Bandeira (2000) e Franchetti (2007). Outro ponto metodológico 
relaciona-se à análise e interpretação do corpus, composto de quatorze poemas 
coletados de duas obras da poetisa: Poesia completa (2001) e Obra Poética 
(1967). As análises dos poemas correspondem a notas que se dividem em três ca-
tegorias: rítmica, textual e de vocabulário, todas convergindo de maneira cíclica 
para o tema metapoesia. As notas serão estruturadas para formar um ensaio. A 
próxima etapa do projeto consiste na escrita de um texto teórico dissertativo que 
discorra a respeito da fortuna crítica tanto da metapoesia quanto sobre Cecília Mei-
reles. Busca-se, dessa forma conjunta, a análise e organização coesas dos poe-
mas do corpus. 

Palavras-chave: Cecília Meireles; Poesia Brasileira; Metapoesia 
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APRENDIZADO DE LÍNGUAS NA ERA DIGITAL:  

O CALL E QUESTÕES DE INTEGRAÇÃO 

AUTOR: MURILO DOMINGUEZ GOUVEIA 

Email: murilodgouveia@gmail.com 

RESUMO: Em um mundo amplamente globalizado, é evidente a crescente depen-
dência da tecnologia e da comunicação entre indivíduos em escala mundial, canal 
que é potencializado quando há ensino-aprendizagem de línguas eficaz. Esta pes-
quisa aborda o ensino/aprendizagem de línguas mediado por computador, conhe-
cido como CALL, ou Computer-Assisted Language Learning (Ensino/Aprendizagem 
de Línguas mediado por Computador). Objetiva-se contextualizar o CALL, seus 
formatos, tipologias e ferramentas, além de analisar seu impacto no ensino de lín-
guas moderno e determinar as facilidades e dificuldades de sua utilização no pro-
cesso linguístico-educacional. A fundamentação teórica pauta-se em estudos da 
Linguística e das novas tecnologias, com especial atenção para as digitais, tendo 
em vista o objeto de estudo. Metodologicamente, serão realizadas análises docu-
mentais e pesquisas de campo, por meio de entrevistas com sujeitos - professores 
e alunos/professores - que usam o CALL no ensino de línguas. Como resultado, 
busca-se refletir o arcabouço acadêmico de linguagem em novos contextos e verifi-
car como ocorrem as interfaces possíveis entre linguagem, ensino, tecnologia, 
aprendizado de línguas e mídias digitais.  

Palavras-chave: Linguagem; Novas tecnologias; Ensino-Aprendizagem;  

TEXTOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA EM LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO LEITORA CRÍTICO-

REFLEXIVA 

Jéssica Máximo Garcia  
jessicamaximo@gmail.com 



Resumo: Esta apresentação objetiva evidenciar como os textos de divulgação 
científica, considerados nesta pesquisa como gêneros midiáticos (BALTAR, 2010), 
são trabalhados pelos Livros Didáticos de Língua Portuguesa dos anos finais do 
Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) aprovados pelo PNLD-2014. Trata-se de uma 
investigação inicial, que está inserida em uma pesquisa de mestrado em 
andamento na linha de pesquisa Linguagens em novos contextos. Seu principal 
objetivo é verificar como as abordagens pedagógicas voltadas para o trabalho com 
a leitura de textos de divulgação científica podem proporcionar o desenvolvimento 
de competências e habilidades relativas às práticas de linguagem. Para alcançar o 
que propomos, baseamo-nos nas prescrições do Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD, 2014) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998). 
Pautamos nossos estudos em Bunzen (2005 e 2009) no que diz respeito ao Livro 
Didático enquanto um objeto cultural, complexo e multifacetado e em Batista 
(2001) sobre as políticas públicas de Livros Didáticos. Levamos em consideração 
também as questões sobre Múltiplas Linguagens na escola (ROJO, 2012 e 2013; 
BUNZEN & MENDONÇA, 2013; MARCUSCHI, Beth 2013; DIONISIO, 2013, 2011 
e 2008), assim como os estudos de mídias na educação (CONSANI, 2012; 
BALTAR 2010, 2008; BARBOSA, 2005; CITELLI, 2000) e Kleiman (2001) no que 
diz respeito à leitura. Os resultados, tanto desta apresentação como desta 
pesquisa de mestrado, podem trazer benefícios para reflexão sobre as relações 
entre o processo de escolarização dos gêneros realizado pelos livros didáticos e 
sobre os limites e possibilidades do material didático impresso para o tratamento 
de gêneros intersemióticos.  
Palavras-chave: gêneros midiáticos; divulgação científica; leitura 

Proficiência (mínima) em língua inglesa e noções sobre avaliação: uma pauta 
urgente na formação de professores de línguas estrangeiras 
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Resumo: As características da globalização contemporânea exigem o repensar de 
práticas consolidadas na era analógica em inúmeros setores da sociedade, que 
não mais se sustentam na nova dinâmica sociocultural, política e econômica, local 
e global (KUMARAVADIVELU, 2012; LÉVY, 1999; SELWYN, 2013). Dentre essas 
práticas, destacamos neste estudo, a lacuna em um Curso de Licenciatura em Le-
tras – Português-Inglês no que diz respeito à, primeiramente, carência de meca-
nismos de avaliação da proficiência em inglês do próprio professor em formação, 
assim como da apresentação e estudo sobre avaliação em língua inglesa como 
componente curricular do curso, ressaltando a importância do letramento em avali-
ação (INBAR-LAURIE, 2008; WALTER, 2010; WATANABE, 2011). Tais exigências 



encontram-se interligadas, uma vez que a capacidade de avaliar pressupõe um ní-
vel de proficiência mínimo na língua (PAIVA, 2005) e conhecimento na área de ava-
liação (ELLIS, 1988; STERN, 1983). Em nosso projeto piloto, utilizamos inicialmen-
te dois instrumentos: um questionário com o objetivo de analisar o conhecimento 
sobre processos avaliativos e um teste de proficiência equivalente ao nível A1 do 
QCER. No total, 11 alunos participaram do estudo, sendo 3 alunos de cada semes-
tre (2o, 6o e 7o ) e 2 do 8o  semestre. Escolhemos os alunos que tiveram um desem-
penho superior a 70% na disciplina de inglês em todos os semestres que cursaram. 
Sete alunos acertaram mais que 60%, 1 até 59%, 1 até 40% e 2 acertaram até 
19%. Os dados foram triangulados e os resultados iniciais sugerem que os profes-
sores em formação desconhecem seu nível de proficiência e não têm uma noção 
clara sobre o uso da avaliação em sala. Tal resultado aponta para a importância do 
Curso em preparar ou, pelo menos, oferecer exames de proficiência para a certifi-
cação dos alunos e também focalizar no letramento em avaliação para melhor for-
mação do professor.  

Palavras-chave: avaliação; proficiência; formação de professores. 

O LIVRO DIDÁTICO DIGITAL DA LÍNGUA PORTUGUESA: UMA POSSÍVEL 
ANÁLISE SOBRE OS DESAFIOS ENFRENTADOS PELO PROFESSOR 

Fabiana Silva de Pau-
la 

fabi.paula10@gmail.-
com 

Resumo: Estamos vivendo um momento em que a ideia de pertencimento ao um 
grupo está muito latente em nosso cotidiano. No o ambiente educacional não é di-
ferente, implicando a necessidade de o professor ampliar e repensar as habilidades 
já consolidadas de ensino-aprendizagem, para que se tenha uma maior compreen-
são no que refere à nova cultura digital no ambiente escolar. As práticas pedagógi-
cas do livro didático impresso é repensada, e é aberto caminho para novos letra-
mentos em sala de aula, focando em uma prática pedagógica que possibilita a inte-
ração através dos diversos meios midiáticos, como são os livros didáticos digitais 
que se encontram na plataforma do PNLD 2017. Essa modalidade facilita e capaci-
ta, entender os diferentes modos de ler e entender texto no âmbito hipermidiático. 
Esta comunicação visa à apresentação da análise de uma coleção de livro didático 
digital de língua portuguesa, aprovados pelo PNLD 2017, evidenciando os possí-
veis efeitos linguístico-discursivos, a partir de possibilidades de aplicação em sala 
de aula e das dificuldades encontradas pelo professor na utilização dessa mídia 
digital. A base teórica dos estudos pauta-se, DUDENEY, Gavin, HOCKLY, Nicky e 
PEGRUM, Mark. (2016); FANTIN, Monica e RIVOLTELLA, (2012); ROJO, Roxane, 
(2013); COSCARELLI, Carla Viana, (2016); MAINGUENEAU (1997, 2004); KENSKI 
(2012). O corpus escolhido para a apresentação foi a coleção do PNLD 2017, 
composta por livros digitais didático: PENTEADO, Ana Elisa de Arruda & PAIVA, 
Andressa Munique & COSTA, Cibele Lopresti & LOUSADA, Eliane Gouvêa & 
MARCHETTI, Greta & STRECKER, Heidi & SOARES, Jairo J. Batista & PRADO, 
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Manuela & SCOPACASA, Maria Virgínia & CLETO Mirella L. Português: Para Viver 
Juntos, volume: 6,7,8 e 9. (anos finais do Ensino Fundamental) São Paulo: SM, 
4ªedição – 2015. Espera-se que a apresentação possa trazer reflexões sobre o gê-
nero discursivo livro digital. 

Palavras-chave: letramento digital; livro didático digital; coleções digitais no PNLD. 

A potencialidade da canção como elemento da interdisciplinaridade esco-
lar: um olhar sobre “A dor da saudade”, de Elpídio dos Santos 

Alexandre Rezende de Almeida 

alex76.real@gmail.com 

 
Resumo: O presente trabalho se propõe a elaborar alguns comentários a respeito 
do poder da canção, valendo-se de seu papel como uma das mais notórias repre-
sentações da cultura nacional e parte integrante da vida do povo brasileiro, en-
quanto instrumento operador de reflexão e gerador de novos conhecimentos não 
apenas no âmbito da linguagem, mas também como elemento integrador de diver-
sas disciplinas, tomando-se como referência os apontamentos de Fazenda (2008) 
concernentes à interdisciplinaridade escolar, na qual a questão primordial é favore-
cer, sobretudo, o processo de aprendizagem e sua integração. A linha de pesquisa 
à qual está filiada este trabalho é Questões de representação: poéticas e suas rea-
propriações, que, por sua vez, se insere na área de concentração Estudos Literári-
os. Assim, dentro dessa perspectiva, pretende-se demonstrar que o gênero musical 
denominado canção popular pode atuar como ferramenta reveladora de novas ex-
periências humanas. A proposta é apresentar algumas dessas potencialidades por 
meio da canção “A dor da saudade”, de Elpídio dos Santos, a partir de sua veicula-
ção na telenovela Meu pedacinho de chão, da Rede Globo, em forma de videoclipe 
musical no ano de 2014. Partindo dessa exibição midiática, de cunho essencial-
mente popular e fácil assimilação, pretende-se retomar a trajetória da referida can-
ção, apresentando diversas nuances que podem ser exploradas com observações 
e análises, corroborando a ideia de que não existem saberes fragmentados, e sim 
uma confluência entre os acontecimentos que nos cercam. Destarte, evidencia-se 
que as disciplinas estão conectadas entre si e deve ser aproveitada essa particula-
ridade visando um enriquecimento cultural de maneira abrangente. Na busca deste 
objetivo a canção pode contribuir de maneira singular. 

Palavras-chave: Canção popular; Gênero caipira; Interdisciplinaridade 

GÊNERO MEME – PARTICULARIDADES DE UM TIPO RELATIVAMENTE ES-
TÁVEL 



Lilian Adriana Cabral Moreira de Melo 
letrasmodulo@gmail.com 

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo propor uma análise discursiva do gênero 
meme, mais especificamente daqueles cujas personagens denominam-se ragefa-
ces. Inserido na esfera artes/mídias, com sua linguagem própria e personagens ca-
racterísticos, pretendeu-se realizar um panorama a respeito do surgimento do gê-
nero, bem como sua popularização no país. Analisar-se-ão alguns exemplares do 
gênero e suas personagens sob a concepção bakhtiniana de análise do discurso e, 
a partir de então, pretende-se discutir a maneira como se estabelece a relativa es-
tabilidade do gênero, contribuindo ao processo de construção de sentido pelo leitor. 
A escolha pelo gênero justifica-se dada a crescente popularidade do mesmo en-
quanto meio cultural de manifestação do pensamento crítico, inserido na comuni-
cação midiática da vida contemporânea. 
Palavras-chave: Esfera Artes/Mídias; Gênero Meme; Análise do Discurso. 

PESQUISAS EM EDUCAÇÃO SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

PEIXOTO, Priscila de Andrade Barroso 
cilabarroso@yahoo.com.br 

FERREIRA, Dhienes Charla  
dhienesch@hotmail.com 

 
LUQUETTI, Eliana Crispim França  

Orientadora 
elinafff@gmail.com 

 
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo realizar um estudo sobre os proces-



sos percorridos nas pesquisas em Educação sobre formação docente. Com base 
nas pesquisas que tratam da temática, analisamos de forma específica as contri-
buições nos avanços dos estudos sobre formação de professores e a possibilidade 
de organização do tema enquanto campo de estudos. Buscamos analisar de que 
forma as ações do Governo vem tratando a questão da formação de professores 
em sua legislação, planos e metas, levando em conta a necessidade de se pensar 
na formação oferecida a esses profissionais. Além da perspectiva da legislação 
brasileira, percebemos o notável interesse de pesquisadores pelo tema da forma-
ção docente. Observamos que as informações fornecidas pelos mapeamentos da 
produção científica sobre a formação de professores cresceram e têm contribuído 
com a pesquisa educacional, tornando-se fundamental no que diz respeito ao 
acompanhamento do processo de constituição do percurso constitutivo da forma-
ção de professores como campo de estudos autônomo. 

Palavras-chave: Formação de professores. Campo de estudos. Pesquisas em 
educação. 

COOPERATIVA AURORA ALIMENTOS: uma análise da cenografia e do ethos 
institucional 

Lirane Rossi Martinez  

E-mail: liranemartinez@gmail.com 

Resumo: Esse estudo, parte de pesquisa maior realizada na Linha “Texto, Discur-
so e Ensino: processos de leitura e produção do texto escrito e falado”, do Grupo 
de Pesquisa “Teorias e Práticas Discursivas e Textuais”, da Universidade Cruzeiro 
do Sul, pretende demonstrar como a propaganda “Mais de 100 mil famílias cuidan-
do da sua – a história de Pedro”, da Cooperativa Central Aurora Alimentos, utiliza a 
cenografia para desenvolver um ethos favorável à criação de uma imagem positiva 
da instituição para os consumidores. Em sendo a propaganda um tipo de discurso 
com a finalidade de conquistar a confiança e a credibilidade dos públicos a ceno-
grafia serviria para chamar a atenção, muitas vezes desviando o foco do produto, 
para uma narrativa mais emocional, investida de valores que são caros aos con-
sumidores, ajudando na persuasão desses públicos, construindo, por meio de seu 
discurso, uma identidade institucional valorizada tanto pelo enunciador, como pelo 
coenunciador. O objetivo desse trabalho é descrever como a cenografia foi utilizada 
na propaganda para a construção de um Ethos Institucional capaz de gerar uma 
imagem/identidade positiva para a Cooperativa Aurora Alimentos. Para a análise, 
utilizou-se um vídeo institucional da empresa, que foi veiculado no site da Coopera-



tiva e que hoje pode ser acessado pelo site do YouTube, no endereço eletrônico: 
https://www.youtube.com/watch?v=-0k0E-3ziUs. A análise baseou-se na teoria da 
Análise do Discurso Francesa, tendo Dominique Maingueneau (2008, 2013, 2015) 
como o principal referente no estudo. O método utilizado no estudo partiu da des-
crição do vídeo, seguida da análise da cenografia e da formação do ethos instituci-
onal. A descrição e análise da cenografia e do ethos indicam uma construção de 
identidade positiva e geram um sentimento de simpatia e confiança pela marca. 

Palavras Chave: Cenografia; Ethos Institucional; Cooperativa Aurora de Alimentos 

Redações Saresp: Análise de Produções do Gênero Artigo de Opinião. 

 Alesandra do vale castro (puc/sp)  
avale@vunesp.com.br 

Resumo: O trabalho situado na linha de pesquisa leitura, escrita e ensino de língua 
portuguesa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tem o intuito de tratar 
das redações Saresp, com o tema: Análise de Produções do Gênero Artigo de Opi-
nião, tendo como corpus as produções dos alunos do 9º.  ano do ensino fundamen-
tal do ano de 2014, tomando por base a escrita do texto argumentativo no gênero 
artigo de opinião. A pesquisa inicia buscando o entendimento das propostas para 
avaliar os alunos da rede pública paulista para o ensino fundamental, tendo como 
pressupostos o currículo e a matriz de referência do Estado de São Paulo, seguin-
do os princípios estabelecidos pelos PCN e documentos norteadores da Educação 
Básica. Importante para o ensino de língua portuguesa, que enfrenta desafios no 
que diz respeito à leitura, produção e interpretação de textos como resultado do 
processo de compreensão e transposição de ideias, os estudos buscam compre-
ender a produção escrita de textos, dentro da perspectiva sociocognitiva-interacio-
nista, que tem o intuito de contribuir com as operações didáticas e a produção de 
textos dissertativo-argumentativos, no ensino de língua portuguesa, além das con-
cepções com o gênero textual artigo de opinião, tomando por base os estudos de 
Bakhtin (2011);  Marcuschi (2008); Dolz & Schneuwly (1996) e Irandé (2016). Con-
siderado como objeto concreto, material e empírico, resultante de um ato de enun-
ciação circundado e determinado pelo discurso, que parte da enunciação para as 
práticas discursivas, buscamos em Adam (1992, 2011) e Koch (2010, 2011), os pro-
tótipos da sequência argumentativa que orientam as análises deste estudo, que 
trata das estratégias da argumentação discursiva com a função de convencer, per-
suadir ou construir uma representação. 

Palavras chave: Produção de Textos; Argumentação; Artigo de Opinião.  



Tiras: uma possibilidade no processo ensino-aprendizagem 

Luciana Aparecida Boaventura de Oliveira Ignácio 

luboaventura@hotmail.com 

Resumo: A pesquisa pretende apresentar uma proposta de atividade para aula de 
Língua Portuguesa do Ensino Fundamental II. Para tanto foi analisada uma tirinha 
do escritor Ziraldo que foi publicado no jornal Estado de S. Paulo em 1989. A análi-
se da tirinha é discorrida sobre comportamento, política, sociedade, entre outros 
fatores com uma abordagem crítica. É uma reflexão sobre a possibilidade de leitura 
através da observação das sequências das imagens e o texto presente é extrema-
mente benéfico para análise juntamente com os discentes. Para a realização deste 
trabalho, pauta-se nas bases teóricas sobre Leitura, Linguística Textual e Multimo-
dalidade. A leitura faz parte do meio em que vivemos e através do texto multimodal 
poderá ter uma interação por parte dos discentes, lembrando que a imagem está 
muito presente devido a sua funcionalidade. É um recurso no processo-aprendiza-
gem utilizado para a proficiência em leitura e pautado nos seguintes estudiosos 
Elias e Koch (2014), Ramos (2012) Kress(2010) entre outros. Com o presente tra-
balho busca-se contribuir para o Ensino Básico e contribuir para uma aula que con-
sidera os modos de comunicação linguística nas partes escritas, orais e também 
visuais. A partir da análise da tirinha pretende-se, com os resultados obtidos em 
sala, refletir sobre a criticidade e o desenvolvimento como formação cidadã dentro 
da sociedade que estamos inseridos.  

Palavras-chave: Leitura; Ensino; Multimodalidade. 

O esforço cognitivo no processamento de partículas modais alemãs 

Marceli Aquino (USP) 
marceli.c.aquino@gmail.com 

Resumo: Este trabalho apresenta os resultados de um estudo experimental de 
pós-edição (PE) das partículas modais alemãs (PMs) doch e wohl para o português 
brasileiro. As PMs são elementos linguísticos que apresentam dificuldades de tra-



dução e pós-edição, pois, além de serem diretamente dependentes do contexto em 
que operam e terem um significado expansivo, elas não têm contrapartida direta 
em Português. Com a intenção de investigar o esforço cognitivo despendido no 
processamento das PMs, foram utilizados três instrumentos de pesquisa: dados 
provenientes do programa Translog-II, registrando padrões de segmentação cogni-
tiva; o rastreador ocular Tobii T60, como meio de acessar a duração e número total 
das fixações nas áreas de interesse, isto é, as sentenças contendo as PMs doch e 
wohl; relatos retrospectivos (livre e guiado) após a conclusão da tarefa, no qual é 
possível analisar as modificações linguísticas observáveis tanto na função replay 
como na representação linear do Translog. A análise de dados corroborou apenas 
em parte a hipótese de que o processamento das PMs exige um maior esforço 
cognitivo em comparação ao esforço despendido no restante do texto. Os resulta-
dos corroboram a suposição de GUTT (1998) e a análise processual conduzida por 
ALVES (2007), que revelam que a relação entre esforço e efeito não acontece com 
base em uma associação de proporção direta. Portanto, a análise do processa-
mento das PMs em tarefas de PE demonstra que, em ambientes cognitivos dife-
renciados, a capacidade de metarrepresentação tem implicações distintas na atri-
buição do mínimo esforço cognitivo necessário para se alcançar um determinado 
efeito contextual. 

Palavras-chave: Partículas Modais Alemãs; Pós-edição; Esforço de processamen-
to 

A APROPRIAÇÃO DA GAMIFICAÇÃO PELO PROFESSOR COMO INSTRU-
MENTO DO AGIR DOCENTE 

Laila Alves Santos 

lailaalvessantos85@gmail.com 

Resumo: A pesquisa apresentada debruça-se sobre o tema “trabalho docente” e 
tem como objetivo geral verificar como se dá o processo de apropriação da gamifi-
cação como instrumento utilizado pelo e para o professor durante o seu agir. Este 
trabalho foi motivado pela curiosidade da professora e pesquisadora por ações que 
visam ao bem-estar do educador, assim como constante busca por formas lúdicas 
e alternativas inovadoras para engajar seus alunos no aprendizado de Língua In-
glesa e auxiliá-los no desenvolvimento de competências. O corpus da nossa pes-
quisa é formado por relatos extraídos de diários reflexivos escritos pela professora 
sobre a experiência de gamificar atividades para turmas de 6º ano e 7º ano do en-
sino fundamental. É a partir desses textos que analisamos o agir e a apropriação 
do instrumento em questão, com a aplicação dos modelos de análise sugeridos por 



Bronckart (2012). Fundamentamos nossa análise no posicionamento epistemológi-
co do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) e é a partir desta base que as análises 
do material serão conduzidas tendo Bronckart (2012) e Machado (2009) como arti-
culadores centrais desta teoria. Nossa pesquisa é subsidiada teoricamente pela 
Clínica da Atividade em Clot (2007), assim como por teorias da gamificação em 
Gee (2003 e 2004) e Kapp (2012). A análise apresenta as interações e impedimen-
tos entre o instrumento e o sujeito que se apropria deles para orientar seu agir pro-
fissional promovendo reflexão sobre os conflitos enfrentados pelo docente em sua 
prática e a importância da resolução destes. 

Palavras-chave: Trabalho docente. Apropriação de instrumento. Gamificação. 

PAPÉIS SOCIAIS MASCULINOS E FEMINOS EM HISTÓRIA EM QUADRINHOS: 
UMA ANÁLISE BAKHTINIANA 

Rafael MACHADO 
r.machado1@yahoo.com 

Resumo: A família, a escola, a religião, a mídia, entre outras são instituições que 
compõem a sociedade. Os valores e as relações sociais vigentes fazem parte do 
cotidiano desses espaços institucionalizados. Desde a infância, os sujeitos são en-
sinados por tais instituições a se enquadrarem em padrões normativos, construindo 
suas identidades. Com base na concepção de gênero de Scott (1990), bem como 
na perspectiva dialógica de Bakhtin e do seu Círculo (2003; 2006), além dos estu-
dos de Brait (2005; 2010) e outros, esta pesquisa objetiva investigar a construção 
de sentidos em enunciados verbo-visuais, especificamente, como os enunciados 
refletem e refratam ideologias para a construção de sentidos sobre os papéis soci-
ais de gênero. Para tanto, este artigo examinará a construção dos sentidos sobre 
os papéis masculinos e femininos em uma história em quadrinhos publicada na re-
vista Turma da Mônica, em setembro de 2016. O objeto de estudo é a história em 
quadrinhos intitulada “Manifeste-se, Tina” e a metodologia desenvolve-se na análi-
se descritiva-explicativa da referida história, com foco nas escolhas imagéticas e 
verbais nos enunciados. Os resultados mostram como as vozes sociais que com-
põem a história em quadrinhos constroem sentidos que reforçam convenções, as-
sociando padrões de masculinidade e feminilidade aos sujeitos.  Este trabalho está 
enquadrado na Linguística Aplicada, sob a perspectiva da Análise Dialógica do Dis-
curso, na medida em que possibilita discutir, a partir dos conceitos bakhtinianos, os 
diversos discursos que ajudam na construção dos sentidos sobre os papéis sociais 
de gênero e justifica-se pela necessidade de repensar valores e padrões impostos 
por instituições sociais que contribuem para a construção identitária dos sujeitos.  
Palavras-chave: relações dialógicas; história em quadrinhos; papéis sociais de 
gênero. 



O DESAFIO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE INGLÊS PARA FINS ES-
PECÍFICOS (IFE) PARA O USO PEDAGÓDICO DA TECNOLOGIA 

Elza Maria Duarte Alvarenga de Mello Ribeiro 

elza.ribeiro@ifrj.edu.br 

Resumo: Parte dos problemas da educação brasileira atualmente passa pela for-
mação dos professores. Nesse recorte, o foco se concentra naquela oferecida aos 
futuros docentes da língua inglesa, especialmente votada para o contexto de ensi-
no de inglês para fins específicos (doravante, IFE). Juntando-se a isto, outro desa-
fio enfrentado nas licenciaturas tem a ver com a preparação deste público, para o 
uso da tecnologia na sala de aula de forma pedagógica e eficiente. (RAMOS, CE-
LANI, MILER, LEFFA, VIAN JR.).  A presente comunicação tem por objetivo mos-
trar que a práxis contemporânea da abordagem IFE vai de encontro aos mitos na-
turalizados e desatualizados, do senso comum, em especial quanto ao uso peda-
gógico da tecnologia. Tal necessidade foi fruto da análise realizada no IFRJ, cam-
pus Rio de Janeiro, via pesquisa na modalidade PIBITI JR, cuja autora foi a pes-
quisadora-orientadora de dois monitores bolsistas e fomento via PROCIÊNCIA. Ao 
dar vez e voz aos alunos, não existe a possibilidade de não considerar as ferra-
mentas tecnológicas à disposição dos discentes em sua rotina cotidiana como pos-
sibilidade de material didático. Acontece que os cursos de licenciatura não têm 
dado conta de preparar o profissional com esse perfil. Os dados foram gerados a 
partir de eventos oferecidos, sendo eles: minicursos, workshops, oficinas, dentre 
outros no formato de extensão institucional. Os participantes são, em sua maioria, 
professores de língua inglesa, quer em formação, recém-formados ou com anos de 
experiência no magistério. Os resultados indicam que tanto a formação de profes-
sores IFE, quanto daqueles capazes de utilizar a tecnologia eficazmente em sala 
de aula, não são contempladas nos cursos de Letras, em boa parte das universi-
dades brasileiras. Portanto, conclui-se que é de grande relevância e pertinência 
que cursos de média ou curta duração sejam oferecidos por instituições de credibi-
lidade e com expertise nos campos acima descritos.  
Palavras-chave: Formação de Professores IFE; Uso pedagógico da tecnologia; 
Formação inicial e continuada.  

 PRÁTICAS COLABORATIVAS DE ESCRITA EM FORMAÇÃO CONTINUADA A 
DISTÂNCIA DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Adriana Silvia Vieira 
vieira.adri@gmail.com 

Resumo: A proposta deste trabalho é apresentar uma pesquisa de mestrado - em 
andamento - no Programa de Pós-Graduação em Letras da Unifesp, na linha de 
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pesquisa “Linguagens em novos contextos”, cujo tema é a escrita colaborativa em 
formação continuada a distância de professores de Língua Portuguesa. O principal 
objetivo é estudar as interações verbais dos sujeitos envolvidos na prática de escri-
ta e verificar quais os impactos do uso da ferramenta wiki na produção de textos e 
discursos dos docentes em processo de formação via internet. Para tanto, o corpus 
da investigação é o curso online Caminhos da Escrita, que integra as ações de 
formação continuada de professores do Programa Olimpíada de Língua Portugue-
sa Escrevendo o Futuro. Nesse curso, o wiki é utilizado para a produção coletiva de 
projetos de práticas de letramento para serem aplicados em sala de aula. A abor-
dagem da pesquisa é qualitativa e analisa três projetos de práticas de letramento, 
tendo como critérios para seleção desse corpus: projetos avaliados com conceitos 
diferentes (“Muito Bom”; “Bom”, “Razoável” e “Insatisfatório”, de acordo com as re-
gras da Instituição em que se realizam as atividades); textos que apresentam mais 
construções hipertextuais e multimodais; os que apresentam mais interações nos 
comentários e/ou com histórico mais rico, ou seja, que tiveram muitas versões. A 
pesquisa filia-se à análise do discurso de linha francesa, fundamentando-se princi-
palmente nos estudos de Maingueneau (2004, 2008, 2010, 2015). Apoiamo-nos 
ainda em conceitos relacionados às práticas colaborativas de escrita de Pinheiro 
(2003); letramento digital de Coscarelli (2016) e Rojo (2013 e 2015); educação a 
distância de Belloni (2015) e coaprendizagem de Kenski e Okada (2012). 

Palavras-chave: Escrita colaborativa; Formação continuada a distância; Análise do 
discurso. 

  

A Leitura Multimodal em Watchmen 

Karoline Caetano Brito 
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Resumo: Este artigo analisa a multimodalidade na história em quadrinhos (HQ) 
Watchmen, publicada no Brasil pela Panini Books, em 2011. Acredita-se que, 
mesmo estando tão presente em nosso cotidiano, a fusão imagem-texto ainda não 
tem suas relações e geração de significados tão claros, havendo a necessidade de 
um alfabetismo visual.  A história em quadrinhos (HQ) é caracteristicamente um 
texto verbo-visual, portanto um ótimo objeto de estudos. A intensão aqui é 
apresentar as características, forma de leitura e analise de um texto multimodal. 
Para isso, pretende-se gerar um diálogo entre multimodalidade, linguística e HQs, 
usando os conceitos de multimodalidade de Tavares (2010) e Gomes (2010), 
definição de texto e texto multimodal de Marcuschi (2008, 2012), além de teoria e 
linguagem dos quadrinhos apresentada por McCloud (2005), Chinen (2011), 
Cagnin (2014) e Ramos (2014). Ao levarmos em consideração que, quanto mais 
complexas as relações formadas pelas fusões verbo-visuais, mais difícil se torna 



sua leitura e compreensão, Watchmen passa a justificar nossa escolha. A obra faz 
uso de praticamente todos os elementos que caracterizam a linguagem dos HQs e 
é composta por histórias secundárias nas quais diversos gêneros de textos 
multimodais são apresentando, dessa forma a compreensão de cada elemento é a 
única maneira de entender o motivo de sua utilização e consequentemente a sua 
construção de sentido. 

Palavras-chave: história em quadrinhos; multimodalidade; linguagem. 

MEDIAÇÃO DE LEITURA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUA POR-
TUGUESA NA PERSPECTIVA DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Vanessa Pereira Dantas de Souza 

vanessa.dantas.letras@gmail.com 

Resumo: O acelerado avanço das mídias digitais configurou novos ambientes de 
interação, modificando as relações entre sujeitos, escrita e leitura. Tal realidade 
vem impondo grandes desafios aos pesquisadores e profissionais da educação, 
sobretudo no tocante ao uso das tecnologias digitais em sala de aula, vislumbrando 
práticas educativas que contemplem de modo significativo e democrático os multi-
letramentos (ROJO, 2012), incluindo o letramento digital. Nessa esteira, a formação 
de professores de Língua Portuguesa ganha destaque enquanto espaço de refle-
xão sobre tecnologias digitais no ensino e sua incorporação crítica nos processos 
de ensino-aprendizagem. A partir desse entendimento, propomos investigar como 
se dá a mediação de leitura no processo de formação de professores de Língua 
Portuguesa na perspectiva das tecnologias digitais. Para isso, entrevistaremos alu-
nos dos semestres finais do curso de graduação em Letras, com o objetivo de iden-
tificar as competências adquiridas ao longo das suas formações para mediação de 
leitura e ampliação da competência leitora dos educandos em uma sociedade hi-
permidíatica. Os pressupostos teóricos que respaldam este trabalho estão circuns-
critos nos estudos de José Manuel Moran et al. (2009), que versam sobre novas 
tecnologias e mediação pedagógica; bem como nas contribuições de Vani Moreira 
Kenski (2014; 2015), que estabelecem relação a tecnologia e ensino; de Roxane 
Rojo et al. (2012; 2013; 2015), que aprofundam o conceito de Multiletramentos e o 
uso das TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) no ensino; e, por fim, as 
contribuições de Carla Viana Coscarelli et al. (2012; 2013;2014; 2016), que fazem a 
interface entre o ensino e o uso de novas tecnologias. O resultado pretendido com 
este trabalho é apresentação de caminhos para mediação da leitura em sala de 



aula em consonância com as novas tecnologias digitais, com vistas à democratiza-
ção do ensino digital de qualidade e inclusão social. 

Palavras-chave: Leitura; Formação Docente; Tecnologias Digitais. 

As propostas de produção textual no LDP: o artigo de opinião em foco 

Alciene Carvalho Silva 
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Resumo: O processo de ensino-aprendizagem tem exigido cada vez mais atenção 
especial para a leitura e  produção textual de diferentes gêneros discursivos, con-
siderados, segundo Maingueneau (2013), “dispositivos de comunicação”. Nesse 
sentido, tomar o texto como unidade de ensino  e o gênero discursivo como objeto 
se constitui em uma estratégia significativa para os sujeitos que participam do pro-
cesso educacional, pois é a oportunidade de a escola oferecer aos sujeitos envol-
vidos situações concretas de uso da língua e da linguagem pensando em diferen-
tes situações enunciativos. Este trabalho se propõe a analisar atividades de produ-
ção textual, cujo enfoque  é o gênero discursivo artigo de opinião, da esfera discur-
siva jornalística, presente nos livros didáticos de Língua Portuguesa do Ensino 
Fundamental II, selecionados pelo PNLD de 2014. O corpus escolhido é uma cole-
ção de livro didático de língua portuguesa – Vontade de Saber Português, das au-
toras Rosemeire Alves e Tatiane Brugnerotto. A partir das atividades de produção 
textual, visa-se: (i) observar se as atividades propostas possibilitam ao aluno de-
senvolver as habilidades de escrita, levando-o a escrever textos coesos e coeren-
tes; (ii) analisar os aspectos linguístico-discursivo dos enunciados;  (iii) verificar se 
propõe reflexões sobre o uso da língua e da linguagem, despertando a criticidade 
no aluno; (iv) analisar se as atividades propostas vislumbram a produção textual 
servindo a um propósito comunicacional ou são direcionadas para que o aluno re-
produza o discurso apresentado no livro didático; Para tal, recorremos ao suporte 
teórico de autores como: Bakhtin (2010), Bunzen (2008), Coracini (1999), Dionisio 
e Bezerra (2005), Maingueneau  (2013; 2015), entre outros. Busca-se analisar se 
essas atividades colaboram para a formação de  escritores competentes e,  ainda, 
se possibilitam que o aluno compreenda esse gênero em seu contexto social de 
uso, como um dispositivo de comunicação.  

Palavras-chave: produção textual; gêneros discursivo;  livro didático.  
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Caroline Paola Cots (Unifesp)  
carolinecots@gmail.com  

Douglas Vidal Santiago (Unifesp)  
douglasvidalltrs@gmail.com   



 Resumo: Nossa proposta é apresentar uma análise de aspectos multimodais 
(verbais e não verbais) constitutivos das interações familiares de uma criança autis-
ta. Essa análise será feita a partir de 2 excertos do corpus audiovisual CELA (Cor-
pus para Estudo da Linguagem no Autismo) coletado por Cots entre 05/2014 e 
10/2015. O CELA refere-se às interações de uma criança autista, cujo pseudônimo 
é Luiza. Em sua constituição final, o corpus tem aproximadamente 6h de gravações 
selecionadas sob critérios: qualidade; aprovação dos participantes; viabilidade para 
a realização de transcrições e análises multimodais (CEP 0052/2015 e 1172/2016). 
Para compor o corpus dessas interações uma câmera de vídeo foi fixada em locais 
da residência em que ocorriam interações familiares. O registro audiovisual possibi-
lita preservar detalhes multimodais importantes da interação (Mondada, 2008, 
Cruz, 2017) que trazem maior inteligibilidade e interpretabilidade da organização 
conversacional. Para tratar desses detalhes é necessário recorrer a softwares 
como o ELAN (Wittenburg et al, 2006, versão 4.9.4), uma ferramenta para anota-
ção de dados multimodais que possibilita correlacionar recursos linguístico-gestu-
ais. No caso das interações em que Luiza participa, o registro audiovisual e a ano-
tação pelo ELAN dão visibilidade a uma configuração interacional organizada por 
recursos não-verbais e pouco ou nenhum elemento verbal. Dentre os recursos utili-
zados, notamos que o riso tem um papel importante em diversas interações. Trata-
remos do riso-em-interação na análise proposta. O riso é definido como um recurso 
sociocomunicativo que se apresenta em diferentes configurações e possui diferen-
tes finalidades (Glenn, 2003). Em uma análise preliminar, constamos que Luiza uti-
liza o riso frequentemente e este exerce uma função social relevante em suas inte-
rações cotidianas. Ela emprega o riso como um recurso que a insere em uma con-
versa e a aproxima dos demais participantes, possibilitando a manutenção da inte-
ração e a demonstração de afiliação dos e pelos participantes.    

Palavras-chave: riso-em-interação; corpus audiovisual CELA; autismo. 

A incidência do princípio idiomático e do princípio da escolha aberta na escri-
ta de alunos brasileiros em inglês como língua estrangeira 

Cristina Borges Gil 
PUC SP 
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Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo principal detectar indícios do princípio 
idiomático e do princípio da escolha aberta na produção escrita de alunos brasilei-
ros em inglês como língua estrangeira. A base teórica desta investigação é a Lin-
guística de Corpus, uma área que proporciona a pesquisa, o estudo e a exploração 
da língua em uso e que se baseia na visão probabilística da linguagem. Sinclair 
(1991, 2004) considera a linguagem como sistema probabilístico a partir de dois 
princípios complementares: o idiomático e o da escolha aberta. O princípio idiomá-
tico diz respeito ao uso de sequências de palavras que são, pelo menos em parte, 
pré-fabricadas e adequadas para o contexto no qual se inserem. Já o princípio da 
escolha aberta diz respeito ao uso de sequências de palavras que seguem o mode-
lo abertura-e-enchimento, combinadas a partir de regras gramaticais. A metodolo-
gia consistiu da coleta de um corpus de escrita de aprendizes brasileiros de inglês 
e do subsequente exame de todas as sequências de palavras de cada um dos tex-



tos do corpus, comparando-as com um corpus de referência representativo da lín-
gua em questão, o inglês. Esse procedimento, conhecido por rastreamento de co-
locações, foi introduzido por Berber Sardinha (2014). A análise dos resultados indi-
cou que os dois princípios coexistem nos textos analisados, como aventado por 
Sinclair (1991). Também revelou que há nas redações dos aprendizes nuances nos 
dois princípios propostos por Sinclair (1991), que denominamos princípio idiomático 
tipo I e II, e princípio da escolha aberta tipo I e II. A pesquisa pretende dar uma con-
tribuição original à Linguística Aplicada, assim como à Linguística de Corpus de 
Aprendiz, à medida que foi realizada uma investigação descritiva da linguagem do 
aprendiz baseada em corpora e observado variantes dos princípios nos textos dos 
aprendizes que não se encontram em textos de falantes nativos letrados da língua. 

Palavras-chave: Linguística de Corpus; Princípio da Escolha Aberta; Princípio Idio-
mático. 

DIÁLOGOS EM SAÚDE-EDUCAÇÃO: A FORMAÇÃO DOCENTE COMO FATOR 
DETERMINANTE PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS ADAPTAÇÕES CURRICU-

LARES. 

Lucineide Machado Pinheiro 

E-mail: lucineidepinheiro@yahoo.com.br 

Resumo: A proposta da educação inclusiva pressupõe a preparação docente me-
diante programas de formação inicial e continuada, que possibilitem a instrumenta-
lização de um currículo para atender as peculiaridades de todos. Nessa direção, o 
presente trabalho, busca entender o tipo de formação disponibilizada, ao professor, 
para atuar no contexto escolar inclusivo e implementar adaptações curriculares que 
ofereçam respostas educativas às distintas formas de aprendizagem dos alunos 
surdos. Para tanto, conta com o aporte teórico de Omote (1999), Bueno (2001) e 
Fildalgo (2006), que discutem a problemática da inclusão e o despreparo dos pro-
fessores, de Ramalho et al (2004) e Tardif (1998), que concebem a formação do-
cente enquanto profissão, de Donald Schön (1995) que discute o professor reflexi-
vo e da política nacional de ensino-aprendizagem. Ancorado na metodologia quali-
tativa, do tipo crítico-colaborativo (Magalhães, 2014), que possibilita intervir no con-
texto escolar, a partir da reflexão dos participantes sobre suas práticas, somado ao 
Interacionismo Sócio-Discursivo (ISD; BRONCKART, 2006), que colabora para or-
ganizar a discussão pela perspectiva da materialização linguística dos ideais de in-
clusão ou de exclusão vivenciados nas escolas, os dados foram coletados median-
te observação das aulas de língua portuguesa, de professores que lecionam no 
ensino fundamental II, em salas que possuem alunos surdos matriculados, além da 
aplicação de entrevista e sessões reflexivas. Os resultados parciais indicam déficits 
na formação inicial do professor e a inexistência de formação continuada na pers-
pectiva da profissionalização docente – que o reconheçam como produtor de sua 
identidade profissional e delineiem as bases de sua atuação diante de situações 



problemas -; revelam o despreparo do professor para atuar frente à diversidade e a 
ausência de adaptações curriculares pedagógicas. Apesar disso, sinalizam que a 
relação entre pesquisador e pesquisado contribui para implementar as adaptações 
curriculares, embora seja prioritário investir num processo formativo inicial e contí-
nuo de qualidade. 
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A FORMAÇÃO DOCENTE NO CONTEXTO DA INCLUSÃO EDUCACIONAL DO 
SURDO: REFLEXÕES EM SAÚDE-EDUCAÇÃO 
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Resumo: A proposta da educação inclusiva pressupõe a preparação docente me-
diante programas de formação inicial e continuada, que possibilitem a instrumenta-
lização de um currículo para atender as peculiaridades de todos. Nessa direção, o 
presente trabalho, busca entender o tipo de formação disponibilizada, ao professor, 
para atuar no contexto escolar inclusivo e implementar adaptações curriculares que 
ofereçam respostas educativas às distintas formas de aprendizagem dos alunos 
surdos. Para tanto, conta com o aporte teórico de Omote (1999), Bueno (2001) e 
Fildalgo (2006), que discutem a problemática da inclusão e o despreparo dos pro-
fessores, de Ramalho et al (2004) e Tardif (1998), que concebem a formação do-
cente enquanto profissão, de Donald Schön (1995) que discute o professor reflexi-
vo e da política nacional de ensino-aprendizagem. Ancorado na metodologia quali-
tativa, do tipo crítico-colaborativo (Magalhães, 2014), que possibilita intervir no con-
texto escolar, a partir da reflexão dos participantes sobre suas práticas, somado ao 
Interacionismo Sócio-Discursivo (ISD; BRONCKART, 2006), que colabora para or-
ganizar a discussão pela perspectiva da materialização linguística dos ideais de in-
clusão ou de exclusão vivenciados nas escolas, os dados foram coletados median-
te observação das aulas de língua portuguesa, de professores que lecionam no 
ensino fundamental II, em salas que possuem alunos surdos matriculados, além da 
aplicação de entrevista e sessões reflexivas. Os resultados parciais indicam déficits 
na formação inicial do professor e a inexistência de formação continuada na pers-
pectiva da profissionalização docente – que o reconheçam como produtor de sua 
identidade profissional e delineiem as bases de sua atuação diante de situações 
problemas -; revelam o despreparo do professor para atuar frente à diversidade e a 
ausência de adaptações curriculares pedagógicas. Apesar disso, sinalizam que a 
relação entre pesquisador e pesquisado contribui para implementar as adaptações 
curriculares, embora seja prioritário investir num processo formativo inicial e contí-
nuo de qualidade. 
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Uma análise morfossemântica dos prefixos de negação des- e in- 
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Resumo: Neste trabalho, cujo tema é a formação de palavras por meio dos prefi-
xos des- e in-, investigaremos como se deu, na constituição da Língua Portuguesa, 
a seleção da negação por meio dos prefixos acima citados. Para tanto, utilizaremos 
como corpus dessa pesquisa, palavras retiradas da Seleta clássica, obra de João 
Ribeiro, a fim de atestar a hipótese de que os vocábulos prefixados negativamente 
por des- e in- tiveram sua seleção ditada por questões de cunho histórico, mórfico 
ou semântico. Fundamentamo-nos teoricamente nos princípios e pressupostos da 
Morfologia Histórica, bem como da Lexicologia, com a finalidade de atingir os se-
guintes objetivos: (1) Investigar se há algum padrão nos vocábulos latinos que justi-
fiquem a formação da negação de certos vocábulos do português com in- e de ou-
tros com des-, de modo a explicar o que motivou tais combinações; (2) Pesquisar 
dados que comprovem as informações obtidas por meio da comparação dos vocá-
bulos, a fim de verificar o percurso dos prefixos in- e des-. O procedimento metodo-
lógico exigiu o confronto da datação encontrada na Seleta clássica com a datação 
de dicionário etimológico, tal como a escolha criteriosa e objetiva de apenas uma 
categoria gramatical, a dos adjetivos, a ser analisada. Os resultados obtidos apon-
taram que, do ponto de vista semântico os prefixos analisados têm o mesmo valor, 
se prestando aos mesmos fins. Já do ponto de vista mórfico, o des- se mostrou 
mais eficiente às adaptações exigidas pela língua.       

Palavras-chave: produtividade; prefixos. 

Da literatura para os quadrinhos: uma análise de Dois irmãos 
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Resumo: Um dos romances mais conhecidos de Milton Hatoum, Dois irmãos 
(2000) foi recriado em 2015 em uma nova mídia, a HQ homônima de Fábio Moon e 
Gabriel Bá. A obra tem como foco a relação conflituosa entre os gêmeos Yaqub e 
Omar, contada cerca de 30 anos depois por Nael, personagem que acompanhou a 
trama tanto como espectador quanto como membro da família. O conceito de adap-
tação está relacionado a termos como mudar, transformar, imitar e até plagiar. No 
entanto, diferentemente do plágio, uma mídia derivada anuncia abertamente sua 
relação com outras obras. A versão de Dois irmãos em quadrinhos, por exemplo, 
traz já na capa a referência a Hatoum. Na interpretação de Hutcheon (2013), a 
adaptação é uma re-criação ou re-interpretação. A autora destaca, retomando Wal-



ter Benjamin, que a arte de contar histórias é sempre a arte de repetir histórias. Já 
Feijó (2010) afirma que as adaptações são necessárias, na medida em que toda e 
qualquer sociedade precisa atualizar seus discursos. E ainda Genette (2010), pela 
figura do palimpsesto, indica que “a arte de ‘fazer o novo com o velho’ tem a vanta-
gem de produzir objetos mais complexos e mais saborosos do que os produtos ‘fa-
bricados’: uma função nova se superpõe e se mistura com uma estrutura antiga, e 
a dissonância entre esses dois elementos co-presentes dá sabor ao conjunto”. A 
comunicação que se apresenta pretende refletir sobre esse conceito e os critérios 
de uma boa adaptação a partir da obra de Moon e Bá. Em Dois irmãos, valendo-se 
da narrativa verbo-visual da HQ, os quadrinistas descrevem Manaus por desenhos, 
apresentando a cidade com traços em preto-e-branco, “traduzindo”, assim, para 
outra mídia, o texto de Hatoum. 
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A Ausência de Políticas Públicas para a Educação de Português como Língua 
Adicional no Brasil e o Processo de Desenvolvimento Curricular 
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Resumo: O presente estudo visa à discussão de processos de desenvolvimento 
curricular para cursos de Português como Língua Adicional (PLA) oferecidos a alu-
nos participantes do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) e 
o que influencia tais processos na ausência de políticas públicas e referências cur-
riculares para a educação de PLA no Brasil. Considerando que políticas públicas 
para a educação de língua são interligadas a políticas linguísticas (Kaplan e Bal-
dauf , 1997; Liddicoat, 2013) que, por sua vez, buscam definir e/ou promover no-
ções de sociedade, identidade e cultura (Appiah, 2006a; 2006b; Bagno, 2007; Gui-
lherme, Pureza, Silva e Santos, 2006; Jackson, 2013; Kramsch, 2013; Osler e Star-
key, 2005; Risager, 2007), referências curriculares têm o potencial de estabelecer 
e/ou encorajar o desenvolvimento somente de habilidades linguísticas vistas como 
socialmente, culturalmente e economicamente desejadas pelos contextos locais e 
globais. Três fenômenos distintos, porém, concomitantes – globalização, internaci-
onalização e o empréstimo de políticas públicas – atuam ativamente nos processos 
de desenvolvimento e implementação de políticas linguísticas (Ball, 1998, 2001; 
Ozga e Jones, 2006). Visto que manter a Língua Portuguesa como língua para ins-
trução nas Universidades Federais Brasileiras faz parte dos planos de internaciona-
lização institucionais, é requerido aos alunos PEC-G que obtenham o Certificação 
de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-BRAS). A partir 
dessa perspectiva, nove coordenadores de programas de PLA pertencentes a sete 
universidades federais participaram de entrevistas em profundidade semiestrutura-
das durante as quais reportaram os processos de desenvolvimento curricular para 
cursos de PLA oferecidos a alunos PEC-G com relação às suas escolhas ideológi-



cas, pedagógicas e linguísticas. A análise dos dados oriundos de tais entrevistas 
suporta a teoria de que o exame CELPE-BRAS e seu construto teórico, bem como 
sua noção de língua em uso e competência comunicativa, têm sido tomados de 
empréstimo e usado como referências curriculares para a estruturação dos cursos 
de PLA nessas instituições.          
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Multimodalidade, Construção de Significados e Comunicação: Reflexões e 
Possibilidades para o Ensino-Aprendizagem de Línguas 
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Resumo: Este ensaio tem por objetivo refletir sobre a tríade: multimodalidade, 
construção de significados e comunicação de forma a advogar em favor de uma 
abordagem ao ensino-aprendizado de línguas que tenha em seu bojo a construção 
de experiências que considerem os diferentes ecossistemas comunicacionais e os 
papéis que a linguagem assume em nosso cotidiano tecnológico. Advoga-se em 
favor de uma abordagem ao ensino de línguas que tenha em seu bojo a construção 
de uma experiência de ensino-aprendizagem que considere outros sistemas semió-
ticos além da linguagem verbal, em suas manifestações oral e escrita. Tal experi-
ência se daria por meio de uma proposta que integrasse o uso de língua (seja ma-
terna ou estrangeira) à experiência das TIC, respeitando a função social que cada 
tecnologia teria em cada contexto social. Visa-se, assim, contribuir para um ensino 
de línguas contextualizado nas efetivas práticas comunicacionais mediadas fare-
cendo-se ações de letramento baseadas na efetiva experiência de produção midiá-
tica. Como conclusão o trabalho defende a necessidade de experiências de ensino-
aprendizado centrado nas reais necessidades comunicacionais e tecnológicas de 
cada comunidade, pensando a língua como um sistema semiótico empregado em 
significação conjunta e não como o fim último de uma educação voltada para as 
práticas de linguagem.  
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Resumo: Um filme é um texto multissemiótico que combina e gera sistemas semió-
ticos, que por sua vez, geram significação para compor o todo, criando significados 
(Baldry e Thibauld, 2002). Ler um texto audiovisual é uma tarefa complexa, pois é 
preciso ser espectador, ouvinte e leitor ao mesmo tempo, com diversos canais de 
informação para decodificar (NEVES, 2005). Dessa forma, o público surdo e ensur-
decido, sem o auxílio da legenda ou janela de LIBRAS pode ficar sem alguma in-
formação necessária para o entendimento da trama fílmica. Nesse trabalho, abor-
daremos a legendagem para surdos e ensurdecidos (LSE) e em especial, a tradu-
ção de efeitos sonoros. O objetivo é encontrar fraseologismos na tradução de efei-
tos sonoros nas legendas para surdos e ensurdecidos. Pretende-se auxiliar não 
apenas o legendista, mas também o espectador surdo que poderá ler e identificar o 
som mais facilmente, melhorando seu tempo de leitura, o que é importante em um 
gênero como a legendagem. Para tanto, buscamos a linguística de corpus como 
metodologia. Assim, foi montado um corpus piloto com 15 filmes. Um estudo preli-
minar realizado com uma das categorias (som de objeto) mostrou que a metodolo-
gia utilizada é eficaz para o estudo pretendido, pois foi possível estabelecer algu-
mas diretrizes em relação ao som causado por objeto. Tais como: privilegiar sons 
que interajam com os personagens em tela e dar preferência à tradução por meio 
de orações que possuam uma ideia completa, de modo que se saiba qual a origem 
e o tipo de ruído que se está traduzindo. Como, por exemplo, “porta bate”, pois in-
dica a fonte do ruído: a porta – e o som produzido: a ação de bater. 

Palavras-chave: Textos Multimodais, Tradução Audiovisual, Fraseologia. 

ANÁLISE DO DISCURSO E MÍDIAS TELEVISIVAS: COMPREENDENDO A 
CONSTITUIÇÃO DO ETHOS DISCURSIVO FEMININO EM PROGRAMAS DE 

INFOTENIMENTO 

Rita de Cássia cavalcante de Couto  3

Rita.unifesp@gmail.com 

Resumo: Os programas de Infotenimento constituem uma realidade na sociedade, 
levando os espectadores a se depararem com os mais diversos assuntos presen-
tes no dia a dia das pessoas. Esta comunicação apresenta a análise da construção 
do ethos discursivo em Programa de Infotenimento, que constitui o objeto de pes-
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quisa de mestrado em andamento no Programa de Pós-Graduação em Letras da 
Unifesp. Para tanto, elegemos os estudos sobre ethos discursivo e cenas da enun-
ciação apresentados por Maingueneau. Escolhemos como corpus para análise dois 
trechos do Programa Encontros, apresentado por Fátima Bernardes e veiculado 
pela Rede Globo Produções. A atração é exibida de segunda à sexta no período da 
manhã, e aborda temas que, normalmente, tem apresentado índices de relevantes 
aceitação  por parte da audiência. A temática do programa selecionado se enqua4 -
dra no jornalismo denominado Infotenimento, sendo classificado como um espaço 
destinado às matérias que visam a informar e a entreter. Além de analisar a consti-
tuição do ethos discursivo em programas de infotenimento, observamos de forma 
crítica a relação entre cenografia e o ethos discursivo e seus possíveis efeitos de 
sentido, assim como  os recursos linguístico-discursivos que levam à constituição 
do ethos discursivo, que se constitui, a nosso ver, um elemento argumentativo. A 
metodologia adota foi a de abordagem qualitativa, com  caráter descritivo. Propu-
semos um corte temporal o programa descrito e para obtenção dos dados que cor-
roborem para responder ao problema de pesquisa levantado, levando em conside-
ração a característica da pesquisa optou-se por uma abordagem de análise qualita-
tiva. 

Palavras chave: Infotenimento; análise e ethos discursivo. 

  

Gêneros Multimodais em Livros Didáticos de Língua Portuguesa do Nono 
Ano do Ensino Fundamental II 

Alexandre Passos Bitencourt 

    alexandreletras@hotmail.com 

Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar os gêneros multimodais presentes 
em Livros Didáticos (LDs) de Língua Portuguesa (LP) do nono ano do Ensino Fun-
damental (EF) II, aprovados pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2014. 
Adotamos como  perspectiva teórica a Linguística Sistêmico-Funcional de Halliday, 
que estabelece duas funções básicas da linguagem: dar sentido à nossa experiên-
cia e realizar nossas interações com outras pessoas, bem como as variáveis de re-
gistro, Campo, Relações e Modo propostas em Eggins (1994), sobretudo, como a 
variável Modo pode mobilizar possibilidades de construir significados para os alu-
nos. Segundo Dionisio (2005), cada vez mais os LDs têm sido formatados com 
uma diversidade de gêneros, e frente a tal circunstância, deparamo-nos a questão 
teórico-metodológica de verificar como as informações veiculadas por meio da pa-
lavra e da imagem estão relacionadas nos LDs. O corpus da pesquisa é composto 
pelos três livros mais adotados por escolas de EF: Português Linguagens (CERE-
JA; MAGALHÃES, 2012); Projeto Teláris (BORGATTO, BERTIN; MARCHEZI, 2012) 
e Vontade de Saber Português (ALVES; BRUGNEROTTO, 2012). A análise, ainda 
parcial, por se tratar de uma pesquisa em andamento, revela que a multimodalida-
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de está presente nos LDs de LP, dessa forma, pode ser explorada pelos professo-
res de LP, como diferentes formas de leituras, para promover os multiletramentos 
(ROJO, 2012) dos alunos, haja vista que, segundo Ribeiro (2016, p. 56), a escola 
ainda continua participando pouco de formação leitora, e menos ainda quando o 
assunto é referente ao texto multimodal. Nesse sentido a dissertação em andamen-
to pretende contribuir para auxiliar os professores de LP, no manejo com os gêne-
ros multimodais. 

Palavras-chave: Livro didático de língua portuguesa; gêneros multimodais; Lin-
guística Sistêmico-Funcional.   

Dificuldades da produção escrita em francês como língua estrangeira: o pa-
pel das ferramentas digitais no processo de desenvolvimento dos alunos 

Arthur Marra, Universidade de São Paulo 
arthur.marra@gmail.com 

Eliane Lousada, Universidade de São Paulo 
elousada@usp.br 

Resumo: Esta comunicação visa a apresentar os resultados parciais de uma pes-
quisa de mestrado desenvolvida no grupo ALTER-AGE-CNPq, que investiga vários 
processos de mediação formativa (BRONCKART, 2006). Nossa pesquisa tem como 
objetivo estudar a influência de correções linguageiras feitas através de ferramen-
tas digitais por alunos canadenses no desenvolvimento da escrita baseada em gê-
neros textuais de alunos brasileiros de francês. Recentemente, em razão do de-
senvolvimento das tecnologias digitais, os estudos sobre o papel das ferramentas 
digitais e dos ambientes de telecolaboração têm sido realizados com certa frequên-
cia. Destacam-se, no contexto brasileiro, as pesquisas realizadas sobre telecolabo-
ração, ou teletandem (TELLES, 2006), que investigam: as características da intera-
ção entre os alunos (SILVA, 2008; SANTOS, 2008; BROCCO, 2009), a autonomia 
dos aprendizes (LUZ, 2009, BONFIM, 2014), os processos de negociação (GAR-
CIA, 2010) realizados entre os alunos durante as sessões de telecolaboração, en-
tre outros. Em nosso projeto, utilizamos as ferramentas digitais Facebook, Google-
Docs e Skype, para coletar dados em três atividades: a primeira, realizada no 
Facebook, com o objetivo de fazer os alunos brasileiros e canadenses se apresen-
tarem; a segunda, realizada no GoogleDocs, em que os alunos brasileiros deveri-
am escrever um texto do gênero textual fait-divers e que os alunos canadenses 
corrigiram de forma assíncrona; a terceira, em que os alunos brasileiros escreve-
ram um texto do gênero textual récit de voyage e que os alunos canadenses corri-
giram de forma síncrona através da ferramenta digital Skype. Foram gerados três 
tipos de dados: os posts do Facebook; as correções dos textos no Google Docs, e 
os filmes de captura das telas do Skype. Nesta apresentação, mostraremos os re-
sultados parciais que mostram uma grande adesão dos alunos ao dispositivo posto 
em prática: sua realização se consolidou de maneira positiva como um projeto que 
articula as tecnologias ao desenvolvimento da produção textual em língua estran-
geira. 

Palavras-chave: Ferramentas digitais; Correção por pares; Gêneros textuais. 
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PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO IMPRESSO PARA EAD: DESAFIOS E 
PERSPRCTIVAS DA LINGUAGEM 

Rosiane Lúcia Ribeiro 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF 

roribeiromg@hotmail.com 

Eliana Crispim França Luquetti 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF 

elinafff@gmail.com 

Resumo: As tecnologias de informação e comunicação vêm contribuindo para a 
evolução do processo ensino e aprendizagem. O ensino presencial, cada vez mais, 
vem deixando de ser a única forma de atender à demanda educacional/informacio-
nal da sociedade; a educação a distância desponta modificando a relação profes-
sor-aluno; a maneira de aprender a aprender; além do tempo e espaço, aprendiza-
do flexível onde os alunos têm a oportunidade de gerenciar seu tempo de estudo. A 
Educação a Distância (EAD) é uma realidade em ascensão, há expectativa que 
nas próximas décadas deverá reunir mais alunos do que na educação presencial, 
com formatos mais ricos e variados do que o imaginado. O aluno da EAD, tendo 
em mãos o material didático ofertado, pode estudar os conteúdos de cada discipli-
na e realizar sucessivos testes para prestar os exames de proficiência previstos no 
calendário. A principal vantagem da EAD é a perspectiva de promover oportunida-
des educacionais para grandes demandas, democratizando o conhecimento inde-
pendentemente das condições de localização e deslocamento. Onde professores e 
alunos estão fisicamente separados, mas ligados pela tecnologia no processo dia-
lógico de ensino-aprendizagem (MORAN, 2002). Contudo, o presente estudo, fi-
nanciado pela FAPERJ, pretende discutir a importância do material didático im-
presso para esta metodologia de ensino. Assim como, a análise das práticas de 
linguagens na construção desse material. 

Palavras-chave: Tecnologias; Educação a Distância; Material-Didático    

Uma nova maneira de incorporar prática de compreensão oral em cursos de 
inglês acadêmico 

Naomi James Sutcliffe de Moraes 

UFABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição 

njsmoraes@gmail.com 

Resumo: Há atualmente um debate sobre a eficiência do aprendizado de inglês 
obtido com Content and Language Integrated Learning (CLIL) comparado com cur-
sos de inglês para fins acadêmicos (EAP) (Airey, 2016).  O objetivo da presente 
experiência foi de expor os alunos de um curso EAP (nível B1) ao inglês utilizado 
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em uma sala de aula norte-americana através de participação em um Massive 
Open Online Course (MOOC) sobre a psicologia do aprendizado (Oakley, Learning 
How to Learn, 2016), para uma experiência semelhante à de CLIL. O curso EAP-B1 
foi organizado com base no livro  Cambridge Academic English (Thaine, 2012), que 
trata das quatro habilidades, mas é fraco em termos de compreensão oral. As pri-
meiras quatro unidades têm apenas 29 minutos de áudio e 8 minutos de vídeo. O 
uso de vídeos de aulas de outras disciplinas em um curso de EAP já foi empregado 
por outros (p.ex. Santos, 2013, no Japão). De uma outra perspectiva, a de linguísti-
ca de corpus, os desafios enfrentados por estudantes de MOOCs em inglês cuja 
língua mãe é outra, foi estudado por Wu et. al. (2014) e Fitzgerald et. al (2014). O 
uso de um MOOC como uma parte integrante de um curso EAP na Rússia foi tam-
bém descrito por Rybushkina et. al. (2015). No presente estudo, os alunos se ins-
creveram no MOOC escolhido, e as expressões e vocabulário foram trabalhados 
em classe antes dos alunos assistirem cada vídeo em casa. Os alunos discutiram o 
conteúdo do MOOC em sala de aula e escreveram redações baseadas no MOOC. 
No curso quadrimestral (60 horas de aula), os alunos assistiram 215 minutos de 
vídeo do MOOC. Os alunos elogiaram o MOOC devido ao conteúdo e à qualidade 
do ensino, e sua compreensão oral aumentou de maneira significativa. Diversos 
alunos manifestaram o desejo e disposição para seguir outros MOOCs. 

Palavras chave: inglês para fins específicos; compreensão oral; MOOC 

TRANSLINGUAL PRACTICES AND OTHER LITERACIES 

SAITO, Ricardo Toshihito 

Universidade de São Paulo 

ricardosaito@yahoo.com 

The digital revolution transforms the reality in which we live in and our status quo. 
Being onlife (FLORIDI, 2015) urges to resignify the way we participate in the 
Network Society (CASTELLS, 1999) by exploring new ways of being and relating to 
one another and think about new meanings for whom we are or whom we can be 
(MOITA LOPES, 2012).  

Learning to learn, mediated by the Information and Communication Digital Techno-
logies and the affordances present in the Collaborative Web with our more capable 
pair (VYGOSTKY, 1991) may help resignify the identities of the subjects and social 
groups to which we belong and the world in which we live.  

Thus, the (re)construction of the scholarly knowledge may involve a less authoritari-
an and a more participatory approach. Teaching by design (COPE and KALANTZIS, 
2015), the New Literacies practices (LANKSHEAR and KNOBEL, 2011) and the 
Translingual Practices across an integrated curriculum can contribute to reflections 
upon the multiplicity of literacies and languages, and compare them with those of 
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Graphocentric Culture, and their methods of organization and operation within the 
social and cultural practices (SANTAELLA, 2010).  

Thus, this ethnographic research aims to describe: (1) How the media affordances 
(BRUNS, 2006) can provide the transformation of relations between subjects, text-
books and the four screens in the School Culture; (2) the pedagogical rhizomatic 
practice (SEMESTSKY and MASNY, 2013) of students and teacher and how they 
imprint their own authorship and agency (EMIRBAYER and MISCHE, 1998; BIESTA 
and TEDDER, 1997); and (3) show some partial results of a project in a Language 
School located in a city within the State of São Paulo, where students experience 
bricolage (SIEMENS & TITTENBERGER, 2009) using the affordances of the Colla-
borative Web and a wiki. 

New Literacies; Translingual Practices 

UMA NOVA PLATAFORMA DE ENSINO WEBQUEST 

Luciano de Almeida 
almeidalucianoletras@hotmail.com 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Resumo: Webquest como uma metodologia de pesquisa, construída para utiliza-
ção da internet na educação, recurso utilizado na pesquisa. São provenientes da 
própria web, compreendendo assim, uma série de atividades didáticas de aprendi-
zagem, que aproveitam da imensa riqueza de informações do mundo virtual, para 
gerar novos conhecimentos. Trata-se de uma proposta feita em 1995, pelo profes-
sor Bernie Dodge, da Universidade de San Diego, com a participação do seu cola-
borador Tom March. É uma investigação de informações com as quais alunos inte-
ragem como os conhecimentos passados em sala de aula e aplicados na WQ, os 
dados podem ser captados opcionalmente em suplementos, vídeos conferências, 
chats, fóruns, correios eletrônicos e uso de outros recursos para a produção de es-
critas colaborativas, tais como wiki, blogs etc. Não apenas da web, podendo ser 
realizado com as informações passadas em sala de aula. Etimologicamente web/
quest significa rede de hiperligações/questionamento, busca ou pesquisa. Pensan-
do nos dias atuais, com o uso da internet, a WQ criada para a transformação e a 
otimização do ensino de língua portuguesa no âmbito escolar, para realizar a inte-
ração da aprendizagem, sendo cada WQ criado de acordo com a necessidade de 
cada professor, aplicando a sua metodologia e as suas práticas educacionais. O 
estudo da plataforma é para facilitar as formas de aplicar a atividades de leitura, 
todas as formas que podemos, desenvolver o para ensino de língua portuguesa. 
Palavras-chave: webquest; virtual; tecnologia; EAD, internet. 



A presença da multimodalidade no App WhatsApp na interação entre os sujei-
tos e seus efeitos de sentido discursivos. 

UILSON NUNES DE CARVALHO JÚNIOR 

Aluno Especial - Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)  
uilson.carvalho@etec.sp.gov.br  

RESUMO: Com a eclosão da Internet, das tecnologias digitais de informação e 
comunicação, tivemos uma alomorfia no âmbito do convívio social e no aspecto 
conversacional, que passam a ter um novo caráter. A comunicação ocorre por meio 
de aplicativos disponibilizados pela internet. Nesta cinesia, nota-se, no uso do 
AppWhatsApp, a presença de multimodalidade nas interações entre sujeitos, nu-
trindo uma série de efeitos de sentido. Alvidramos, destarte, observar a presença 
das multimodalidades e seus efeitos discursivos no WhatsApp frente às condições 
sociais de produção do enunciado. A mudança da linguagem frente a esta tecnolo-
gia é assinalada pela presença de múltiplas semioses em sua composição, provo-
cando efeitos de sentido diversos e reconfiguração da linguagem e do próprio con-
ceito de comunicação e interação, agregando-lhes múltiplas formas multimodais 
para a representação do significado no discurso. Esta comunicação se propõe a 
apresentar uma análise dos elementos multimodais e seus efeitos em uma conver-
sa ocorrida no aplicativo WhatsApp, considerando os estudos de Maingueneau 
(2015), Silva (2010)  e Kress (1996).  

Três palavras-chave: Multimodalidade; Efeitos de sentido; WhatsApp.  

  

Alguns conceitos bakhtinianos ajudando epistemologicamente o professor 
em sala de aula. 

ELIANA VIANNA BRITO KOZMA 

Resumo: Muitos conceitos que vimos aprendendo em 35 anos de pesquisa e ensi-
no nos levaram a mudar nossa forma de trabalho em sala de aula, bem como nos-
sa própria postura. Dentre eles, alguns são muito falados e estudados, mas muitas 
vezes sua efetiva aplicação está carregada de velhas práticas, não sendo usada 
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conforme a própria teoria indica. A presente comunicação é fruto de um trabalho 
realizado junto a alunos do curso de Letras na universidade em que atuamos, no 
sentido de sensibilizá-los quanto à operacionalização de certos conceitos bakhtini-
anos (BAKHTIN, 2003, 2016), para que não fiquem dizendo que trabalham, por 
exemplo, gênero, quando estão trabalhando, na verdade, somente com a estrutura 
do gênero – como era hábito na escola cuja prática era tradicional. Assim, é nosso 
objetivo revisitar brevemente os conceitos bakhtinianos de linguagem, dialogia, 
enunciado, gênero, posicionamento, consciência e ideologia. A seguir, proporemos 
formas de trabalhar com esses conceitos em sala de aula, de modo que sejam pro-
dutivos em dois aspectos principais: 1) favorecer o diálogo que propicie base para 
uma efetiva mudança epistemológica na prática do professor; 2) ajudar a pensar 
formas para a implementação desses conceitos em sala de aula. Esperamos, com 
isso, ajudar na conscientização e na prática dos futuros professores de línguas. 

Palavras-chave: mudança epistemológica do professor; conceitos bakhtinianos; 
atividades de sala de aula. 

Falo contra a homofobia e o calar: Um olhar Sistêmico Funcional sobre a 
literatura marginalizada 

O objetivo desta comunicação é apresentar uma investigação de um livro de um 
poeta marginal. A concepção de Linguística Aplicada (LA) como teoria indiscipli-
nar para esta pesquisa é fundamental, pois, como aponta Moita Lopes (2008), a 
L.A surge como uma ferramenta política de pesquisa para  contemplar outras 
histórias sobre quem somos e as diversas formas de sociabilidade, buscando 
visibilizar as vidas marginalizadas. Portanto, seguindo esta perspectiva, a LA 
Indisciplinar atua preferencialmente em permanente diálogo com as Ciências 
Sociais. Por meio da Linguística Sistêmico-Funcional (L.S.F) investigo as repre-
sentações de mundo no livro “Falo” do escritor periférico José Vandei ( Seu Zé). 
Partindo da metafunção ideacional, componente experiencial (Halliday 1994), 
analiso as escolhas léxico-gramaticais que apontam as representações de 
mundo presentes na obra. Como esta pesquisa está interessada em entender 
as construções das experiências de mundo por meio da linguagem, acompanho 
Rajagopalan (2008) que destaca que a LA surge como grande interessada nos 
estudos da língua em uso e aponta que o linguista aplicado, ao realizar sua 
pesquisa, deve dar visibilidade as vozes dos setores marginalizados. Nesse 
sentido, apresento as seguintes perguntas de pesquisa: Que escolhas léxico-
gramaticais evidenciam as experiências de mundo do autor e o que essas esco-
lhas revelam? 2-Qual a relação entre as escolhas léxico-gramaticais e o contex-
to de situação?  



Palavras chave: linguística aplicada, linguística sistêmico-funcional e re-
presentação 

A SUBJETIVIZAÇÃO NA POLISSEMIA DE “COXINHA”: 

UMA ABORDADEM SOB A VISÃO DA LINGUÍSTICA COGNITIVA 

BEATRIZ DALDOSSO FELIPPE 

                                                                          biadaldosso@yahoo.com.br 

                                                                         

Resumo: Esta pesquisa tem por objetivo apresentar um estudo detalhado sobre a 
polissemia, fenômeno de associação de dois ou mais sentidos a uma única forma 
linguística, da palavra “coxinha” dentro do ambiente político atual. Sob o viés da 
linguagem e da cognição propõe-se analisar o desenvolvimento e compreender o 
significado da palavra “coxinha”, a partir das manifestações populares ocorridas em 
2013, pela via da subjetivização, que é caracterizada como um processo de mu-
dança semântica, conceito funcionalista proposto por Traugott e absorvido pela 
Linguística Cognitiva. Nessa teoria, metáfora, metonímia (que podem atuar juntas 
dentro da perspectiva da Linguística Cognitiva) e a subjetivização, são processos 
que constituem a polissemia, fenômeno de caráter onomasiológico, uma vez que 
se parte do sentido experiencial para o sentido abstrato e que recebe da Linguísti-
ca Cognitiva amento condizente com o modelo radial de categorização. A polisse-
mia terá enfoque no âmbito da morfologia por se tratar de uma palavra no diminuti-
vo. Este trabalho dispõe a uma análise da polissemia na palavra “coxinha”, a partir 
da hipótese de que a subjetivização tem papel preponderante sobre a metáfora e a 
metonímia.  

Palavras-chave: polissemia; metáfora; metonímia; subjetivização.   



UMA ANÁLISE VERBO-VISUAL DA CAPA “PRESENTE DE BRUXA” DE FLAVIA 
MUNIZ: A RELAÇÃO HIBRIDA ENTRE TEXTO E ILUSTRAÇÃO 

Carlos Augusto Baptista de Andrade 

Resumo: Na contemporaneidade, o uso de imagens tem sido cada vez mais cons-
tantes para atender as necessidades comunicativas em diversas esferas da ativi-
dade humana. Destaca-se que os chamados gêneros verbo-visuais, que resultam 
de uma fina relação dialógica interna entre o texto verbal e a imagem, fazem parte 
de diversos contextos, promovendo uma possibilidade de leitura criativa e crítica 
que exige do leitor certas competências de leitura, capazes de dar conta da com-
preensão de como tais gêneros multissemióticos dialogam tanto internamente, 
quando com o mundo. Para esse momento, optou-se por apresentar uma análise 
da capa do livro de literatura infantil “Presente de Bruxa” de Flávia Muniz. O pre-
sente estudo procura recuperar questões ligadas à literatura infantil, observando 
aspectos da estruturação da obra literária e sua leitura desde sua capa o que pode 
oferecer, a partir de uma discussão prévia, pré-requisitos para a melhor compreen-
são da obra como um todo. A perspectiva teórica que embasa a presente comuni-
cação é a Análise Dialógica do Discurso – ADD, mais especificamente estudos de 
Bakhtin e seu Círculo e autores como Brait e Dondis (verbo-visualidade), Manguel 
(2010), para discutir os fundamentos da ilustração e da imagem; Novaes Coelho 
(1993) e Hunt (2010), para questões da literatura infantil. As discussões realizadas 
à verbo-visualidade fazem parte do Grupo de Pesquisa “Teorias e Práticas Discur-
sivas e Textuais”, bem como da Linha de Pesquisa “Discurso Gênero e Memória” e, 
mais especificamente, ao grupo de estudos avançados “Hibridismos nas lingua-
gens verbal, visual e verbo-visual” ligados ao Programa de Mestrado em Linguística 
da Universidade Cruzeiro do Sul. 

Palavras-chave: Relações dialógicas, verbo-visualidade, literatura infantil, ilustra-
ção 
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Resumo: Esta proposta tem como objetivo apresentar a pesquisa, em andamento, 
sobre a integração das Artes como ação intercultural no ensino e aprendizagem de 
língua estrangeira (LE). O intuito de nosso estudo é investigar as interfaces e os 
possíveis benefícios do uso das artes não verbais e visuais (escultura, pintura, ins-
talação, vídeo arte, fotografia, grafite, entre outras) e das artes verbais (literatura, 
música, cênica, entre outras) no âmbito de ensinar e aprender línguas por meio da 
abordagem intercultural.  O estudante de LE encontra diversos desafios da apren-
dizagem: conhecer e dominar o novo conteúdo linguístico e negociar novos contex-
tos culturais e sociais. A intercultura pode ser determinante para o êxito deste pro-
cesso, proporcionando capacidades de negociação cultural que combinem compor-
tamento curioso e consciente da necessidade de ultrapassar os estereótipos, com 
os conhecimentos linguísticos e culturais presentes na língua. Estudos de renoma-
dos autores (Michael Byram (1994, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2007, 2008), 
John Cobertt (2003), Claire Kramsch (1993, 1998, 2004, 2006, 2009), Karen Risar-
ger (2007), Liddicoat (2011)) apontam que a abordagem intercultural favorece a 
consciência social, criatividade, novos conhecimentos e uma nova maneira de pen-
sar e ver o outro. Integrar as artes, como instrumento intercultural, ao ensino e 
aprendizagem de LE em combinação com as quatro habilidades – ouvir, falar, ler e 
escrever - pode possibilitar aos alunos a oportunidade de se envolverem em novas 
e variadas abordagens comunicativas, compreenderem os outros e expressarem 
suas próprias ideias. Desta forma, os estudantes têm a possibilidade de desenvol-
verem as suas vozes, ampliarem a consciência multicultural, reconhecerem o seu 
papel social e desenvolverem o espírito crítico. As artes proporcionam experiências 
ricas em análise, exploração, reflexão, observação, imaginação, experimentação e 
comunicação. Utiliza-las em sala de aula pode motivar e, de certa forma, facilitar a 
‘negociação’ entre culturas, essencial para a identificação, compreensão e des-
construção de estereótipos e pré-conceitos.  

Palavras-chave: Intercultura, Língua Estrangeira, Artes.  
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Resumo: Esse trabalho trata-se da apresentação da experiência de aplicação de 
um curso-piloto sobre aspectos da fonética da língua inglesa para estudantes brasi-
leiros de escola de idiomas de nível intermediário a avançado. O curso foi desen-
volvido para a coleta de dados de uma pesquisa de mestrado que propõe analisar 
acústica e cognitivamente a percepção e produção dos fonemas /æ, ɛ, ɑ, ɔ, ə/ em 
estudantes brasileiros de inglês como língua estrangeira (ILE). O conteúdo do cur-
so foi elaborado a partir de aspectos dos sons (consonantais e vocálicos) do inglês 
que comumente causam dificuldades e erros de produção e percepção, dentre 
eles, os aspectos dos fonemas que compõem o objeto de estudo da referida pes-
quisa de mestrado. O conteúdo foi programado tendo em vista o embasamento 
teórico da pesquisa, que conta com conceitos fundamentais para o estudo da aqui-
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sição e aprendizagem de sons de língua estrangeira, tais como, a “surdez fonológi-
ca”, de Polivanov (1931), e o “crivo fonológico”, de Trubetzkoy (1939), bem como o 
aparato teórico do “Modelo de Aprendizagem da Fala”, de Flege (1981), e o “Mode-
lo do Ímã da Língua Materna”, de Kuhl & Iverson (1995). Acredita-se que no mo-
mento da Interlíngua, conceito cunhado em Selinker (1972), as estratégias utiliza-
das pelos aprendizes ao produzir um enunciado na língua estrangeira fornecem 
dados para elencar hipóteses acerca da produção e percepção dos sons da língua 
estrangeira pelo aprendiz, dados possíveis de serem analisados por meio do soft-
ware de análise acústica PRAAT (BOERSMA & WEENINK, 2011), verificando-se os 
valores de F1, F2 e F3 para os fonemas selecionados. A aplicação do curso-piloto 
possibilitou um refinamento do objeto de pesquisa e levou a algumas considera-
ções iniciais. Foram observadas as tendências de neutralização na produção dos 
fonemas /æ/ e /ɛ/, da produção do fonema /ɑ/ como /a/, e da percepção do 
fonema /ɑ/ como /ɔ/. 

Palavras-chave: ensino/aprendizagem de língua estrangeira; aquisição/aprendiza-
gem de sons de língua estrangeira; análise acústica. 
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Resumo: A linguagem está em qualquer lugar em que exista a interação social e 
os gêneros textuais/discursivos, orais ou escritos, fazem parte da vida familiar, 
acadêmica e profissional. Entender os gêneros que circulam nas áreas técnicas e 
integram as atividades dos professores de língua portuguesa no ensino técnico 
modular presencial motivou a ideia de realizar esta pesquisa para verificar como 
esses profissionais de ensino das escolas técnicas estaduais de São Paulo 
conduzem a disciplina no contexto acima explicitado, bem como investigar de que 
forma esses gêneros são trabalhados. A partir de teóricos como Bakthin (2003), 
Swales (1990, 2004, 2009), Bazerman (2011), além de outros autores vinculados à 
sociorretórica e à sociodiscursiva, a intenção é apresentar algumas categorias de 
análise que proporcionem caminhos possíveis para analisar, identificar e ensinar 
gêneros que circulem em uma esfera profissional. Para entender como os 
professores trabalham com os gêneros da área técnica, será aplicado um 
questionário sobre o conhecimento sobre alguma teoria de gênero e sobre quais 
seriam as principais dificuldades dos professors de língua portuguesa ao trabalhar 
com gêneros que não são, quase sempre familiares. Na sequência, será realizada 
uma entrevista para questionar os métodos didáticos e confirmer referenciais 
teóricos utilizados pelos professores ao desenvolver o ensino de gêneros na área 
profissional e, caso aconteçam, explicarem as trocas de experiências e ações 
interdisciplinares com profissionais e professores das disciplinas da área técnica. 
Os resultados parciais dos questionários mostram que há ainda muitos professores 
que confudem algumas categorias como tipo textual e gênero textual e alguns 
ensinam textos literários nas aulas da formação profissional. O professor deveria 
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entender quais seriam os gêneros textuais da formação profissional do aluno para 
que a aula de português possa aprimorar seus conhecimentos línguísticos para o 
convívio social e profissional. 
Palavras-chave: Gêneros textuais, formação técnica professional, língua 
portuguesa


