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OS LUGARES OCUPADOS PELOS SUJEITOS NA EXPERIÊNCIA DE LINGUAGEM EM TESTEMUNHOS DE
POVOS AMERÍNDIOS
ADÉLIA MARIA EVANGELISTA
(UFRGS)
Resumo de Paper
O trabalho “Os lugares ocupados pelos sujeitos na experiência de língua(gem) em testemunhos de povos ameríndios” propõe compreender os
lugares ocupados por sujeitos quando da apropriação da língua(gem), na situação comunicativa, de realização da Prova de Redação –
Vestibular para Estudantes Indígenas – 2012∕COPERSE – UFRGS. Para o percurso teórico do trabalho realizamos incursões aos
desdobramentos epistemológicos elaborados por Émile Benveniste, via estudo das categorias de pessoa, tempo e espaço. O linguista francês
dedica-se às questões de significação na e pela linguagem, na interface entre a Linguística e as demais ciências, em prol da Ciência geral do
homem, com vistas a elucidar problemáticas de língua e de linguagem. Além disso, inaugura a Semântica da frase, uma época que os
linguistas voltavam-se à Semiótica. As leituras teóricas centradas nos fundamentos da enunciação, à luz das ideias benvenistianas, e a
experiência de leitura dos textos, produzidos por indígenas, possibitaram-nos pensar a respeito da hipótese de que há um modo distinto de
escrita da língua portuguesa para os povos ameríndios. Para comprová-la, percorremos a definição de cultura; de forma e sentido na língua;
voltamo-nos aos conceitos de vestígio, enunciação e referência. Norteamo-nos no percurso teórico-metodológico a partir de duas entradas na
língua. A primeira entrada dá-se pelo locutor por conta da enunciação; e, a segunda, diz respeito ao caminho inverso a ser percorrido pelo
linguista quando da análise de testemunhos. As análises dos testemunhos apontam para a existência de vestígios e de referências na e pela
língua(gem). Esses são fenômenos responsáveis pelos movimentos de retrospecção e prospecção que estão no centro da enunciação, quando
da apropriação da língua(gem) pelo locutor.

O ENSINO-APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA SOB A PERSPECTIVA DO INTERACIONISMO
PROPOSTO POR VYGOTSKY: CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO À
DOCÊNCIA – PIBID
ADELITA BALBINOT
(UNEMAT)

Resumo de Paper
Considerando o quadro do Ensino da Língua Inglesa na Escola Pública atual, causado pelas múltiplas precariedades, quer seja na formação
acadêmica do curso de Letras ou das condições físicas e estruturais das escolas, almejamos refletir, neste trabalho, a importância do
Programa institucional de bolsas de iniciação à docência – PIBID, no ensino de Língua Inglesa nas duas fases da Educação Básica, sendo a
fase do Ensino Fundamental II (que vai do 6º ao 9º ano) e a do Ensino Médio. O trabalho está sendo desenvolvido na Escola Estadual São
Luiz, localizada no município de Cáceres – MT, tendo iniciado no ano de 2014. A intervenção pedagógica teve início com 22 acadêmicos
bolsistas, duas professoras supervisoras, e alunos das referidas fases de aprendizagem. O objetivo é promover a integração de saberes e
fazeres docentes entre Educação Básica e Universidade, especialmente no que se refere ao despertar do interesse dos alunos pela
aprendizagem de uma segunda língua. O aporte teórico da proposta respalda-se principalmente em Vygotsky quanto à prática pedagógica.
Nesse sentido, vale destacar que, pela teoria Vygotskyana, o homem é um ser social formado dentro de um ambiente cultural historicamente
definido. Seguindo uma perspectiva interacionista de aprendizagem de língua, os acadêmicos bolsistas trabalharam com os alunos em sua
zona de desenvolvimento proximal, fornecendo materiais apropriados para que eles possam assimilar os conteúdos trabalhados, realizando
atividades em conjunto com relativo sucesso. Tarefas estas que, sozinhos, não teriam meios para realizar. O desenvolvimento do trabalho
possibilitou o contato com a Língua Inglesa de uma forma dinâmica, por meio de uma proposta que mobilizou a habilidade de compreensão e
produção oral. Os primeiros resultados apontam para relevância da participação de todos, pois permitiu uma reflexão da prática pedagógica,
através dos encontros de estudo, leituras teóricas e intervenções no ensino da oralidade em inglês.

PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA: UMA ABORDAGEM COMUNICATIVA INTERCULTURAL
ADRIANA CÉLIA ALVES
(UFU)
Resumo de Paper
Esta pesquisa visa contribuir com o ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa para estudantes estrangeiros, por meio da abordagem
intercultural, levando em consideração atividades baseadas em música popular brasileira. Ressalta-se que a demanda pela procura do ensinoaprendizagem de língua portuguesa tem aumentado a cada ano, devido, principalmente ao sucesso econômico do Brasil no mercado mundial.
Dessa forma, necessita-se promover e discutir abordagens, métodos e metodologias para se ensinar a língua portuguesa como estrangeira
(PLE). Por isso, objetiva-se discutir as principais dificuldades de francófonos aprendizes de língua portuguesa, através da teoria de análise de
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erros. Essas dificuldades serão levantadas por meio de conversações em pares entre a pesquisadora e os aprendizes de PLE, respaldadas
nas concepções do tandem. E também, por meio de observações de aulas, anotações e diários de campo. Tem-se, com isso, o intuito de
elaborar tarefas baseadas em música popular brasileira, apoiada na abordagem comunicativa intercultural. Esta abordagem entende o ensinoaprendizagem de línguas por meio da interseção entre as culturas, compreendendo a língua e o social como indissociáveis. Além disso, inferese que a música motiva a aprendizagem, tornando o processo de ensino-aprendizagem menos mecanicista e mais prazeroso. Com isso,
almeja-se que as dificuldades no ensino-aprendizagem de línguas portuguesa como estrangeira sejam amenizadas ou reduzidas. E que a
cultura juntamente com a língua brasileira tenha mais destaque no cenário mundial.

– A IDENTIDADE DO ESTUDANTE BRASILEIRO EM TEMPOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO
SUPERIOR
ADRIANA DA SILVA ARAUJO
(UFAM)

Resumo de Paper
Esta comunicação se propõe a apresentar as primeiras reflexões da minha pesquisa de doutorado sobre questões éticas envolvendo a
internacionalização do ensino superior. A pesquisa trabalha com noções de cidadania global e questões de multiculturalismo e ensino de
línguas dentro do processo de internacionalização do ensino superior no Brasil. A pesquisa se propõe a analisar os valores, atitudes e prédisposições que envolvem o processo de internacionalização dentro das relações entre estudantes, docentes e instituições envolvidos. A
presente comunicação busca apresentar e analisar algumas das diferentes representações publicadas pela mídia brasileira e internacional
envolvendo a identidade do aluno brasileiro em mobilidade, em especial os alunos de graduação participantes do programa Ciências sem
Fronteiras.A comunicação também objetiva discutir como essas representações constituem a identidade do estudante brasileiro a luz de teorias
sobre identidade e construção de identidades de diferentes teóricos contemporâneos.

PERFORMANCES DISCURSIVAS E PERFORMATIVIDADE DE GÊNERO E LIDERANÇA DE UMA
EXECUTIVA PAULISTA
ADRIANA FARIA DE ALCÂNTARA DIAS
(UNIFRAN)

Resumo de Paper
Com as novas demandas trabalhistas, carreiras vão surgindo com a finalidade de atender às necessidades de uma sociedade que busca se
inovar, com qualidade e em um curto espaço de tempo. Nesse contexto, cresce o número de mulheres que participam ativamente no mercado
de trabalho. Essas mulheres que encenam várias performances parecem motivadas a buscar algo mais e reinventar-se. Assim, por razões
diversas elas partem para conquistar um espaço novo. O cotidiano não é fácil para mulheres que também ocupam cargos de executiva; elas
enfrentam preconceito e discriminação em um campo de trabalho com predominância masculina. Considerando que a Modernidade privilegiou
alguns corpos em detrimento de outros (SANTOS, 2004), este estudo traz para o centro as mulheres, especificamente, as que ocupam lugares
de poder na sociedade, ou seja, as mulheres executivas. As mulheres executivas podem contribuir para a compreensão de como as questões
de gênero podem ser entendidas no mundo empresarial, além de quebrarem paradigmas e desconstruírem discursos que as colocam em
lugares determinados. Sendo assim, esta pesquisa tem como objetivo analisar as performances identitárias de gênero e de liderança de uma
executiva, do estado de São Paulo. Além disto, pretende-se identificar ações de performatividade observadas nas performances discursivas da
executiva em questão. Para tal, o desenvolvimento desta investigação se embasa na perspectiva de gênero, de performatividade propostas
pelas teorias queer (BUTLER 2003 e LOURO 2004), e na concepção de linguagem como atos de fala performativos (AUSTIN,1962;
DERRIDA,1972). Quanto à metodologia de pesquisa, os instrumentos de geração de dados são palestras e apresentações da executiva
veiculadas em vídeo no youtube. Para a análise das performances discursivas e performatividade de gênero e de liderança, embasaremo-nos
nas pistas indexicais, propostas por Wortham (2001).

CONTRADIÇÕES VIVENCIADAS EM PRÁXIS COLABORATIVA: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DE AGÊNCIA
RELACIONAL-TRANSFORMACIONAL
ADRIANA GRADE FIORI-SOUZA
(UEL)
ELAINE FERNANDES MATEUS
(UEL)
Resumo de Paper
Este trabalho tem por objetivo relatar resultados preliminares de uma pesquisa de doutorado em andamento que investiga uma experiência de
ensino colaborativo realizada no âmbito do PIBID, com foco na análise dos espaços híbridos resultantes das posições ocupadas pelos
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bolsistas participantes do subprojeto de Letras-inglês da Universidade Estadual de Londrina (UEL) durante o ano letivo de 2012. Participaram
da investigação 6 licenciandas, um professor colaborador e uma professora formadora, primeira autora deste estudo, os quais atuaram junto a
quatro turmas de ensino médio no Colégio Aplicação/UEL. Os instrumentos de coleta compõem-se de transcrições de gravações de áudio de
grupos de estudos realizados semanalmente, para discussão de leituras e planejamento de aulas, bem como de diários reflexivos redigidos
logo após tais encontros e após as aulas ministradas. O enfoque foi dado à identificação e resolução das contradições evidenciadas ao longo
do trabalho colaborativo realizado. Tomando o sistema posição-prática como aparato epistemológico (BHASKAR, 1978, 1998; DAVIES;
HARRÉ, 1999; BROWN; RENSHAW, 2013; KOTSOPOULOS, 2014), os dados são investigados à luz de estudos críticos das linguagens
(FAIRCLOUGH, 2003; RESENDE, 2009; RAMALHO; RESENDE, 2011), de teorias socioculturais da aprendizagem (ENGESTRÖM, 2011;
1999, 1987; ENGESTRÖM; SANNINO, 2011), com foco sobre o conceito de agência relacional (EDWARDS, 2010). Resultados indicam que a
ocupação de novos papéis sociais, como o de professor co-formador e o de professoras novatas, mostra-se tencionada por relações de poder
e práticas sociais preexistentes às ações vividas no Pibid.

O ENSINO DE PORTUGUÊS COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA INDÍGENAS: DESAFIOS NA FORMAÇÃO
DE PROFESSORES GUARANI/ KAIOWÁ
ADRIANA OLIVEIRA DE SALES
(UFGD)

Resumo de Paper
Esta comunicação tem como objetivo apresentar como se encontra a formação de professores indígenas em PSL na Licenciatura Intercultural
Indígena – Teko Arandu. Este curso existe desde 2006 na Universidade Federal da Grande Dourados e forma professores índios bilíngues nas
línguas Guarani/Kaiowá e Português para atuarem na educação básica das escolas indígenas do cone sul de mato Grosso do Sul. Nesse
sentido, é válido realizar reflexões a cerca do ensino de língua portuguesa principalmente em cursos de licenciatura intercultural, considerando
as especificidades culturais, linguísticas e 11º CONGRESSO BRASILEIRO DE LINGUÍSTICA APLICADA

históricas deste povo, verificar o tratamento dado aos diferentes níveis de proficiência em língua portuguesa e apresentar as dificuldades do
professor em trabalhar com o ensino dessa língua frente à diversidade linguística, comumente, presente em sala de aula. Esta proposta, está
amparada no Projeto Pedagógico do Curso (2012), bem como, atividades desenvolvidas nos módulos que se referem à Língua Portuguesa e
que de certa forma, visam refletir sobre o ensino de línguas nas escolas, baseia-se, no que nos diz os referenciais e subsídios para formação
de professores indígenas do MEC (1998, 2006 ), e os desafios para ensinar português na educação escolar indígena de D’angelis(2012, 2013).
Abordaremos ainda, um levantamento socioeconômico e linguístico aplicado com os professores indígenas em formação e que denotam sobre
o domínio da língua portuguesa e da língua materna nas aldeias indígenas.

REPRESENTAÇÕES ACERCA DE COMPORTAMENTOS (IN) ADEQUADOS: REFLEXÕES EM UM
CONTEXTO DE ENSINO DE INGLÊS NA ESCOLA PÚBLICA
ADRIANA PAVÃO WADA
(PUC-SP)

Resumo de Paper
RESUMO Este trabalho é de natureza qualitativa (DENZIN & LINCOLN, 2005) e se caracteriza como um estudo de caso (CAMPORY, 2005;
DUFF, 2008; JOHNSON, 1992; NUNAN, 1992; STAKE, 1995; 1998; YIN, 2005; 2009) que investiga em que medida a realização de atividades
de ensino-aprendizagem de Inglês, com foco na temática comportamento, podem levar os alunos a refletirem sobre seus comportamentos.
Para tanto, fundamenta-se teoricamente em estudos sobre formação crítica e reflexiva do professor (CELANI, 2002; 2003; DEWEY, 1933/1997;
FREIRE, 1998; JOHNSON; FREEMAN, 2001; SMYTH, 1993; ZEICHNER, 1987); em estudos sobre a Pedagogia Crítica (CANAGARAJAH,
2005; PENNYCOOK, 1990); estudos sobre representações (JODELET, 2008; MOSCOVICI, 1961/1978; 2000/2003); nas propostas contidas
nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira (BRASIL, 1998); e no Currículo do Estado de São Paulo para a Disciplina Língua
Estrangeira Moderna (SÃO PAULO, 2010). A pesquisa se desenvolve em uma escola da rede pública estadual localizada na periferia de um
município da grande São Paulo. Seus participantes são sete alunos da disciplina de língua inglesa de uma sala de nono ano do Ensino
Fundamental II e a professora-pesquisadora, docente da sala em questão. Os dados foram coletados por meio de questionário, audiogravação
de uma aula e diários reflexivos da professora-pesquisadora. Os resultados obtidos mostram que as representações da professorapesquisadora antes e depois da realização das atividades e dos alunos durante a realização das atividades com foco em aspectos
comportamentais influenciaram a reflexão dos alunos acerca de suas atitudes, o que se manifestou a partir de seus comportamentos em sala
de aula. Quanto à professora-pesquisadora, esta passou por transformações por meio de um intenso e contínuo processo reflexivo que vão ao
encontro da tradição de ensino da sala de aula de língua inglesa.

PROFESSORES DE LÍNGUA MATERNA E OS MULTILETRAMENTOS DIGITAIS: ALGUNS DADOS,
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
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ADRIANE BELLUCI BELÓRIO DE CASTRO
(FATEC-BT)

Resumo de Paper
O aparecimento de gêneros tipicamente digitais estimulados pelas tecnologias digitais de informação e comunicação e seus diferentes
suportes provoca rápidas “mutações” na linguagem e no seu uso. Consequentemente, no ambiente educacional, surge a necessidade de se
desenvolver novas estratégias para o ensino-aprendizagem da leitura, especialmente por meio dos chamados multiletramentos digitais. Ao
afirmar que o letramento digital implica a realização de práticas de leitura e de escrita, diferentes das utilizadas de forma tradicional, Xavier
(2013) pressupõe que ser letrado digital é “assumir mudanças nos modos de ler e escrever os códigos e sinais verbais e não verbais, como
imagens e desenhos, se compararmos tais formas de leitura e escrita feitas no livro, até porque o suporte sobre o qual estão os textos digitais
é a tela, também digital”. Nesse cenário de significativas mudanças, os professores de língua materna, que atuam no Ensino Médio, enfrentam,
provavelmente, um grande desafio: o de garantir que os alunos concluam a Educação Básica praticando, adequadamente, a leitura dos mais
variados gêneros textuais, sejam eles digitais ou não. Assim, apoiados em princípios sobre comunicação ubíqua, desenvolvidos por Santaella
(2013); e em estudos sobre multiletramentos de Rojo e seus colaboradores (2012, 2013 e 2014), apresentamos este
trabalho, cujos objetivos são identificar multiletramentos digitais vivenciados por professores de língua materna do Ensino Médio público de
uma cidade de médio porte do interior do Estado de São Paulo; e verificar se estes professores trabalham com gêneros digitais em suas aulas.
Para a coleta de dados, foi realizada uma entrevista estruturada por meio de um questionário aplicado a 28 professores de língua materna.
Vale destacar, ainda, que este trabalho aborda apenas alguns aspectos de uma pesquisa mais abrangente que está em andamento.

THE USE OF DIGITAL TOOLS AS A PROPITIOUS ENVIRONMENT TO INCREASE LEARNERS’ AUTONOMY
ADRIANO DE ALCANTARA OLIVEIRA SOUSA
(UFPI)

Resumo de Pôster
Due to globalization, the amount of digital resources to learn and teach languages available has increased dramatically. These resources have
helped students learn English and are also promoting their autonomy providing a propitious environment; furthermore the connectivity between
different people brings numerous benefits, if used properly (PAIVA, 2005; WARSHAUER, 2010). However, these digital technologies are
helpless if the learner does not perceive the importance of those resources and reframes their conventional usage, realizing it as a tool to
learning. Therefore, the main purpose of this work is to point out how these digital tools tend to give more autonomy to the learner and facilitate
the whole educational process. After revising the literature in both areas – digital resources used to learn English and learners’ autonomy – I will
describe the importance of technology to learning a second language, relate the concepts of digital resources working as an ecolinguistic
system used to interact in the target language, and learners’ autonomy, and finally reflect on the effects of using these technological resources,
as an interaction environment, in learners’ autonomy.

CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE HISTÓRIAS EM QUADRINHOS DIGITAIS EM LINGUA INGLESA NO
ÂMBITO DO PIBID/CAPES
ADSON LUAN DUARTE VILASBOAS SEBA
(UNEMAT)
VALDIR SILVA
(UNEMAT)
Resumo de Pôster
Conforme orienta os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), as Histórias em Quadrinho (HQ) configuram-se em um gênero
discursivo muito pertinente para as práticas educacionais na área da linguagem, pois são textos muito bem aceitos entre os alunos. Neste
sentido, como já apontado por várias pesquisas, as HQ são recursos didáticos muito bem aceitos nos contextos das salas de aula da
Educação Básica para as práticas de ensino e de aprendizagem de Língua Inglesa. Com a emergência e o aprimoramento das tecnologias
digitais e da Internet, surgiram, nos últimos anos muitos softwares (livres e proprietários) que possibilitam a criação e a construção de HQ pelos
próprios professores e alunos. Como bolsista do subprojeto PIBID-Inglês Aprender e Ensinar Inglês é Show, do Curso de Letras da
UNEMAT/Cáceres, e Técnico em Desenvolvimento de Sistemas me senti motivado em desenvolver, junto aos alunos do Ensino Fundamental
da Escola Estadual “São Luiz”, o presente projeto. Na verdade trata-se da construção de Objetos de Aprendizagem na forma de HQ que
poderão ser utilizados, reutilizados ou referenciados pelos professores supervisores e em outros contextos de praticas educacionais
envolvendo a Língua Inglesa. A proposta consiste na realização de atividades por meio de diálogos curtos (Story Board), que possam ser
construídos a partir dos dados individuais de cada aluno, fazendo com que se sintam parte da construção do processo de ensino
aprendizagem. Todo o processo de criação e desenvolvimento das HQs serão realizados no Laboratório de Informática da Escola, através da
plataforma Toondoo, um editor livre de Histórias em Quadrinhos online. Com este trabalho, para além da aprendizagem de Língua Inglesa,
estaremos também promovendo a inclusão digital de muitos alunos e resignificando o papel do computador/internet na aprendizagem mais
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global dos alunos.

IDENTIDADES NEGRAS E PRÁTICAS DISCURSIVAS DE RESISTÊNCIA NOS PONTOS CANTADOS DE
PRETOS-VELHOS NA UMBANDA
ALAN EUGÊNIO DANTAS FREIRE
(UFRN)

Resumo de Paper
Os discursos de resistência resultantes da experiência escravagista no Brasil continuam permeando as práticas sociais contemporâneas. A
Umbanda, religião brasileira e sincrética, utiliza-se, em seus cultos religiosos, de pontos cantados que traduzem características e atuações das
suas entidades, entre elas, os pretos-velhos, considerados, majoritariamente, os espírito de negros, homens e mulheres, ex-escravos, “o sábio
ocultado por trás do jeito simples de falar” (SARACENI, 2012). A presente pesquisa busca, ancorada nos Estudos Culturais, especialmente Hall
(2006), desenhar as identidades que emergem dos discursos veiculados nos pontos cantados de pretos-velhos, percebendo de que maneira
suas práticas discursivas constituem também práticas sociais de resistência e de afirmação da identidade cultural negra. O estudo das
identidades em Hall (2006), busca, nesta pesquisa, compreender o deslocamento das identidades dos negros escravos – de trabalhadores
braçais e escravizados à hierarquia e reverência com que são tratados no culto umbandista. Para tanto, este trabalho se utiliza de uma análise
do discurso de dez pontos cantados, de domínio público, referentes à linha dos pretos-velhos, presentes no CD “Adorei as Almas!”, do Templo
de Umbanda A Caminho da Paz. Através deles, busca-se, sob a concepção de Bakhtin (1981), elencar evidências da construção das
identidades do negro e do escravo atribuídas ao preto-velho e o seu caráter de transformação e descontinuidade. A análise dos pontos revela,
dentre outros elementos, cinco marcas identitárias predominantes: a) o negro marginalizado; b) o escravo resistente; c) o sábio caridoso; d) o
negro mandingueiro; e) o sábio ancião. Analisar os pontos cantados de pretos-velhos na Umbanda possibilita-nos, também, a reflexão acerca
das identidades dos negros e negras em um percurso de resistência no Brasil, encontrando, nas cantigas simples desse culto religioso, o
espaço de uma prática discursiva emancipatória.

REPRESENTAÇÕES DE CRIANÇAS SOBRE O CONCEITO DE FRONTEIRA: INTERPRETANDO CONTEXTOS
E CONSTRUINDO SENTIDOS POR MEIO DE IMAGENS
ALANA ESPINOSA CORRÊA NUNES
(UNIPAMPA)

Resumo de Paper
Este trabalho é parte de uma pesquisa desenvolvida no Grupo de Pesquisa Fronteira e Linguagem no Espaço Platino (FLEP/UNIPAMPA) e
pretende analisar quais são as representações sobre oconceito de “fronteira” na perspectiva de crianças moradoras da faixa de fronteira
Brasil/Uruguai,através de suas produções imagéticas. A pesquisa, de natureza exploratória, foi desenvolvida em três turmas do Ensino
Fundamental (respectivamente os 1º, 2º e 3º anos) de uma escola pública estaduallocalizada na cidade de Bagé/Rio Grande do Sul, sendo
solicitado às crianças que representassem em forma de desenho o que entendiam por fronteira, estando elas ou não familiarizadas através de
seu processo de escolarização com esse conceito. Além de ser parte constituinte da conjuntura da região em que a pesquisa foi desenvolvida,
o conceito de fronteira hoje tem perpassado diferente sâmbitos (acadêmicos, políticos, diplomáticos, educacionais, etc) e se tornou um
componente estratégico para um cenário globalizado, que potencializa seus fluxos e reconfigura suas funções,suscitando a construção e
reconstrução de representações que se orientam a sentidos diversos.Interpretados à luz da teoria das representações sociais, tais sentidos
visam conduzir à compreensãode como os sujeitos, inseridos em seus respectivos contextos, constroem, interpretam, caracterizam e
representam o mundo e a realidade em que vivem (Jodelet, 2011). Contribuições sociossemióticas(Kress e van Leeuwen, 1996) e constructos
da Linguística Aplicada estão presentes na análise(Blommaert, 2013), fornecendo uma visão voltada ao contexto aplicado e, por isso,
considerando os fatores sociais, históricos, políticos, simbólicos, etc. As considerações depreendidas dos dados gerados, onde a fronteira
aparece associada à imagem do gaúcho, do pampa e da divisão de lugares, constituem uma síntese de referências relacionadas às vivências
sociais construídas no tempo e espaço a qual os sujeitos estão inseridos.

EM TEMPOS DE MULTILETRAMENTOS E APRENDIZAGEM UBÍQUA, QUAL O PAPEL DO CURSO DE
GRADUAÇÃO EM LETRAS NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE LÍNGUAS? DESAFIOS DO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM LETRAS INGLÊS/PORTUGUÊS-INGLÊS DA UFPR.
ALESSANDRA COUTINHO FERNANDES
(UFPR)

Resumo de Paper
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Nos últimos anos, temas tais como letramentos críticos (Pennycook, 2001; Dozier, 2005; Rogers, 2013; Jordão, 2010, 2013), multimodalidade
(Kress, 2010; Rose, 2012; Monte Mór, 2010), multiletramentos (Cope & Kalantzis, 1999; Rojo, 2009, 2012), aprendizagem ubíqua (Cope &
Kalantzis, 2009; Santaella, 2010), e new learning (Kalantzis & Cope, 2012) têm tido cada vez mais proeminência na área de formação de
professores. Entretanto, considerando que esses temas parecem circular mais comumente em cursos de pós-graduação e em eventos
acadêmicos, a questão que se coloca é se, como, e em que medida seria válido introduzir a discussão desses temas também com alunos de
graduação. Partindo da premissa que a grande maioria dos alunos que concluem o curso de Letras e passam a atuar nas redes pública e
particular de ensino iniciam suas carreiras como professores sem passar por um curso de Mestrado ou Doutorado, pode-se argumentar como
relevante oportunizar discussões e caminhos de pesquisa sobre os temas que estão dando cor às pesquisas na área de formação de
professores já durante o curso de graduação em Letras? Nesta comunicação, apresento algumas reflexões e ações preliminares que tenho
desenvolvido em um projeto de pesquisa que iniciei neste primeiro semestre de 2015 para pensar como o curso de graduação em Letras
Inglês/Português-Inglês da UFPR, que atualmente passa por um processo de reformulação curricular, poderia, se desejável, vir a contemplar
discussões sobre esses temas de forma mais sistematizada.

O PAPEL DE UM PROJETO INTEGRADO NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA PARA
CRIANÇAS
ALESSANDRA FERRAZ TUTIDA
(UEL)
JULIANA REICHERT ASSUNÇÃO TONELLI
(UEL)
Resumo de Paper
Apesar do crescente número de pesquisas sobre a formação de professores de línguas estrangeiras para crianças (SANTOS, 2013; RINALDI,
2011) a formação do professor de inglês para crianças (LIC) mostra-se insuficiente e, em alguns casos, inexistente (TUTIDA, 2013; TUTIDA e
TONELLI, 2014; TONELLI e CHAGURI, 2013; TONELLI e CRISTOVÃO, 2010; CRISTOVÃO e GAMERO, 2009; ROCHA 2007, entre outros). O
projeto integrado (ensino, pesquisa e extensão) O trabalho do professor no ensino-aprendizagem da língua inglesa para crianças: uma
proposta de formação docente, da Universidade Estadual de Londrina, objetiva preencher essa lacuna buscando 1) contribuir com a formação
inicial e/ou continuada de seus participantes e; 2) incluir socialmente os alunos das séries iniciais do colégio de Aplicação da UEL que,
diferentemente das escolas da rede municipal da mesma cidade (GIMENEZ e TONELLI, 2013; GIMENEZ et al, 2013), ainda não oferta aulas
de inglês em sua grade curricular. Neste trabalho, objetivamos, portanto, analisar em que medida a participação em um projeto integrado,
sustentado pelos três pilares fundamentais da universidade, contribui para a formação de professores de LIC do ponto de vista de seus
participantes. Para isto, analisamos as repostas obtidas por meio de um questionário respondido pelos participantes do projeto. Os resultados
revelam que o projeto integrado pode contribuir para a formação do professor de LIC pois é um espaço dedicado à discussões de questões
que envolvem a formação de professores e o ensino de LIC bem como ao aprimoramento de práticas pedagógicas do contexto em questão.

LITERATURA INFANTO-JUVENIL E LETRAMENTO: ANÁLISE CRÍTICA PRELIMINAR DAS PRÁTICAS
LITERÁRIAS DOS PROFESSORES E ALUNOS EM LÓCUS
ALESSANDRA FERREIRA BRAGA CARRILHO
(UEMS)

Resumo de Paper
O trabalho "Literatura infanto-juvenil e Letramento: análise crítica dos atores e práticas literárias na escola" parte da premissa de que a
literatura infantil de qualidade têm muito a contribuir com o fazer pedagógico do professor em sala de aula, promovendo uma aprendizagem
significativa dos alunos que deve se realizar de maneira contextualizada. Desta forma, esta apresentação busca discutir alguns dados
preliminares oriundos de nossa pesquisa no Mestrado Profissional em Educação (Profeduc/UEMS), a saber, como são realizados os trabalhos
com livros infantis, considerando as seguintes indagações: a) Qual o perfil literário dos professores de 1º ao 3º anos do ensino fundamental da
rede municipal de Campo Grande em três escolas da Região do Anhanduizinho; b) Quais são as práticas pedagógicas que os professores
pesquisados utilizam para o trabalho com literatura infantil; c) Como são direcionadas, acompanhadas e avaliadas as práticas de leitura e
produções textuais dos alunos das turmas envolvidas na pesquisa. Diante destes dados, ainda parciais, incorporaremos à reflexão os
postulados de teóricos que discutem a literatura infantil na escola brasileira, como Rojo, Zilberman, Freire, Lajolo, bem como as contribuições
de teóricos europeus, como Colomer e Hunt, que abordam a formação do leitor literário e o papel dos elementos paratextuais e textuais que
atestam a qualidade (ou não) do livro destinado às crianças. Dessa forma, a análise do campo histórico dessa literatura possibilitará
contextualizar o sujeito, atribuindo sentido ao que está sendo lido, e ajudará a esclarecer a tarefa dos professores ao dar relevância às obras
literárias por meio da ênfase estética e pedagógica, possibilitando que as práticas literárias das crianças contribuam significativa para o seu
letramento.
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NOVOS LETRAMENTOS E GAMIFICATION: CONTRIBUIÇÕES PARA A PRODUÇÃO ORAL EM INGLÊS
ALEX SANDRO BATISTA DOS SANTOS
(UFAL)

Resumo de Pôster
Nessa apresentação, descrevo e interpreto a minha pesquisa de iniciação científica, intitulada “Novos Letramentos e Gamification:
contribuições para a produção oral em inglês”, em que busco analisar as contribuições das práticas de Letramentos (BROWN, 1999; STREET,
2014; SOARES, 2003) e dos pressupostos de gamification (KAPP, 2013; MCGONEGAL, 2012) para a produção oral de alunos universitários,
de nível intermediário, do projeto Casa de Cultura no Campos, realizado na Universidade Federal de Alagoas. O corpus desse projeto foi
constituído de diários de classe, gravações de Whatsapp, comentários no Facebook e questionários realizados ao longo da pesquisa
(2014/2015). Apresento, os resultados parciais, analisando a evolução da produção oral dos alunos nos dois semestres letivos; as discussões
a partir da crença dos alunos sobre o que contribui, ou não, para a proficiência na língua adicional; e a importância de um ensino de línguas
que não se baseie na transmissão de aspectos linguísticos apenas, mas que conduza ao exercício da criticidade com vista à transformação do
sujeito (POZZO, 2010).

O CONCEITO DE GÊNEROS DISCURSIVOS DE BAKHTIN ALIADO À PRÁTICA DOCENTE NO ENSINO DE
LEITURA E PRODUÇÃO ESCRITA
ALEX-SANDRA DE ASSIS SIMÃO FONSECA
(UNITAU)

Resumo de Paper
O objetivo deste trabalho é discutir a influência da teoria sobre gêneros discursivos em sala de aula, sua contribuição à prática docente do
professor de línguas em aulas de leitura e produção escrita. Procura expor algumas releituras feitas por estudiosos da língua, tomando como
referência os conceitos de Bakhtin e o círculo para o trabalho com textos que pertençam a gêneros com características e finalidades
específicas. Assim como a língua varia, também os gêneros variam, mudam, renovam e multiplicam-se. Por essa razão, devem ser observados
pelo seu lado dinâmico, processual, social, interativo, cognitivo e não sob o ponto de vista estrutural e classificatório. Entende-se que os alunos
devam ter a oportunidade de compreender e produzir seus textos de maneira criativa e atraente, visto que é através dos textos que a
comunicação se realiza. Que são nas situações escolares que estão as melhores ocasiões para receber e produzir bons textos. Que o
professor deva proporcionar ao aluno situações em que ele possa exercitar as práticas sociais de leitura e produção de textos; que possa,
efetivamente, refletir sobre a língua em uso (oral ou escrita), em situações concretas de uso, uma vez que o sentido do enunciado não está no
indivíduo nem na palavra; e, sim, na interação entre autor e leitor. Desse modo, percebe-se que o ato de ler e escrever deve ser considerado
como prática comum, do dia a dia da escola e presente em todas as disciplinas, visto que tudo pode ser lido e escrito. Há, assim, a
necessidade de resgatar o conhecimento que o aluno já possui e adaptar a prática docente ao se trabalhar leitura e escrita. Nesse contexto,
partirei de reflexões gerais sobre a concepção de gêneros discursivos e sua contribuição para o ensino e a aprendizagem nas aulas de língua
portuguesa, concluindo com uma articulação entre essas reflexões e as questões teóricas e práticas no âmbito do ensino e da aprendizagem
relacionadas com a discussão.

FRONTEIRAS IMAGINÁRIAS: OS DESAFIOS DE PROFESSORES INDÍGENAS PARA CHEGAR À ACADEMIA
ALEXANDRA APARECIDA DE ARAUJO FIGUEIREDO
(UNIOESTE)
ALEXANDRA APARECIDA DE ARAUJO FIGUEIREDO
(UNIOESTE)
Resumo de Paper
O presente trabalho objetiva realizar uma leitura acerca dos discursos referente à Educação Escolar Indígena a partir de narrativas de
professores indígenas, participantes do vestibular TekoArandu (2010). Com essa leitura pretendemos evidenciar os conceitos de Contexto de
Produção (CP), Formação discursiva (FD), Formação Imaginária (FI) e Posiçãode Sujeito (PS), estabelecidos pelas concepções da Análise do
Discurso, mais precisamente da linha francesa de Pêcheux (1988). As narrativas em questão sugerem pertencerem às FDs decorrentes de
uma ideologia sobre o modelo de educação não condizente com a realidade do índio, nesse sentido o sujeito índio, diante do contexto de
produção em que está inserido, ou seja, momento de avaliação para o vestibular, no intuito de alcançar objetivo, acaba por se apropriar de
discursos do não índio. Dessa forma, o sujeito do discurso é desdobrado entre sujeito da enunciação (aquele que toma uma posição) e a
forma- sujeito.As narrativas sugerem, também, a percepção de uma fronteira imaginária que determina os lugares do sujeito indígena, assim é
perceptível a presença de racismo que impede que os mesmos cheguem à escola, permanecendo sempre em posição subalterna. Logo, essas
fronteiras pairam além das margens geográficas, são os espelhamentos das diferenças, inapreensíveis, como as formações imaginárias que
elaboram as projeções entre A e B.
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A PRODUÇÃO DE MASCULINIDADES NA PRÁTICA CLÍNICA: ANÁLISES DA FALA-EM-INTERAÇÃO
ALEXANDRE JOSÉ PINTO CADILHE DE ASSIS JÁCOME
(BRASILEIRA)

Resumo de Paper
Nesta comunicação, tenho por objetivo construir uma compreensão sobre como as performances de masculinidades são produzidas em
serviço de atenção à saúde do homem, engendradas pela interação e discurso produzido por médicos e pacientes na prática clínica. Situa-se
no âmbito da instituição da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, lançado pelo Ministério da Saúde em 2008, cujos
dispositivos indicados para a compreensão de fatores determinantes das práticas de saúde por homens são, dentre outros, os de gênero e
sexualidade. Estes são compreendidos como práticas sociais, culturais e históricas, e se realizam nas práticas discursivas (Brasil, 2008; Eckert
& Mcconnell-Ginet, 2010; Schraiber & Figueiredo, 2011; Butler, 2013). Neste âmbito, apresento dados de uma pesquisa realizada no
ambulatório de um Hospital Universitário no Rio de Janeiro, gerados a partir da perspectiva qualitativa de pesquisa, através da microetnografia
(Duranti, 1988; Erickson, 1996), tendo como objeto de análise a fala produzida em interação em consulta de pacientes homens com um médico
proctologista. Foram produzidas gravações em áudio de consultas, sendo transcritas e analisadas como base na Análise da Conversa (Garcez,
2008; Ostermann, 2012; Sidnell, 2013) e da Sociolinguística Interacional (Ribeiro & Garcez, 2002), perspectivas que estabelecem fundamentos
teóricos e metodológicos para análise da fala-em-interação. Trata-se, portanto, de uma pesquisa interdisciplinar entre os campos dos estudos
da Linguística Aplicada, estudos de Gênero e Sexualidade, e estudos em práticas de saúde, com foco na humanização da prática clínica.
Como resultados, propõe-se a identificação de fatores interacionais e discursivos que instituem relações de gênero e sexualidade por pacientes
homens em práticas de saúde, os quais podem consubstanciar profissionais médicos para um atendimento mais efetivo e humanizado ao
público masculino.

DISCURSO E IDENTIDADE DO TUTOR PRESENCIAL: DUCOR ET DUCO HOMINEM
ALEXANDRE LUÍS GONZAGA
(UFMS)

Resumo de Paper
Neste estudo abordamos a constituição da identidade profissional e o papel do tutor presencial em cursos superiores no sistema de ensino à
distância. As questões identitárias constituem tema de interesse da Linguística Aplicada (LA) que contempla a linguagem em seu
funcionamento e em uso. Estimamos que a Análise do Discurso (AD) e Michel Foucault, através dos estudos culturais como ferramenta teórica,
podem oferecer contribuição para entender a identidade. O tutor presencial pode ter seu exercício confundido com o de um professor, pois no
centro do processo ensino-aprendizagem está o aluno, e o corresponsável pelos resultados de aprendizagem é o professor no desempenho do
papel de facilitador, tal qual o tutor presencial. Na esteira do progresso tecnológico, instituições de ensino privadas aderem fortemente ao uso
das tecnologias com aplicações educacionais de modo que tanto a educação quanto a tecnologia são vistos como faces de um mesmo
processo cultural. Nesse sentido, a instituição de ensino superior privada de ensino a distância pode ser vista como um mecanismo de
veiculação de ideologia positivista, voltada para a produtividade, e onde eventuais reformas educacionais são percebidas como “mecanismos
de renovação econômica, transformação social e solidariedade nacional” (MASCIA, 2002, p. 53), e que dissipam qualquer dissemelhança em
função da unidade (CORACINI, 2003). Viu-se que o indivíduo que exerce a tutoria carece de identidade profissional porque, entre os
entrevistados, não há o que exerce a tutoria exclusivamente, sendo esse cargo exercido principalmente como segunda fonte de renda. Buscouse caracterizar a relação identitária professor-tutor sob um aspecto de afirmação-negação de si e propôs-se assim, uma discussão baseada
num quadrado de percurso de geração de sentido.

POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA HOJE
ALICE CUNHA DE FREITAS
(UFU)

Resumo de Paper
O debate sobre o papel da língua inglesa no mundo hoje, um mundo globalizado e desterritorializado, nunca se fez tão necessário, visto que
envolve conceitos que, se ainda não foram, precisam ser urgentemente redimensionados e problematizados. Refiro-me especificamente aos
conceitos de língua, identidade e política linguística, bem como à forma como estes conceitos irão influir no estabelecimento de políticas
públicas ligadas à Educação e à formação dos cidadãos. Assim, meu objetivo nesta comunicação é discutir o papel da língua inglesa no mundo
hoje, ligando essa discussão ao contexto de formação de professores de línguas. Estes conceitos constituem a base da formação de
professores de línguas nos cursos de Letras, mas, paradoxalmente, acabam passando ao largo das ementas que compõem os planos de curso

11º CONGRESSO BRASILEIRO DE LINGUÍSITICA APLICADA

9

das disciplinas ligadas ao ensino de línguas. A discussão que apresento está ancorada na concepção de língua tal como proposta por John
Joseph (2006), para quem língua é “política” (é sempre um ato político), e nas discussões sobre o tema apresentadas por Rajagopalan (2013,
2014), concernentes ao papel da língua inglesa no mundo hoje. A partir daí, estendo essa discussão ao contexto de formação dos professores
de línguas estrangeiras e aos planos pedagógicos atualmente propostos nos cursos de Letras (em particular, aquele em que atuo).

A COMPETÊNCIA COMUNICATIVA E ABORDAGEM INTERCULTURAL NAS AULAS DE LÍNGUA
PORTUGUESA EM UM PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
ALINE GREICE VILELA COSTA
(UFBA)

Resumo de Paper
O projeto de pesquisa visa trabalhar com o conceito de competência comunicativa, segundo a perspectiva de Michael Canale e a abordagem
intercultural através de uma metodologia de ensino experimental da disciplina Língua Portuguesa. A articulação dos dois conceitos a
competência comunicativa e interculturalidade pode favorecer um ensino mais democrático e sensível às realidades dos estudantes trazidas
para o contexto de sala de aula em uma comunidade com vulnerabilidade social. Assim, a pesquisa se desenvolverá em duas etapas sendo a
primeira de cunho etnográfica para gerar dados acerca da realidade sociocultural e práticas de letramento da comunidade. A segunda será
composta por uma intervenção no contexto de ensino de língua portuguesa durante o curso profissionalizante (Help Desk) desenvolvido a partir
do projeto Semeando Ciência no Pacto pela Vida. A professora da disciplina de Língua Portuguesa será a pesquisadora deste estudo. Para a
realização desta pesquisa o trabalho da professora/pesquisadora será realizado com uma turma pertencente à comunidade de Fazenda
Coutos, no Subúrbio de Salvador. A turma do curso apresenta em média vinte estudantes que ainda estão frequentando a educação escolar
formal, com a faixa etária de 16 a 24 anos. Nesse contexto, a professora precisa adotar uma pedagogia sensível, para que possa trabalhar o
desenvolvimento da competência comunicativa e os princípios da abordagem intercultural, buscando que esses estudantes estabeleçam
interações no processo de ensino-aprendizagem e atribuam sentido à disciplina voltada para a língua no contexto do curso.

ANÁLISE SOCIOINTERACIONAL DE UMA COLEÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA APROVADA NO PNLD:
VOZES VYGOTSKIANAS E BAKHTINIANAS
ALINE L DE A V DOS S VIEIRA
(UFRJ)

Resumo de Paper
O momento atual da educação requer muitas reflexões acerca dos papéis desempenhados pelos participantes do contexto escolar: alunos,
professores e o livro didático. É sabido que o perfil dos aprendizes mudou e é preciso que as práticas de ensino e aprendizagem sejam
problematizadas para que a escola se atualize e se liberte de cânones cristalizados que não contribuam para a formação de cidadãos
informados, engajados e preparados para interagir nas diversas esferas sociais. O objetivo dessa pesquisa foi a análise de uma coleção de
livros didáticos de Língua Portuguesa aprovada pelo Programa Nacional do Livro Didático, problematizando nas atividades propostas as
influências da teoria sociointeracional que tomam como base os textos de Vygotsky e Bakhtin. Buscamos, também, respostas quanto a coleção
corroborar (ou não) com um processo de ensino e aprendizagem em que professores e alunos sejam responsáveis pela construção em
parceria do saber. As categorias de análise utilizadas foram "gêneros discursivos", em que problematizamos sua autenticidade e genuinidade,
e "atividades", nas quais buscamos os princípios vygotskianos de interação entre sujeitos e sociedade, valorização dos conhecimentos prévios
e co-construção do conhecimento na zona de desenvolvimento proximal com a mediação do professor enquanto par mais experiente, e os
princípios bakhtinianos de heteroglossia dialogizada e alteridade.

A EXPLICAÇÃO GRAMATICAL E SEU LUGAR NA AVALIAÇÃO DA COMPETÊNCIA LINGUÍSTICOCOMUNICATIVA DO PROFESSOR DE LÍNGUAS
ALINE MARA FERNANDES
(UNESP)

Resumo de Paper
Diante das especificidades do uso da língua estrangeira para ser ensinada e aprendida em sala de aula e das necessidades linguísticas do
professor, planejar instrumentos que avaliem a competência linguístico-comunicativa desse profissional é útil para o estabelecimento de níveis
de proficiência linguística desejáveis e aceitáveis para os diferentes contextos de ensino de línguas, bem como para a verificação dos níveis de
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proficiência atingidos pelos professores e, consequentemente, para a busca de melhorias nas condições de ensino de idiomas no Brasil.
Partindo do pressuposto de que a competência metalinguística dos professores de línguas é passível de ser avaliada por meio de tarefas em
um exame de proficiência linguística específico para esse público, objetiva-se apresentar resultados de uma pesquisa em andamento que
busca contribuir para o desenvolvimento de critérios de avaliação desse domínio de linguagem típico do professor de línguas estrangeiras e
para a elaboração de novas tarefas reconhecidamente válidas para o EPPLE (Exame de Proficiência para Professores de Línguas
Estrangeiras). Para tanto, primeiramente caracteriza-se a explicação gramatical, componente do uso metalinguístico do professor, como um
gênero específico do contexto de sala de aula, com base nas diretrizes teórico-metodológicas propostas por Eggins (2012) e na teoria de
Halliday e Hasan (1989), para em seguida propor especificações de teste (FULCHER E DAVIDSON, 2007) que contemplem esse aspecto.
Para a análise da explicação gramatical, foram utilizados dados provindos de interações orais em aulas de inglês como língua estrangeira,
apresentações orais de alunos sobre temas relacionados à gramática da língua inglesa e amostras da produção oral de candidatos do EPPLE.
A partir do estudo proposto, seria possível, e até mais seguro e válido, estabelecer os critérios de avaliação do desempenho do professor no
fornecimento de explicação gramatical a seus alunos.

DISCURSO E CONSTRUÇÃO DE MASCULINIDADES EM FANZINES PRODUZIDOS POR PUNKS E
SKINHEADS
ALINE RUIZ MENEZES
(UNICAMP)

Resumo de Paper
Este trabalho faz parte da dissertação de mestrado, que vem sendo desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Linguística Aplicada da
UNICAMP, que tem como objetivo principal investigar, por meio de fanzines, se a construção de masculinidades dos grupos formados por
punks e skinheads acompanha o pertencimento ideológico dos grupos ou da ideologia nacional machista e sexista. Realizamos uma pesquisa
de cunho qualitativo, baseada primeiramente no levantamento bibliográfico, na leitura e produção textual acerca do material pesquisado. O
corpus foi formado por fanzines, impressos e digitais, produzidos por grupos punks e skinhead da cidade de São Paulo. Tendo em vista a
perspectiva teórica da Pragmática e dos Estudos Culturais, bem como da Análise do Discurso Crítica, temos como objetivo principal, neste
trabalho, apresentar como se dá a construção de identidades, especialmente as construções de gêneros, nos discursos proferidos por grupos
que se condiseram em posições antagônicas, ideológica e politicamente. Neste trabalho, partilhamos da perspectiva teórica de Rajagopalan
(2006) para o qual a problemática das identidades passa necessariamente pela língua, isto é, as identidades são construídas na linguagem e
devido a isso é imprescindível estabelecer uma relação entre linguagens e identidades.

O USO DE CURTAS-METRAGENS NAS AULAS DO SUBPROJETO PIBID/LETRAS-ESPANHOL: EXEMPLOS
DE PROPOSTAS DIDÁTICAS
ALINE SILVA GOMES
(UNEB)

Resumo de Paper
O uso do cinema nas aulas de Espanhol como Língua Estrangeira (ELE) como ferramenta didática tem sido considerado eficaz para auxiliar os
aprendentes a desenvolver as competências linguísticas, pragmáticas e sócio/interculturais. É um recurso que pode ser utilizado em classe de
modo a fomentar reflexões, análises e discussões sobre diferentes assuntos. O curta-metragem, assim como o filme de longa duração, é
considerado como uma forma de entretenimento. No entanto, ao comparar os dois gêneros cinematográficos, observa-se que há uma
vantagem do primeiro em relação ao segundo: sua duração. Ao contrário do filme de longa duração, o curta-metragem não chega a alcançar
30 minutos. Desse modo, acredita-se que a sua utilização na escola é um bom recurso para introduzir o cinema em classe, com vistas a
enriquecer e dinamizar as aulas. A fim de contribuir nessa temática, nesta apresentação pretende-se expor os resultados alcançados pelos
bolsistas do subprojeto PIBID/Letras-Espanhol, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), na elaboração de materiais didáticos para o
ensino de ELE. O referido subprojeto está ligado ao Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES). Como exemplos,
apresentam-se propostas didáticas elaboradas com base em curtas-metragens, com vistas a promover entre os estudantes do Ensino
Fundamental II - de uma escola municipal localizada em Salvador - reflexões sobre temas variados. Como resultado, percebeu-se que os
discentes demonstraram interesse pelos assuntos tratados, o que facilitou o alcance dos objetivos traçados. Por outro lado, notou-se que essa
ação contribuiu para estimular a criatividade dos licenciandos, dando-lhes a oportunidades preparar materiais significativos para os estudantes
das escolas públicas soteropolitanas. Como referencial teórico, adotamos os autores Ontoria Peña (2007), Scheyerl (2012) e Cruz, Souza e
Gama (2006).

11º CONGRESSO BRASILEIRO DE LINGUÍSITICA APLICADA

11

ENTRE A HISTÓRIA E A MEMÓRIA: AS RENEGOCIAÇÕES CULTURAIS EM UMA COMUNIDADE DE
IMIGRANTES HOLANDESES NO SUL DO PARANÁ.
ÁLYDA HENRIETTA ZOMER
(UNICAMP)

Resumo de Paper
A comunidade de imigrantes holandeses de Arapoti se instalou no interior norte do Paraná no ano de 1960. Deste então, as poucas famílias
holandesas que vieram em busca de uma vida nova, em conjunto com os brasileiros, já moradores de Arapoti, passaram e passam por
constantes renegociações culturais. Considerando esse contexto, o presente trabalho objetiva refletir, por meio de um trabalho com a memória
dos participantes, as constantes renegociaçãos culturais em meios às fronteiras [porosas] que são (re)estabelecidas na\pela comunidade em
meios às práticas sociais em que esses sujeitos estão envolvidos. Com relação a essa pesquisa, pensamos nas “fronteiras” culturais e
linguísticas, pois estas nos “remetem à vivência, às sociabilidades, às formas de pensar intercambiáveis, aos ethos, valores, significados
contidos nas coisas, palavras gestos, ritos, comportamentos e ideias”.(PESAVENTO, 2002, p.36). Tais “fronteiras” são ressignificadas,
remarcadas a todo momento na\pela linguagem (AMERICA E CAVALCANTI, 2007, p.61) uma vez que, a representação da diferença não deve
ser lida apressadamente como reflexo de traços culturais ou étnicos preestabelecidos, inscritos na lápide fixa da tradição (BHABHA, 2013,
p.21). Em termos metodológicos, a pesquisa é de caráter qualitativo [interpretativista] com interfaces à etnografia, objetivando a inserção na
comunidade em questão, visando a uma melhor compreensão da realidade desta, a fim de não negligenciarmos as situações sociais nas quais
os sujeitos estão inseridos. Dessa maneira, utilizamo-nos de instrumentos como entrevistas individuais e o diário de campo para a geração de
dados. Até o presente momento, como resultados, apontamos que a comunidade de imigrantes holandeses em questão vem sofrendo fortes
influências ao longo desse processo de interculturalidade, como por exemplo, as práticas que envolvem a igreja, a escola e a cooperativa, que
foram criadas para se tornarem os pilares desta comunidade de imigrantes holandeses.

RELAÇÕES ENTRE ESTRUTURA CURRICULAR E POLÍTICA LINGUÍSTICA: APONTAMENTOS INICIAIS
AMANDA DA MATTA COSTA
(UEPG)
TAÍS REGINA GÜTHS
(UEPG)
DJANE ANTONUCCI CORREA
(UEPG)
Resumo de Pôster
Este trabalho tem por intuito discutir estrutura curricular e política linguística, as quais se mostram como temas de grande importância para a
formação de professores de língua materna e estrangeira. A fim de apresentar resultados parciais de um projeto de iniciação científica,
partimos da questão: como são estabelecidas as relações entre política linguística e estrutura curricular em um Projeto Político Pedagógico de
uma escola cujo currículo é convencional? Para problematizar essa questão, iniciamos nossos estudos sobre a temática, através de uma
pesquisa bibliográfica pautada em autores como Calvet (2004; 2007), Couto (2013), Lüdke; Andre (1986), Moita Lopes (2006) Rajagopalan
(2014) e Vasconcellos (2009). Buscamos, assim, noções de currículo, de política linguística e suas relações com o ensino de língua. A partir da
compreensão da forma como é constituído um currículo convencional e de subsídio teórico, propõe-se uma análise do Projeto Político
Pedagógico das séries finais do ensino fundamental de uma escola pública de currículo convencional, sob o ponto de vista da política
linguística. A pesquisa bibliográfica e a análise documental foram realizadas no Laboratório de Estudos do Texto (LET), na Universidade
Estadual de Ponta Grossa.

O USO DOS GÊNEROS TEXTUAIS NO ENSINO DA LÍNGUA INGLESA.
AMANDA LEMES LUSTIG
(SEDUC MT)

Resumo de Paper
Gêneros textuais definem-se principalmente por sua função social. Desde a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) o uso
dos gêneros textuais passou a ser enfatizado no ensino de Língua Estrangeira, porém, geralmente, os professores de Língua Inglesa não têm
suporte didático para trabalhar com gêneros textuais. Desta forma, a exploração e o ensino/aprendizagem dos gêneros textuais ficam restritos
aos procedimentos descritos no material escolhido pelo professor e que, na maioria das vezes, aborda os gêneros de maneira superficial e não
condizente com a realidade vivida pelos alunos. Além disso, os textos não são trabalhados como um gênero textual específico, sendo que os
mesmos, na maioria das vezes, são utilizados apenas como instrumentos para a exploração lingüística e/ou gramatical. A prática da língua
inglesa através dos gêneros prepara os estudantes para terem contato consciente com os aspectos textuais que fazem a conexão do indivíduo
com o mundo e com outros interlocutores. Baseando-nos na idéia de gênero como (mega) instrumento para agir em situações de linguagem
(Dolz e Schneuwly, 1996) e na concepção de Marcuschi (2000) de que o gênero textual é uma forma concretamente realizada nos diversos
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textos empíricos, sustentamos que o aprendiz tem que adquirir o domínio sobre as formas e as possibilidades dos diferentes gêneros como
parte do processo de aprendizagem do falar e do escrever. Se o aprendizado de uma língua estrangeira ocorre tanto no contexto da sala de
aula como fora dela, o problema consiste em definir o modo pelo qual podemos ajudar nossos alunos a comunicar informações e idéias de
acordo com um propósito comunicativo e por meio de formas lingüísticas apropriadas a contextos específicos. Isto só poderá concretizar-se
através de uma reflexão mais aprofunda da sobre o ensino dos gêneros textuais e das práticas sociais aliados ao papel do professor enquanto
mediador nas tarefas de aprendizagem.

CONTAR A HISTÓRIA DE VIDA: UM CAMINHO PARA A RESSIGNIFICAÇÃO DE FATOS VIVIDOS
ANA CÉLIA CLEMENTINO MOURA
(UFC)

Resumo de Paper
Este trabalho relata a experiência vivenciada no curso de Letras da Universidade Federal do Ceará, quando ministramos a disciplina Tópicos
Especiais em Língua Portuguesa numa Abordagem de Aprendizagem Cooperativa, que tinha como objetivo apresentar os princípios e as
técnicas da metodologia da Aprendizagem Cooperativa aos formandos do curso. Ressaltamos a relevância da disciplina, visto ser um momento
em que discutimos na mudança de concepção de ensino, já que a Aprendizagem Cooperativa enfatiza o protagonismo estudantil, e reforça
nele a responsabilidade que tem o próprio estudante na construção do seu saber. Ao propor a disciplina, supúnhamos estar contribuindo para a
formação dos professores, pois eles deveriam elaborar atividades utilizando a Aprendizagem Cooperativa. Quando aplicamos a metodologia,
para construirmos um ambiente em que impere a partilha e a atitude responsiva dos envolvidos no processo, iniciamos sempre com a vivência
das histórias de vida. Ao final da disciplina, avaliamos com os estudantes a disciplina e tentamos analisar a contribuição da vivência da técnica
da história de vida para a ressignificação de fatos da própria história de cada estudante. Refletimos aqui sobre os aspectos relatados na
contação da história de vida que os participantes a uma reflexão sobre a vida atual e tentamos apreender, junto com cada participante o que
cada um aprendeu com essa experiência. Participam desta experiência alunos da referida disciplina, que vivenciaram a técnica da contação da
história de vida no início do semestre letivo, para interação entre a turma. A construção dos sentidos dos depoimentos dos professores tomará
como base os pressupostos da pesquisa narrativa, desenvolvida por Clandinin e Connelly (1995) e Mello (2007, 2010). Os textos revelam a
importância da disciplina para a formação dos futuros professores, interferindo tanto nos aspectos profissionais quanto nos pessoais e sociais.

NEOLOGISMOS SEMÂNTICOS: A RESIGNIFICAÇÃO EM POSTAGENS DO FACEBOOK
ANA CLAUDIA ROCHA AMARAL FIGUEIREDO
(UEMS)
PATRICIA DAMASCENO FERNANDES
(UEMS)
NATANIEL DOS SANTOS GOMES
(UEMS)
Resumo de Paper
A língua é um sistema dinâmico que está em constante processo de renovação, isso se deve à fatores sociais e culturais que refletem as
sociedades e suas épocas. (BISOGNIN, 2008). Os processos de criação de palavras formam os neologismos, os quais estão inseridos na aréa
de lexicologia. Quanto aos tipos de neologismos, seguindo os pressupostos de Alves (2007) podemos ter três tipos, sendo eles: formaisaqueles criados por derivação, composição, sigla e redução de palavra; semânticos: criados pela atribuição de um novo significado a um
mesmo segmento fonológico e por empréstimo: que são formados pela adoção de um lexema estrangeiro. Para esta pesquisa nos limitaremos
a abordar apenas sobre os neologismos semânticos e de sua principal característica dentro da formação de palavras que é a resignificação. O
corpus aqui pesquisado é oriundo de postagens de usuários da rede social Facebook, para análise dos neologismos semânticos foi
selecionado uma amostra de 20 palavras. O ambiente virtual é propício a novas formas de comportamento línguístico (MARCURSCHI, 2005),
motivo pelo qual o elegemos para geração de dados da pesquisa. Nosso objetivo é analisar o processo de resignificação das palavras
pertencentes à amostra e estabelecer comparações semânticas entre os significados contidos em dicionários da língua portuguesa com o
dicionário informal, que contém significados que ainda não foram incorporados pelo português do Brasil. Esta pesquisa tem a intenção de
contribuir para área, explicitando por meio do corpus, que o léxico da língua portuguesa está cumprindo seu papel fundamental de renovação,
que é imprescindível a sua manutenção e sobrevivência.

PRODUÇÃO DE TEXTOS MULTIMODAIS NO ENSINO MÉDIO: PROPOSTAS E QUESTÕES
ANA ELISA FERREIRA RIBEIRO
(CEFET MG)

Resumo de Paper
Este trabalho é parte de uma pesquisa de pós-doutorado que teve como objetivo compreender questões de produção de texto no ensino
médio, em escola pública, considerando-se, de maneira veemente, a composição necessariamente multimodal de textos lidos e produzidos
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pelos estudantes participantes. A teoria que fundamentou a pesquisa foi a semiótica social, mais detidamente definições de multimodalidade e
de texto multimodal de Kress e Van Leeuwen, especialmente em obras de 1996, 2001, 2003 e 2006. Tratou-se de uma investigação qualitativa,
que empregou como instrumentos de coleta de dados, principalmente, o grupo focal com estudantes (gravado e transcrito para posterior
análise) e a produção de textos com base em comandos propostos pela pesquisadora. Tais produções foram escaneadas, cotejadas com os
grupos focais e com entrevistas individuais e analisadas pela pesquisadora, à luz de definições da semiótica social. Os resultados obtidos
levam à noção de que estamos longe da produção de textos que opere, na escola, com certa convergência de linguagens (ou composição
multimodal), mesmo que já sejamos, há tempos, muito consumidores de textos multimodais.

CONFLITOS E DESAFIOS NA ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE INGLÊS BASEADO EM
TAREFAS COMUNICATIVAS PARA CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I
ANA GABRIELA PÉRICO
(UFSCAR)

Resumo de Paper
As exigências do mundo moderno têm levado pais a colocarem seus filhos em escolas de idiomas mais cedo. As escolas de Educação Básica
têm acompanhado essa tendência; a Rede Estadual paulista iniciou aulas de inglês para alunos de 6 a 10 anos em 2013. Porém não há ainda
documentação oficial para os anos iniciais, e o material que tem sido usado possui caráter experimental. Inserido no movimento
comunicacional, o PTBT (Programa Temático Baseado em Tarefas) tem se mostrado bastante eficaz, pois tem sido possível observar
experiências de sucesso na aquisição de língua-alvo, por passar a ser usada de maneira significativa. Levando isso em consideração, essa
pesquisa visa à elaboração e à aplicação de material de Inglês baseado em tarefas para crianças do 1º ano do Ensino Fundamental. Ela tornase relevante por quase não haver material nacional de Inglês para este público, tampouco baseado em tarefas. Sua elaboração, contudo, tem
sido grande desafio, já que tem ocorrido conflito entre a abordagem exigida por esse programa e as abordagens de aprender e de ensinar da
professora-elaboradora. Além disso, esse material está sendo produzido com base na teoria da OGEL, de Almeida Filho, na de tarefas e no
PTBT. Sua implementação dar-se-á em uma turma de 1º ano de uma escola Pública Estadual de Araraquara/SP, as aulas serão gravadas em
áudio e em vídeo, e as observações, impressões e experiências serão descritas em diários reflexivos da professora-pesquisadora e também
em diários da professora regente da sala. A metodologia dessa pesquisa é predominantemente qualitativa, de cunho interpretativista e de base
etnográfica [MOITA LOPES, 1996], na verdade, ela se concretiza em uma pesquisa-ação. Nessa comunicação, pretendemos apresentar parte
do material produzido, acompanhado de algumas análises pertinentes ao assunto, assim como discutir os primeiros resultados levantados,
focando nos desafios e possíveis encaminhamentos de tal prática.

FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE INGLÊS EM TEMPOS DE APRENDIZAGEM UBÍQUA:
REFLETINDO ACERCA DOS LETRAMENTOS DIGITAIS
ANA KARINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
(USP/UFS)

Resumo de Paper
Diversas são as perspectivas por meio das quais a formação inicial de professores tem sido discutida. No presente trabalho, o foco está em se
considerar, em especial, a formação inicial do professor de inglês, levando em conta a ideia de aprendizagem ubíqua, entendida como uma
forma de aprendizagem informal e inadvertida (SANTAELLA, 2013). Ao se considerar a aprendizagem ubíqua como uma realidade para os
nossos estudantes, cabe refletir acerca das consequências dessa forma de aprender para a formação inicial de professores. Nesse sentido,
cabe uma reflexão acerca dos letramentos digitais, conforme definidos por Lankshear e Knobel (2008), num esforço para melhor compreender
o que está envolvido quando as práticas sociais dos estudantes tomam as mídias digitais como elemento central. Trata-se de um trabalho
resultante de pesquisa bibliográfica e pesquisa de sala de aula desenvolvida por uma professora de língua inglesa do ensino superior numa
universidade federal. Os resultados parciais apontam para a necessidade de redimensionamento da formação inicial de professores de inglês,
no sentido de agregar teorias e práticas de letramentos digitais, levando, dessa forma, em conta a questão da aprendizagem ubíqua.

A PRODUÇÃO TEXTUAL NA AULA DE ESPANHOL DE UM CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES:
MÉTODOS E RESULTADOS
ANA KARLA PEREIRA DE MIRANDA
(UFMS)
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Resumo de Paper
É consenso entre comunidade acadêmica que não nos comunicamos por meio de sentenças isoladas, mas sim mediante textos que se
materializam por meio de gêneros (KOCH, ELIAS, 2012; MARCUSCHI, 2008). Dessa forma, a atividade de escrever constitui-se de três
grandes momentos: o do planejamento, o da escrita propriamente dita e o da revisão (ANTUNES, 2005; CASSANY i COMAS, 2008). Nesse
sentido, a avaliação da escrita deve levar em conta todo o processo de tal atividade e não somente seu produto, configurando-se, desse modo,
como uma avaliação processual (ERES FERNÁNDEZ, BAPTISTA, 2010). Dentro desse marco teórico, nesta comunicação, objetiva-se
demonstrar os métodos utilizados no ensino da produção escrita em duas disciplinas de língua espanhola do curso de Letras da Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul campus de Aquidauana (UFMS-CPAQ). As referidas atividades foram realizadas pelos alunos ao longo do
semestre recorrendo a um processo de reescritura e a avaliação levou em conta a progressão do aluno durante as disciplinas. Procurou-se,
também, compreender a percepção dos acadêmicos quanto à forma de trabalhar a produção escrita, de modo que eles pudessem observar na
aula de língua estrangeira elementos da prática docente, visto que se trata de um curso de formação de professores.

ESTRUTURA CURRICULAR E POLÍTICAS LINGUÍSTICAS: UMA PROPOSTA DE DISCUSSÃO
ANA LETÍCIA CARNEIRO DE OLIVEIRA
(UEPG)
YARA FERNANDA NOVATZKI
(UEPG)
DJANE ANTONUCCI CORREA
(UEPG)
Resumo de Pôster
Ao compreendermos o currículo como a base para o funcionamento pedagógico da instituição escolar, compreendemos também a relação
direta dele com as Políticas Linguísticas. Desse modo, este trabalho parte de um projeto de Iniciação Científica, que busca discutir algumas
relações estabelecidas entre as políticas linguísticas e a estrutura curricular em um Projeto Político Pedagógico (PPP) de uma escola, cujo
currículo é flexibilizado. A metodologia de pesquisa utilizada é de cunho bibliográfico e qualitativo, na qual se faz necessária uma análise
documental do PPP dos anos finais de uma instituição pública de Ensino Fundamental da região dos Campos Gerais. Como resultados
parciais desse projeto, destacamos a contribuição com a formação inicial de professores pesquisadores, a geração de reflexões acerca de tal
tema, bem como, consequentemente, a ampliação de tais discussões, debatendo pontos ligados a questões de ensino. O embasamento
teórico pauta-se nos estudos dos seguintes autores: Calvet (2004; 2007), Couto (2000), Moita Lopes (2006), Rajagopalan (2004; 2013), Tripp
(2005), entre outros autores que possibilitam uma discussão mais aprofundada sobre a relação entre estrutura curricular e políticas linguísticas.
Ressaltamos que a pesquisa é desenvolvida no Laboratório de Estudos do Texto (LET), na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).

INTERACIONISMO SOCIAL E CONSTRUCTO DE CRENÇAS SOBRE ENSINO E APRENDIZAGEM DE
LÍNGUAS: ESTABELECENDO RELAÇÕES
ANA LUCIA CHELOTI PROCHNOW
(UFSM)

Resumo de Paper
O presente trabalho tem como objetivo estabelecer relações entre o Interacionismo social de Vigotski e os estudos de crenças sobre ensino e
aprendizagem de línguas. Entende-se que o ponto de convergência entre essas formulações reside na perspectiva descendente para a
explicação e a definição dos seus respectivos objetos de investigação, ou seja, de que a linguagem, o desenvolvimento das funções
superiores, assim como a constituição das crenças, partem do social até atingirem o individual. Para Vigotski (2007), no processo de evolução,
o homem foi dotado de capacidades comportamentais particulares, o que chama de funções psicológicas superiores. Isso lhe permitiu criar
instrumentos mediadores para se relacionar com o meio, organizar uma cooperação no trabalho e desenvolver formas verbais de comunicação
com seus pares. Em consonância com esse pensamento, Barcelos (2004) entende que crenças são ideias, opiniões e pressupostos
construídos socialmente e têm origem nas experiências pessoais, intuitivas e, na maioria das vezes, implícitas. Elas são adquiridas e
atualizadas, construídas e reconstruídas pelo contexto cultural e sócio-histórico do qual o indivíduo faz parte. Trata-se de um estudo
bibliográfico, que abarca a psicologia da linguagem em consonância com os pressupostos norteadores dos estudos de crenças. Para tanto,
está embasado em autores como Vigotski (2007; 2009) e Friedrich (2012), cujo aporte teórico enfatiza o processo histórico-social e o papel da
linguagem no desenvolvimento do indivíduo, bem como concebe à interação social o principal fator do desenvolvimento cognitivo humano; e
em Barcelos (2004; 2006; 2007) e Silva (2010), que tratam dos estudos e investigação de crenças de professores de língua.

PRODUÇÃO ORAL EM CONTEXTO ONLINE: POTENCIALIDADES DAS TICS NO PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA
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ANA LUÍZA GABATTELI VIEIRA
(UNB)

Resumo de Paper
O desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação modificaram a concepção de sala de aula ao diversificar os espaços de
construção do conhecimento e despertaram o interesse pela aprendizagem de línguas estrangeiras. Há atualmente diversas opções pagas e
gratuitas de cursos online de línguas, entretanto muitos deles não oferecem momentos de prática oral, apenas focam no desenvolvimento das
habilidades de compreensão oral, leitura e produção escrita. Assim, tendo em vista a escassez de cursos que trabalhem a produção oral e a
relevância do exame Celpe-Bras (Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros) para a reformulação de cursos que se
propõem comunicativos, este trabalho visa à apresentação de ferramentas tecnológicas que permitem a avaliação da produção oral de
aprendizes e ao planejamento de tarefas comunicativas pensadas com o objetivo de proporcionar aos aprendizes oportunidades de
compreender e de produzir a língua de forma adequada às situações cotidianas, corroborando assim os pressupostos do Celpe-Bras.

“CHUVA DE INGLÊS!” EMOÇÕES, IDENTIDADES E CRENÇAS DE PROFESSORA DE INGLÊS EM
FORMAÇÃO
ANA MARIA FERREIRA BARCELOS
(UFV)

Resumo de Paper
A pesquisa sobre emoções tem uma longa tradição no campo da educação e na Linguística Aplicada (Nespor, 1987; Rosiek, 2003; Frijda,
Manstead E Bem, 2000; Aragão, 2008; Coelho, 2011; Barcelos, 2013). Segundo Nespor, “emoção e afeto tem implicações importantes em
como os professores aprendem e usam o que aprendem” (p. 324). Borg acredita que pesquisas futuras precisam tentar “compreender como os
fatores cognitivos e afetivos interagem em moldar o que os professores fazem” (p. 272). Para Barcelos (2013), os conceitos de crenças,
identidades e emoções podem ser trabalhados em conjunto devido à complexidade dos mesmos. Entretanto, de acordo com Borg (2006), esse
é um dos aspectos menos compreendidos e mencionados na pesquisa de cognição de professores de línguas. Embora os trabalhos sobre
emoções de professores na área de educação estejam bem avançados no exterior, no Brasil, na Linguística Aplicada (LA), a pesquisa sobre
emoções de professores ainda se encontra na sua infância, com poucos trabalhos sobre esse tópico. Visando suprir essa lacuna, nesta
apresentação, analiso narrativas de duas professoras em formação em língua inglesa. A partir de uma análise de conteúdo (Denzin, 1985), os
resultados sugerem que as professoras em formação vivenciaram várias emoções como medo, vergonha, culpa, e insegurança em relação a
sua proficiência linguística. Várias dessas emoções estavam atreladas as suas crenças a respeito da aprendizagem de línguas e baseadas no
contexto histórico social do ensino de línguas no Brasil e das próprias aulas do curso de Letras. Dessa forma, elas se identificam como
aprendizes de línguas, e não como professoras em formação. Concluo a apresentação com implicações para a formação de professores e
sugestões para pesquisas futuras sobre emoções, identidades e crenças.

ESTRANHAMENTOS, ANSEIOS E EXPECTATIVAS DO BOLSISTA ID NO PIBID-INGLÊS AO SER INSERIDO
NA SALA DE AULA
ANA MARIA SANTOS ROCHA
(UFVJM)
VALDENI DA SILVA REIS
(UFVJM)
RENAN FELIPE DOS SANTOS FERNANDES
(UFVJM)
Resumo de Pôster
A presente proposta está focada no desenvolvimento do PIBID, que é um projeto do Governo Federal de iniciação à docência financiado pela
CAPES. O subprojeto PIBID-INGLÊS da UFVJM intitulado “Não só de verbo to be sobrevive o ensino da língua inglesa” desenvolvido em duas
escolas estaduais das cidades de Diamantina e Gouveia – MG pretende, de modo mais específico, abordar as expectativas, os impactos,
reflexões e angústias vivenciadas por alunos em formação inicial, bolsistas de iniciação à docência (ID) ao serem colocados em contato direto
com a realidade da sala de aula de língua inglesa do ensino regular da rede pública. Para tanto, serão analisados os diários reflexivos escritos
pelos alunos bolsistas sobre sua participação e desenvolvimento no projeto. A investigação está apoiada em construtos da pesquisaçãocolaborativa e em princípios e procedimentos da análise de discurso. A participação do bolsista no projeto tem se revelado como uma
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conflituosa e instigante experiência de precipitação de sua prática didática, fazendo com que sua identidade e representações sejam
continuamente (des)construídas e mobilizadas.

AS ASAS DA MUDANÇA: INCERTEZAS E DESAFIOS DE UMA PROFESSORA EM UMA SALA DIGITAL DE
LÍNGUA INGLESA
ANA PAOLA DE SOUZA LIMA
(UFMT)

Resumo de Paper
Considerando a recente difusão das salas de aula digitais, da educação mediada por computadores e das demais tecnologias que
acompanham tais inovações, é urgente a capacitação teórica e técnica de professores nessa nova era educacional, rumo a uma prática
pedagógica que contribua para uma aprendizagem relevante e produtiva no mundo global, bem como a transformação dos educadores de
modo a promover um processo reflexivo-crítico que minimize as desigualdades e injustiças reproduzidas nas escolas e nas salas de aula.
Assim, este trabalho, desenvolvido em ambiente virtual, teve por objetivo perceber o entendimento de professores de escolas públicas,
particulares e de centros de idiomas, de diversos estados do país, quanto ao processo de Letramento Crítico e de Multiletramentos, bem como
o meu processo de apropriação das teorias supracitadas no que tange à minha prática educacional. A partir das interações ocorridas no Curso
de Formação Reflexivo-Crítica de Professores de Língua Inglesa, na plataforma Moodle, postagens e comentários que surgiram foram
analisados, buscando encontrar os indícios de compreensão destes professores acerca das perspectivas teóricas supracitadas. O aporte
teórico contou com Brasil (2006), Assis-Peterson (2010), Brydon (2011), Magnani (2007), Menezes de Souza (2011), Paiva (2013), Cope &
Kalantzis (2000), Kalantzis & Cope (2011), no que se refere à formação crítica por meio da linguagem; o percurso teórico-metodológico
utilizado foi o interpretativismo, de cunho etnográfico, com o apoio dos autores King & Horrocks (2010), Bortoni-Ricardo (2008), e Denzin &
Lincoln (2006). Os resultados sugerem evidências que sinalizam que ocorreram processos reflexivo-críticos baseados nas perspectivas
teóricas abordadas, em graus diferentes de complexidade, contribuindo para a formação continuada dos professores de línguas pesquisados.

A FALA PRIVADA NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA PARA CRIANÇAS
ENTRE QUATRO E CINCO ANOS
ANA PAULA LOURES DOS SANTOS
(USP)

Resumo de Paper
Esse estudo aborda a função da fala privada, definida como um diálogo privado que a criança promove consigo mesmo e a sua importância
surge da necessidade de auto-regulação, ou seja, controle que o indivíduo tem sobre as suas ações em uma determinada atividade.
Geralmente, ela ocorre em situações que exigem o desenvolvimento da percepção, atenção e memória, ou seja, aquelas que envolvem o
controle consciente do comportamento. A pesquisa insere-se na lacuna existente na falta de estudos sobre a fala privada processo de ensinoaprendizagem da língua inglesa para crianças nos estudos do LEC no Brasil, ou seja, não abordam o desenvolvimento da capacidade autoregulatória no processo de ensino-aprendizagem da LE. O objetivo desse estudo consiste em investigar de que forma a fala privada, seja na
língua materna ou na língua inglesa, pode contribuir para o processo de aprendizagem da língua inglesa em um contexto educacional
brasileiro. Será verificado se a fala privada ocorre no “Kindergarten I” durante as atividades “circle time” e “phonics” e se sim, com que
frequência, de que forma e para que função; e se não, por que a fala privada não ocorre? O que os alunos usam para auto-regulação? Dessa
forma, a pesquisa será realizada durante o período do “circle time” e das atividades de “phonics”. Inicialmente, houve uma socialização das
crianças com as câmeras e os gravadores, de tamanhos discretos, na semana do dia 27/10. Os vídeos e as gravações iniciaram-se no dia
03/11 e estão sendo feitas somente às segundas-feiras das 08h às 09h30 com duração de seis semanas. Após esse período, as gravações de
vídeo e áudio serão utilizadas para as transcrições e análises que serão feitas pela pesquisadora de sala de aula.

TRANSFORMAÇÕES NA IDENTIDADE MASCULINA: UMA ANÁLISE DO GÊNERO PUBLICITÁRIO
ANA PAULA RABELO E SILVA
(UFC)

Resumo de Paper
Caminhamos para a descontinuidade do sujeito (no tempo e no espaço), o múltiplo, o “trans”, o indomável e incontrolável espírito de um futuro
que se renova em nós frequentemente; ao mesmo tempo em que as ideias mais (ameaçadoramente) conservadoras se revelam em instâncias
que já suspeitávamos “evoluídas” (cabe bem um termo tão precário). "Fronteiras inviáveis" e "relações dialéticas (pluri?)" são reflexões
necessárias para a compreensão das identidades de gênero social. A quebra das fronteiras se evidencia no momento em que masculinos,
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femininos e outros gêneros não nominalizados ainda se realizam longe da oposição entre um e outro modelo, uma vez que a sua constituição
não é pensada para dentro do próprio conceito de gênero social. A realização se dá em direção à prática social, estabelecendo relações
dialéticas, afetando e sendo afetado/a por suas consequências. Para Herbele et al. (2006), gênero, sendo uma categoria distinta da oposição
biológica entre macho e fêmea, é socialmente construída em interações sociais, estabelecendo uma trama/rede argumentativa de sentidos.
Para Larraín (2001 apud Magalhães 2008), as identidades individuais são constituídas na relação que estabelecem com as identidades
coletivas e esta relação não pode ser desfeita. Desta forma, faremos dialogar também Hall (2011) e Buther (2008 e 2010) a despeito das
categorias propostas por Magalhães (2005, 2008, 2009), em que a pesquisadora apresenta os seguintes termos para identidade: “tradicionais”,
“emancipatórias” e “metamorfoseadas”. A presença do sexo masculino como “objeto de consumo” na publicidade só revigora o debate sobre as
“transformações das identidades” de gênero social. Na pesquisa, utilizamos a Análise de Discurso Crítica (FAIRCLOUGH, 2001), como teoria e
método de análise.

O LIVRO DIDÁTICO E A PRÁTICA DOCENTE NO PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS
ANA PAULA SEIXAS VIAL
(UFRGS)

Resumo de Pôster
O intuito deste trabalho foi analisar o uso que fiz do livro didático (LD) como professora do curso Inglês para Fins Específicos – IELTS da
primeira oferta de turmas do Programa Idiomas sem Fronteiras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2014. Nesse contexto, o LD
assume grande importância na estruturação dos cursos e níveis, visto que ele é o principal material didático utilizado nas turmas. A escolha de
descrever e analisar o uso do LD se justifica por não haver muitos estudos sob essa perspectiva, uma vez que a maioria das pesquisas sobre
LD foca na análise do seu conteúdo. Além disso, investigo o uso que eu mesma fiz do LD, procurando mostrar que o professor pode refletir
sobre a sua própria prática e manter sua autonomia, deliberando sobre o uso do LD enquanto recurso e não enquanto “muleta”. Para isso, foi
realizado um trabalho nos moldes da pesquisa-ação em que fiz anotações de campo das 24 aulas que ministrei durante o curso. Os critérios
propostos por Vilaça (2010) e Lamberts (2012) foram utilizados para a análise dos dados coletados: a) adição; b)
apagamento/subtração/omissão; c) adaptação/reelaboração; d) simplificação; e) reordenamento; e f) número de atividades envolvendo o LD
em cada aula. Com base nas anotações de campo, todas as aulas contaram com algum tipo de adaptação, sendo as categorias de adição de
atividades e de apagamento/subtração/omissão aquelas que estiveram mais presentes durante o curso. Portanto, foi possível concluir que usar
o LD trouxe vantagens porque ele forneceu sequência e recursos para as aulas e pude adaptá-lo da maneira que considerei relevante para os
objetivos do curso, dos alunos e meus. Assim, não fui uma professora presa àquilo que o LD apresentava, mas utilizei-o como meu aliado no
preparo e no desenvolvimento das aulas.

PROFESSOR: UMA PROFISSÃO QUE SE CONSTRÓI DENTRO DA PRÁTICA E DO DESENVOLVIMENTO
HUMANO
ANAMARIA KURTZ DE SOUZA WELP
(UFRGS)

Resumo de Paper
Este trabalho apresenta o relato de uma investigação realizada com seis professoras de inglês de escolas de ensino fundamental públicas da
região da Andaluzia na Espanha. A pesquisa teve por objetivo descobrir como constroem sua identidade dentro da profissão a partir de suas
crenças em relação a sua prática e à aprendizagem de uma língua adicional. As informações foram obtidas através de entrevistas realizadas
presencialmente ou via Skype. Observou-se que à medida que produziam suas narrativas, as professoras refletiam sobre as questões
levantadas, elaboravam suas respostas e contavam o que as motiva, em que creem, como se veem como professoras e como todos os
aspectos de sua prática são desenvolvidos. Seus relatos mostraram que suas próprias narrativas já foram uma descoberta sobre si mesmas e
sobre as diferentes facetas que compõem suas identidades. A partir de suas resposta à entrevista, as professoras expressaram seus pontos de
vista sobre questões relacionadas a sua formação, ao papel do professor, ao ensino de línguas, à avaliação e às relações interpessoais no
contexto escolar.

ANÁLISE DIALÓGICA DE ATIVIDADES SOBRE A PONTUAÇÃO: UM ESTUDO EM LIVRO DIDÁTICO DE ENSINO FUNDAMENTAL
ANDERSON CRISTIANO DA SILVA
(PUC-SP)

Resumo de Paper
Este trabalho analisa as abordagens didáticas relativas à pontuação encontradas nas coleções: Português: uma proposta para o letramento e
Português: linguagens. Diante de tal objetivo, estabelecemos duas perguntas de pesquisa: a) Quais encaminhamentos teórico-metodológicos
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são oferecidos pelas duas coleções quanto ao uso da pontuação nos Anos Finais do Ensino Fundamental? b) Como as abordagens didáticas
sobre o emprego da pontuação se articulam à formação de leitores e produtores de textos nas obras didáticas analisadas, conforme
orientações dos documentos oficiais? A partir dessas questões, nossa hipótese é a de que as duas coleções didáticas apresentam abordagens
insatisfatórias a respeito da pontuação, que não condizem com o prescrito pelos documentos oficias, desenvolvendo de maneira parcial a
reflexão crítica e a habilidade de uso adequado dos sinais de pontuação. Para alicerçar nossa investigação, especificamente a respeito dos
tipos de relações existentes entre as abordagens didáticas sobre a pontuação e a trama enunciativa que envolve sua constituição, a pesquisa
tem como arcabouço teórico as contribuições da Análise Dialógica do Discurso, tendo como aporte os conceitos de enunciado concreto e
relações dialógicas. Da perspectiva metodológica, foram propostos dois eixos. No eixo teórico, apresentamos o estado do conhecimento sobre
a temática da pontuação por meio da busca em produções acadêmicas brasileiras nas últimas décadas. Em uma segunda etapa, estruturamos
a descrição do contexto de pesquisa, coleta e delimitação do corpus. No eixo prático, problematizamos as atividades didáticas de pontuação
nas duas coleções, bem como a reflexão contrastiva dos dados. Os resultados preliminares apontam diferenças consideráveis no trato sobre o
conteúdo da pontuação, das quais destacamos a distribuição heterogênea do conteúdo em volumes distintos, bem como a concentração dada
à modalidade oral na coleção Português: uma proposta para o letramento.

O PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO (PNLD) LEM E O LETRAMENTO CRÍTICO: PERCEPÇÕES
DA ESCOLA.
ANDERSON NALEVAIKO MARQUES
(IFPR)

Resumo de Paper
O presente trabalho ocupa-se em analisar o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) no ensino-aprendizagem de leitura em inglês no
Ensino Médio (EM) 2012 em articulação com as teorias do Letramento Crítico. Essa articulação se faz possível pela opção do Ministério da
Educação pelo Letramento Crítico (LC) nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM – BRASIL, 2006). Nesse sentido, toma-se
como recorte investigativo a noção de leitura como sendo aquela da construção de sentidos com foco na palavra-mundo (FREIRE & MACEDO,
1990). O conceito de LC que sustenta o trabalho alinha-se com pressupostos pós-estruturalistas de língua e discurso, nos quais a criticidade é
entendida como prática problematizadora (PENNYCOOK, 2003). Os resultados deste trabalho de cunho etnográfico emergiram de pesquisa
com professoras de inglês do EM de escolas públicas, por meio da análise de suas percepções sobre o programa com foco no recorte do Guia
PNLD LEM 2012. Nesse sentido, tentou-se estabelecer relações de aproximação ou distanciamento do PNLD LEM 2012 com o LC, incluindo
as percepções das professoras sobre os livros didáticos utilizados em seus contextos de atuação, os quais figuravam no Guia PNLD LEM
2012. Os resultados apontam para um distanciamento do referido programa de uma abordagem por LC.

A PROMOÇÃO DA APRENDIZAGEM ONLINE DA AUTONOMIA SOCIOCULTURAL
ANDERSON SILVA MATOS
(UFRJ)

Resumo de Paper
Tendo em vista a expansão espaços virtual e online nos mais variados contextos, especialmente nas salas de aula, faz-se relevante lançar um
olhar sobre este fenômeno em uma tentativa de coadunar seu uso com as atividades e práticas pedagógicas adotadas por professores. Com
isso, espera-se que o aluno esteja mais consciente de seu papel social e se torne mais agente no seu processo de aprendizado, ou seja, que
se torne mais autônomo. Entendendo aqui que a promoção da autonomia “tem como objetivo trazer o aluno mais perto do processo de
aprendizado e do conteúdo, ampliando as condições queaumentem a motivação para aprender, as relações interdependentes, o
empoderamento do discurso, habilidade de aprender, gerenciar e ter uma perspectiva crítica sobre o ensino e aprendizagem” (VIEIRA, 2003,
p.224), é possível pensar na relação entre esta concepção e a criação de um espaço virtual que engaje os alunos e caminhe para se tornar um
“espaço de afinidade” (GEE, 2003). O presente trabalho objetiva compreender as relações entre a promoção da autonomia, especialmente em
sua esfera sociocultural, do aluno e a interação entre usuários em um espaço virtual, observando como este último pode se tornar um campo
fértil para a promoção deta autonomia e possível espaço transformador das práticas de sala de aula, bem como dos papeis relacionados a este
espaço. Os dados para esta pesquisa foram gerados em aulas de um projeto de extensão para ministrar aulas de Inglês para fins específicos a
servidores públicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A partir da análise dos dados, feita a partir da perspectiva da pesquisa
etnográfica aplicada a contexto virtual, pôde-se observar que os alunos participantes do espaço não somente se tornaram mais engajados com
o aprendizado, mas também puderam refletir e propor temas outros a serem abordados em sala, além de sugerir materiais para auxiliar no
aprendizado de seus colegas de turma.

GLOBALIZAÇÃO NAS MARGENS: RESISTÊNCIAS INDÍGENAS ATRAVÉS DE PRÁTICAS COMUNICATIVAS
TRANSIDIOMÁTICAS
ANDRÉ MARQUES DO NASCIMENTO
(UFG)
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Resumo de Paper
Nos estudos da linguagem de tradição ocidental, as chamadas sociedades indígenas têm sido foco de análise sob duas diferentes perspectivas
hegemônicas que compartilham a pressuposição de que há uma relação unívoca e estável entre língua, povo e cultura: a da descrição das
características sistêmico-estruturais de suas línguas; e a de uma vertente sociolinguística tradicional que, na maior parte dos estudos que a
constitui, busca apresentar a situação das chamadas línguas indígenas em contínuos classificatórios cujos polos vão da vitalidade funcional à
extinção e morte, passando por diferentes situações e níveis de ameaças externas. Visando a uma abordagem menos essencialista e mais
coerente com a contemporaneidade indígena, este trabalho analisa sob o pano de fundo da sociolinguística da mobilidade e de estudos
decoloniais latino-americanos como a apropriação de infraestruturas de globalização por comunidades e pessoas indígenas tem gerado i)
redes de coalização translocais que, dentre outras consequências, tornam visíveis as populações indígenas e suas demandas contemporâneas
e ii) novos ambientes de interação comunicativa transidiomática, nos quais recursos das línguas indígenas assim como da língua portuguesa
são usados de forma produtiva. Nesta direção, a análise aqui apresentada enfoca elementos de discurso que se emergem na composição de
Rap por grupos latino-americanos que se auto-identificam como indígenas e/ou originários e em mensagens postadas em redes sociais ou
através de aplicativos de smartphones. O principal argumento aqui desenvolvido é de que o salto escalar translocal possibilitado pela
apropriação de infraestruturas de globalização, especialmente de novas tecnologias de mídia e comunicação, tem efeito potencial positivo na
vitalidade linguística dos grupos situados às margens do sistema mundo moderno/colonial, refutando, assim, a hipótese totalizante de
homogeneização cultural gerada pela globalização.

A IDENTIDADE DO APRENDIZ DE LÍNGUAS AUTODIDATA EM DEBATE
ANDRÉ SANTANA MACHADO
(IFG)

Resumo de Pôster
Este trabalho procura apontar, problematizar e discutir algumas questões de identidade, assim como algumas crenças que se verificaram numa
pesquisa realizada em 2013, em que dois aprendizes de inglês autodidatas foram entrevistados e, posteriormente, tiveram seus relatos
analisados. Trata-se de pessoas que não aprenderam inglês em escolas especializadas em ensino de línguas, nem tiveram experiências fora
do país. Para tanto, fundamentado numa perspectiva teórica pós-estruturalista (HALL, 2003; MASTRELLA, 2010; SILVA, 2000; WOODWARD,
2000), este trabalho propõe discussões e questionamentos acerca da identidade do autodidata construída por alguns teóricos da Educação
nas últimas décadas (FRIJHOFF, 1996; GUSDORF, 1995; SILVA, 2012; VALVERDE, 1996). Desse modo, além de permitir problematizar,
desconstruir e ressignificar a identidade do aprendiz de línguas autodidata concebida pelo discurso da Educação, os dados colhidos revelaram
as alteridades que fizeram parte do processo de construção da identidade autodidata dos aprendizes em questão. Nesse sentido, ao fim da
pesquisa, a análise dos dados culminou numa discussão que, entre outras questões, fez emergir perspectivas em torno de um problema crucial
enfrentado pelo país no que se refere ao ensino de línguas estrangeiras: o papel do professor, do aprendiz e da escola no processo de
aprendizagem de uma nova língua.

O USO VARIÁVEL DA CONCORDÂNCIA NOMINAL COMO UMA PRÁTICA SOCIAL E IDENTITÁRIA NO
CENTRO DO TRABALHADOR EM PORTO ALEGRE
ANDRÉA BURGOS DE AZEVEDO MANGABEIRA
(UFRGS)

Resumo de Paper
Neste trabalho, o uso da Concordância Nominal foi analisado em uma escola de ensino fundamental de EJA, denominada Centro do
Trabalhador, em Porto Alegre (RS). Os dados foram gerados em um trabalho de campo dividido em duas fases: a primeira fase aconteceu de
agosto/2010 a julho/2011 e envolveu métodos etnográficos de geração de dados; a segunda envolveu a geração de dados quantitativos de fala
entre os alunos da mesma escola (por meio de entrevistas sociolinguísticas), entre março e julho de 2014. A análise dos dados qualitativos
apontou para a formação de duas comunidades de prática emergentes na escola: a comunidade dos alunos Jovens x alunos Adultos. Essas
comunidades emergem, no contexto em questão, em oposição uma a outra, diante da chegada dos Jovens, como um novo público para a
escola, historicamente constituída como uma escola para adultos trabalhadores. A análise dados quantitativos apontam para o uso da variante
padrão predominantemente por mulheres e Jovens, sendo que mulheres Jovens usam a variante padrão mais do que homens Jovens e mais
do que mulheres Adultas A análise conjunta aponta para os homens Adultos como o público preferido na escola, visto que são adultos
trabalhadores, oficialmente encaixados no mercado de trabalho, logo, carentes de uma escola adaptada para suas necessidades. As mulheres
Adultas, por sua vez, ainda que se encaixem parcialmente ao público ideal da escola, por serem adultas, não conseguem negociar diretamente
o status de trabalhadoras, visto que não ocupam posição formal alguma no mercado de trabalho (em sua maioria donas de casa). Entre os
Jovens, considerados desviantes dos padrões de aluno de EJA, as mulheres assumem um comportamento mais similar ao das mulheres
Adultas, enquanto os homens assumem um comportamento mais similar ao dos homens Adultos, apontando para o fato de que identidades de
gênero também podem ser (re)produzidas e aprendidas na interação por meio de práticas sociais comuns, como as escolares.
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A MOTIVAÇÃO EM APRENDER A LÍNGUA FRANCESA USANDO UMA PLATAFORMA VIRTUAL DE
APRENDIZAGEM COMO EXTENSÃO DE AULAS PRESENCIAIS
ANDRÉA EMILIANA FERNANDES SANTOS
(UFU)

Resumo de Paper
A MOTIVAÇÃO EM APRENDER A LÍNGUA FRANCESA USANDO UMA PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM COMO EXTENSÃO
DE AULAS PRESENCIAIS Curso de Mestrado Linha 3 - Ensino e Aprendizagem de Línguas e-mail: andreaproffran@yahoo.com.br Andréa
Emiliana Fernandes SANTOS Orientadora: Profa. Dra. Fernanda Costa RIBAS O fator motivação é um componente de grande importância na
aprendizagem de qualquer disciplina, inclusive na aprendizagem de uma língua estrangeira. Trabalhos que enfocam a motivação no contexto e
aprendizagem da língua francesa em nosso país, sobretudo mediadas pela tecnologia, não são muitos. No exterior, pesquisas têm apontado
que os recursos tecnológicos podem favorecer a motivação dos alunos para aprender (WARSCHAUER, 1996, 2000; KELLER, 2008). Por isso,
em meio à era digital, considerando a relevância do professor buscar meios de motivar os alunos para aprender, proponho uma discussão do
uso da plataforma virtual – Edmodo - e o impacto que ela pode exercer na motivação dos alunos. Os dados a serem apresentados
correspondem a um recorte de uma pesquisa de mestrado, realizada em uma turma de francês oferecida num centro de línguas de uma
universidade pública mineira. Os dados analisados correspondem a questionários respondidos pelos alunos, diários de aprendizagem,
acompanhamento da participação dos alunos no Edmodo e produções dos alunos na plataforma. Diários reflexivos orais mantidos pela
professora ao longo do curso também serão considerados na pesquisa. A motivação para aprender é um fenômeno complexo que envolve
diferentes recursos e situações (DÖRNYEI; CSIZÉR, 2002). Assim, espero que as reflexões resultantes desta discussão possibilitem aos
professores problematizar a inserção de tecnologias digitais como meio de motivar os alunos para a aprendizagem de línguas estrangeiras.

DESAFIOS ATUAIS PARA A FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA
ANDRÉA JANE DA SILVA
(UERN)

Resumo de Paper
A formação inicial do professor de Português se dá ante um contexto sócio-histórico complexo. Vivenciamos a “era” do produtivismo
acadêmico, cuja ênfase é nos projetos individuais que visam fomentar os currículos em detrimento de projetos coletivos. Ademais, há um
conjunto de demandas para o professor universitário, que, conforme os documentos reguladores, precisa formar professores críticos,
reflexivos, preparados para lidar com as exigências da sociedade contemporânea, dentre outras. Desse modo, objetivamos nesse espaço
discutir os principais problemas que circundam a formação inicial do professor de Português, com vistas a apontar alguns encaminhamentos.
Os dados trazidos para análise e discussão foram construídos durante o doutoramento (2007-2010) e ao longo de nossa experiência como
professora formadora no Curso de Letras (Habilitação em Língua Portuguesa e respectivas literaturas) da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte. A análise dos documentos oficiais que regem a formação do professor de Português, de projetos pedagógicos de cursos de
graduação e de entrevista com professores e alunos universitários aponta três grandes desafios para a formação inicial de professores de
Português: a) formar professores capazes de lidarem com os desafios da contemporaneidade; b) formar professores para atender aos novos
grupos sociais que passaram a fazer parte da escola; e c) formar professores capazes de entender a realidade que os circunda e de tomar
posicionamento crítico. Ante os desafios que se nos apresenta, faz-se necessário processo constante de discussão nas instituições formativas
para buscarem melhorias no processo formativo.

COLOCAÇÕES NA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO E INGLÊS INSTRUMENTAL: UMA PROPOSTA DIDÁTICA
PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
ANDREA JESSICA BORGES MONZÓN
(UFRGS/IFRS)

Resumo de Paper
No contexto de cursos técnicos e tecnológicos de Informática, existe nas aulas de inglês uma grande demanda pela leitura de artigos
científicos anglófonos. Tal tarefa está atrelada à formação e atualização profissional dos alunos e representa algo bastante complexo, devido à
construção tão peculiar dos textos. Artigos científicos por si só, enquanto gênero textual, apresentam particularidades que remetem a uma
sofisticação lexical, estilística e discursiva convencionalizada pela sua comunidade linguística. Além disso, esses aprendizes, ao mesmo tempo
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em que aprendem uma língua estrangeira, têm que identificar conceitos que ainda estão sendo construídos nas disciplinas técnicas. Há,
portanto, a necessidade de aprimorar a competência lexical de forma mais sofisticada, uma vez que a compreensão está atrelada à
identificação desses conceitos na língua-alvo e ao reconhecimento do modo como as palavras que correspondem a eles tendem a se combinar
ao longo dos textos , constituindo diversos tipos de colocações, sejam de cunho terminológico ou discursivo. Este trabalho traz um estudo
descritivo das diferentes convencionalidades lexicais especializadas presentes em artigos científicos em língua inglesa de publicações da área
de Ciência da Computação, os quais são utilizados em aulas de inglês instrumental como material didático. Para tanto, foi compilado um
corpus com 120 artigos científicos, através do qual se extraiu automaticamente recorrências das convencionalidades denominadas colocações
(TAGNIN, 2013), as quais foram categorizadas por frequência e tipos de funcionamento nesses textos. Uma vez categorizadas, buscou-se
possibilidades para o tratamento didático e terminográfico desses elementos lexicais para fins de ensino, através da do emprego, entre outras,
da abordagem data driven learning em testes com alunos. Os resultados demonstraram a relevância de se trabalhar as colocações
especializadas no contexto de inglês instrumental da Educação Profissional.

O USO DA LÍNGUA MATERNA NAS AULAS DE INGLÊS: UMA VISÃO DOS NOVOS LETRAMENTOS
ANDREA MACHADO DE ALMEIDA MATTOS
(UFMG)

Resumo de Paper
O uso da língua materna (LM) nas aulas de língua estrangeira (LE) ou adicional (LA), neste caso o português e o inglês respectivamente, tem
sido evitado, e até mesmo condenado, por várias gerações de professores que se baseiam na crença de que a LM é prejudicial ao
desenvolvimento linguístico do aluno durante o processo de aquisição de uma LA. Após anos de controvérsias, a questão ainda não foi levada
a cabo nas discussões sobre ensino/aprendizagem de LA. Embora essa crença pareça bastante arraigada entre os professores de inglês como
LA no cenário brasileiro, é certo que muitos professores fazem uso, sim, da LM em suas aulas de inglês, ora por não estarem preparados para
usar o inglês corriqueiramente, ora por não acreditarem que seus alunos sejam capazes de acompanhar aulas totalmente em inglês,
principalmente no âmbito da escola pública. Este trabalho pretende mostrar como um grupo de professores participantes de um curso de
formação continuada, oferecido por uma grande universidade brasileira, implementou as sugestões das Orientações Curriculares para o Enino
Médio – Língua Estrangeira (OCEM-LE) (BRASIL, 2006) em sua prática de ensino de inglês como língua estrangeira na escola pública, através
de um projeto de pesquisa-ação colaborativa, objetivando a formação da cidadania de seus alunos. As teorias dos Novos Letramentos
(LANKSHEAR; KNOBEL, 2003) e Letramento Crítico (MCLAUGHLIN; DEVOOGD, 2004), aliadas às noções de Cidadania Participativa
(VETTER, 2008), formam a base teórica do trabalho proposto. A LM é utilizada por esses professores como ferramenta para discussão de
questões relevantes para a formação da cidadania dos alunos ao mesmo tempo em que a LE é introduzida através de textos e atividades que
objetivam o desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos e a promoção de agência, sem deixar de atentar para questões linguísticas e
culturais essenciais para o trabalho com a língua estrangeira.

LITERATURA INFANTIL PARA ALÉM DO LIVRO DIDÁTICO: O CASO DE SYLVIA ORTHOF
ANDRÉA MARIA DE ARAÚJO LACERDA
(IFRN)

Resumo de Paper
Apesar das reflexões acerca da abordagem do livro infantil na sala de aula, ressaltando-se trabalhos como o de Cláudia de Arruda Campos
(1988) e, mais recentemente, Magda Soares (1999) em seu artigo sobre a escolarização da leitura literária, pouco se discute e/ ou se propõe,
de modo mais verticalizado, alternativas metodológicas que nos auxiliem a trabalhar as obras infantis de uma maneira mais adequada,
dissociada do viés pragmático. Quando nos voltamos para a abordagem realizada com obras que retomam as manifestações populares
percebemos que o problema é ainda maior. Há uma certa relutância, principalmente por parte dos professores, em se querer levar o popular
para o ambiente escolar. Relutância esta associada, na maioria das vezes, à falta de preparo dos professores; à sua própria formação
acadêmica. Sugeriremos, nesta comunicação, três propostas de atividades a serem trabalhadas na 1ª primeira fase do Ensino Fundamental
(de 1ª a 4ª série), a partir da obra "Ciranda de anel e céu" (1997), de Sylvia Orthof. O modo como a escritora, a partir da letra de uma ciranda
praieira, cria seus personagens e mimetiza, na narrativa, o ritmo da dança, revela-nos uma cultura bem próxima de nós que nos contagia e nos
encanta.

UM ESTUDO SOBRE A INTERGENERICIDADE EM “O SEGREDO DA LAGARTIXA”
ANDRÉIA
(UFMS)

Resumo de Paper
Apesar de os estudos dos gêneros textuais terem sido introduzidos por intelectuais da antiguidade, sobretudo dos que se destacavam na área
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da filosofia, é fato irrefutável, que, dada a evolução social, cultural e histórica, as pesquisas em torno dos gêneros atingiram uma proporção
superior, considerando-os, hoje, o objeto de análise e reflexão no ensino da língua. Dada sua natureza amplamente empírica, diversas
questões são postas em evidência, quando se consideram as variadas funções que exercem numa determinada situação de comunicação.
Uma dessas questões, que pretendemos discutir neste estudo, diz respeito à intergenericidade, expressão utilizada por Marcuschi (2008) para
referir-se ao fenômeno da hibridização ou mescla de gêneros textuais, no qual um gênero assume função de outro. Ressalta o autor que tal
fenômeno pode ser expresso pelo termo “intertextualidade tipológica”, empregado pela linguista alemã Ulla Fix (cf. Marcuschi, op. cit.). Nosso
propósito é buscar, na literatura infantil, especificamente, na obra “O Segredo da lagartixa”, de autoria de Lecticia Dansa, a função do conto no
formato de um poema considerando a natureza constitutiva desses gêneros e, principalmente, do gênero poema: os elementos lexicais que
propiciam determinados arranjos fônicos, a construção sintática e a organização semântica que contribuem para produzir os efeitos de
poeticidade que, subliminarmente, pretendem provocar emoções e sensações de natureza distinta no leitor infantil. Para tanto, procederemos à
pesquisa bibliográfica voltada para essa temática e à análise, conforme explicitado acima, dos constituintes que caracterizam ambos os
gêneros.

ANÁLISE DO DISCURSO: AS MÚLTIPLAS SIGNIFICAÇÕES DO TEXTO E DO DISCURSO
ANDRÉIA ANGELA DE OLIVEIRA
(UEMS)

Resumo de Paper
Este trabalho tem por objetivo demonstrar como a Análise do Discurso (AD) tornou-se um campo de estudo fundamental na construção de
sentidos dispersos no decorrer do discurso. Norteando-se pelas concepções teóricas de Orlandi (1996), Brandão (2002), Pêchux (1975), entre
outros autores que auxiliaram na construção dos conhecimentos nesta área. Tendo como partida, o linguista Saussure (1989) e sua concepção
dicotômica langue/parole , podemos inferir que a partir de seus estudos, muitos outros surgiram, na área da Linguística. Considerando que a
língua é uma forma de interação social difundida por meio da comunicação, dentre suas diversas manifestações, não sendo considerada como
algo concreto, pronto e acabado, surgindo assim o estudo do discurso, que analisa e tem como objeto de estudo toda produção de linguagem.
A AD é um ramo da linguística cujo objetivo principal é analisar as construções ideológicas presentes no texto. Sendo muito utilizada para
analisar textos vinculados na mídia e as ideologias utilizadas na sua produção. Considerando que a linguagem não é totalmente transparente,
a AD procura identificar no texto, o seu real significado, e não apenas o que está explícito aos olhos do leitor. A AD vê o texto de forma
simbólica, material e significativa. Por conseguinte, o estudo do discurso em si, analisa a prática da linguagem, apresentada em primeiro e em
segundo plano. Compreendendo e analisando as entre linhas do discurso e os diferentes significados por ele expresso. Texto é o produto da
atividade discursiva, o objeto empírico da AD, sendo assim é a construção sobre a qual a AD busca as marcas evidentes implícitas e explícitas
que guiam a sua investigação. Linguagem para AD, não é entendida como simples transmissão de pensamento, é a criação de sentido. Um
lugar de conflito e de confronto ideológico, onde os processos constitutivos são também processos histórico-sociais, não podendo ser estudada
fora da sociedade e de suas condições de produção.

DESCREVENDO O TRABALHO INTERACIONAL DE CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO PELA
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A PEDAGOGIA DE PROJETOS.
ANDRÉIA KANITZ
(UFRGS)

Resumo de Paper
Partindo da noção de aprendizagem como “produção conjunta de conhecimento” (GARCEZ, FRANK, KANITZ, 2012), este trabalho busca (1)
produzir uma descrição situada da atividade interacional de resolução de problemas entre participantes de um centro de desenvolvimento
tecnológico e (2) examinar em que medida essa atividade se relaciona com momentos de construção conjunta de conhecimento. O corpus de
análise constitui-se de 60 horas de gravações audiovisuais geradas em um laboratório de tecnologia. Neste trabalho, examina-se um segmento
interacional de resolução de problemas representativo do corpus. A atividade é descrita enquanto instância interacional em que participantes
lidam com (a) um problema emergente da atividade em curso que demanda dos envolvidos (b) engajamento conjunto em busca de (c) uma
resolução boa o suficiente para (d) a retomada da atividade em que vinham engajados quando o problema se instaurou. Em tal instância
interacional, o surgimento de um problema a ser enfrentado pelos participantes acarreta (e) a suspensão da atividade que vinha sendo
realizada, sendo (f) a resolução do problema condição para sua retomada. Além disso, a análise sustenta que os participantes, ao se
engajarem na resolução do problema, constroem conhecimento conjuntamente, sendo essa construção observável nas ações que os próprios
participantes realizam para os fins práticos de retomada das atividades que vinham realizando (FRANK; KANITZ, 2014). A discussão dos
resultados fornece subsídios para a reflexão acerca de modos de organização e fomento da construção conjunta de conhecimento em cenário
escolar pela implementação de uma proposta de trabalho organizada em torno de projetos que levem os alunos a construir conhecimento
conjuntamente pela resolução conjunta de problemas práticos relacionados à sua execução. Nesses termos, a pesquisa traz, portanto, a
docentes e seus formadores, contribuições para a sustentação de uma prática pedagógica organizada em torno de projetos.
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FORMAÇÃO BILÍNGUE DE PROFESSORES SURDOS E OUVINTES: UMA ANÁLISE DE TENSÕES E
CONFLITOS
ANDREZA BARBOZA NORA
(CEFET-RJ)

Resumo de Paper
Em nosso país, a tradição de escolarização bilíngue ainda não é numericamente representativa, principalmente quando se problematizam
minorias linguísticas, como é o caso dos indivíduos surdos no Brasil. Ao debruçar-se sobre questões relativas à escolarização em contextos de
minorias linguísticas, Cavalcanti (1999) chamou atenção para o fato de serem ainda incipientes os estudos acerca da interação em contextos
bilíngues no Brasil. O Decreto nº 5.626 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº 10.436 de abril de 2002 (conhecida como Lei de
LIBRAS), tornou possível a criação de cursos superiores com o propósito de atender às demandas das comunidades surdas. Inicialmente, dois
cursos foram expressos de forma clara: a licenciatura Letras/LIBRAS ou Letras-LIBRAS/Português, a fim de que sejam formados professores
para lecionar a LIBRAS desde o 6° ano do Ensino Fundamental até a Educação Superior, e o curso de Pedagogia Bilíngue
(LIBRAS/Português), para que sejam formados professores bilíngues para a modalidade da Educação Infantil e séries iniciais do Ensino
Fundamental. O presente trabalho, calcado em uma perspectiva indisciplinar da Linguística Aplicada (Moita Lopes, 2006), apresenta e discute
conflitos e tensões que marcam a interação cotidiana entre professores, alunos e intérpretes de um Curso Superior Bilíngue de Pedagogia
(LIBRAS/Língua Portuguesa). A análise e a interpretação dos conflitos e das tensões estão ancoradas, sobretudo, nos conceitos de
representação (Hall 1997, Silva, 2000, 2001), de identidade e diferença (Silva, Woodward, 2009; Silva, 2000, 2009) e de Interculturalidade
(Canclini, 2007).

A HETEROGENEIDADE DA ESCRITA ACADÊMICA: OBJETIVISMO/SUBJETIVISMO NOS ARTIGOS
CIENTÍFICOS DAS DIFERENTES ÁREAS DE CONHECIMENTO
ÂNGELA FRANCINE FUZA
(UNICAMP/CNPQ)

Resumo de Paper
Este trabalho é parte constituinte de um estudo maior que busca analisar como se constituem os discursos escritos nas práticas de letramento
acadêmico-científicas, demarcando o caráter heterogêneo do discurso escrito acadêmico, em detrimento do discurso que postula a
homogeneização da escrita na área científica. Fundamentando-se em discussões recentes sobre o letramento acadêmico, feitas por
estudiosos dos Novos Estudos do Letramento, e na concepção dialógica de linguagem, segundo os princípios teóricos da Linguística Aplicada,
esta comunicação analisa artigos científicos das diferentes áreas do conhecimento - Ciências Humanas, Ciências Exatas, Ciências da Saúde,
Ciências Sociais, Engenharias e Linguística, Letras e Artes – destacando um dos fatores responsáveis por caracterizar a heterogeneidade da
escrita científica, a saber: a relação entre objetivismo e subjetivismo. Os resultados apontam que alguns elementos evidenciam marcas
subjetivas dos pesquisadores, como as formas modais, a escolha de temáticas e de teóricos, a organização do texto, o emprego de pronomes,
de expressões e de pontuações variadas, dentre outros, fazendo com que se reforce o aspecto dialógico da escrita, em detrimento ao
monologismo postulado pela academia, que impõe a neutralidade e o apagamento do sujeito enunciador. A área de Humanas é que mais
tende ao subjetivismo – mesclando discursos objetivos e subjetivos-, pois tal postura auxilia no processo de argumentação do texto, enquanto
as outras áreas apresentam como foco a descrição e a análise de um objeto. Dessa forma, a tendência à subjetividade, em detrimento à
objetividade, pode ser concebida como uma tendência à transgressão ao modelo homogêneo de escrita, centrada na perspectiva autônoma de
letramento, iniciando-se um processo de repensar tais práticas acadêmicas de escrita. Há, então, no âmbito acadêmico, dos discursos de
escrita, uma heterogeneidade – mesmo que tímida - em construção homogênea.

TRANSFERÊNCIAS E INTERFERÊNCIAS DA LÍNGUA MATERNA NO USO DOS CONECTORES ADITIVOS
EM PRODUÇÕES ESCRITAS EM ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA
ANGELA KARINA MANFIO
(UEMS)

Resumo de Paper
A proximidade linguística entre o Espanhol e o Português pode gerar desvios na modalidade escrita, bem como na oral quando os aprendentes
falantes de Português Brasileiro (PB) tentam comunicar-se em Espanhol como Língua Estrangeira (ELE). No que se relaciona aos marcadores
discursivos, especificamente aos nexos analisados, a suposta similaridade entre ambas as línguas induz a transferências e interferências da
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Língua Materna (LM) que não respeitam as divergências existentes entre os referidos idiomas, assim como suas particularidades de utilização
contextual. Nesse sentido, pretendemos examinar o uso dos conectores aditivos nas produções escritas em ELE por universitários brasileiros
de um Curso de Letras ao longo dos dois últimos anos de sua aprendizagem formal. Nosso objetivo geral é analisar os conectores aditivos
presentes nas produções escritas coletadas por amostragem e nossos objetivos específicos são: avaliar as transferências e interferências da
LM no uso dos enlaces conectivos examinados e entender quais são as estratégias empregadas pelos estudantes no momento da escrita em
Língua Estrangeira (LE). Para tanto, utilizamos a base metodológica da Análise de Erros idealizada por Corder (1967) a fim de realizar um
estudo sincrônico, longitudinal, quantitativo e qualitativo que engloba textos escritos por seis participantes, cuja LM é o Português Brasileiro.
Constatamos que 13,2% dos conectores aditivos, cujo total foi de 379 ocorrências, estavam incorretos devido a transferências e interferências
do PB. Quanto às estratégias de escrita, averiguamos que os aprendentes recorreram à invariabilidade das formas conectivas ao utilizar os
conectores mais usuais do ELE na tentativa de evitar os desvios.

PADRÕES DE USO DO INGLÊS E A ESCRITA ACADÊMICA: UM ESTUDO COM CORPORA DE
APRENDIZES
ANNALLENA DE SOUZA GUEDES
(IFBA)

Resumo de Paper
Os estudos em corpora têm mostrado que a língua é usada de modo padronizado pelos usuários, tornando possível a associação entre uso e
contexto. Como muitos estudos já apontaram, os falantes nativos tendem a usar alguns padrões que os não nativos não produzem. Desse
modo, os aprendizes de Inglês apresentam alguns problemas na frequência, registro e fraseologia quando produzem textos (COTOS, 2014).
Buscando compreender e analisar como acontecem esses usos por estudantes de Inglês de uma universidade pública brasileira utilizamos
ferramentas da Linguística de Corpus (LC) para a análise dos padrões gramaticais encontrados nos dados de dois corpora, através dos quais
listamos os verbos mais freqüentes e, a partir deles, delimitamos os seus colocados mais freqüentes. Os resultados mostraram que os
aprendizes percebem as palavras como itens individuais, não considerando, na maioria das vezes, as conexões fraseológicas do Inglês.
Assim, intentamos provocar reflexões que contribuam para a área de ensino de Inglês, especialmente para que os professores estejam atentos
às dificuldades de escrita de seus estudantes e possam auxiliá-los na compreensão dos padrões lexicogramaticais da língua.

UM ESTUDO DE GÊNEROS TEXTUAIS MULTIMODAIS PRODUZIDOS POR ALUNOS DE LÍNGUA
INGLESA EM UMA PLATAFORMA DIGITAL
ANTONIA DILAMAR ARAÚJO
(UECE)

Resumo de Paper
O interesse por pesquisas com foco no ensino-aprendizagem de gêneros textuais tem sido crescente no Brasil. Estudiosos de linguagem
(SWALES, 1990, ARAÚJO, 2001, 2009, BAZERMAN, 2004), argumentam que o ensino explícito de gêneros é útil para empoderar os alunos a
terem acesso e participarem das práticas discursivas de diferentes comunidades disciplinares. Uma abordagem adotada para o ensino de
gênero em língua inglesa no contexto universitário combina a escrita processual colaborativa, que destaca a construção do conhecimento de
gêneros textuais como um processo cognitivo, recursivo e motivador para o desenvolvimento da escrita com o uso de ferramentas digitais, que
também favorece a aprendizagem de gêneros textuais e de novas formas discursivas, incluindo a produção de textos multimodais. Este artigo
tem como foco os estudos sobre produção de gêneros textuais com características multimodais no contexto de ensino-aprendizagem de língua
inglesa com o uso de ferramentas digitais em uma universidade pública. Utilizando de exemplares da produção dos alunos como corpus de
análise em uma pesquisa descritiva, o objetivo geral dessa comunicação é de analisar e discutir a produção dos gêneros ensaio argumentativo
e resenha, descrevendo as características multimodais. A base teórica que embasa as análises são os estudos de gêneros textuais na
perspectiva da socioretórica (SWALES, 1990, BAZERMAN, 2004, 2006) e a teoria da multimodalidade (KRESS e VAN LEEUWEN, 1996, 2006;
MARTINEC e SALWAY, 2005). Os resultados preliminares apontam que os alunos se apropriaram do conhecimento de como se elaborar os
gêneros em estudo e que inovaram ao acrescentar elementos visuais na composição do gênero. O estudo revelou também que a prática de
produzir textos compostos modularmente no contexto digital leva o escritor, de alguma forma, a prestar a atenção para a combinação e
construir sentidos na relação entre o texto verbal - a resenha de filme e o ensaio argumentativo e o texto visual.

COMUNIDADES AFRO-BRASILEIRAS DO RIO GRANDE DO SUL: EM FOCO A CONSCIÊNCIA
LINGUÍSTICA
ANTONIO CARLOS SANTANA DE SOUZA
(UEMS)
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Resumo de Paper
Nesta comunicação apresentaremos o resultado final do levantamento acerca da consciência linguística entre os afrodescendentes de
Comunidades Afro-brasileiras do Rio Grande do Sul (RS). Os dados advêm de minha pesquisa de doutorado e buscamos descrever a
modalidade da língua portuguesa existente nessas comunidades onde se concentram os afrodescendentes. O trabalho foi realizado em sete
comunidades do RS. Dentre nossas indagações destacaram-se: Como ocorre a Educação nas Comunidades Afro-brasileiras? Quais os
principais desafios educacionais nessas comunidades? Quem são os responsáveis pela educação? Quais as iniciativas governamentais
relacionadas à Educação em comunidades negras? Nessa perspectiva, lançamos mão de pesquisa de campo, envolvendo metodologia de
História Oral e da Sociolinguística. Verifiquei o que sabem sobre língua e memória, por meio de histórias dos quilombos, histórias do povo
negro, da escravidão e da libertação, histórias do mundo social do interior e, histórias de crianças e adultos. Alguns dados sobre as
comunidades sul rio-grandenses contidos neste estudo encontram-se em fontes históricas e bibliográficas. Com esta pesquisa intento
despertar o olhar de todos os envolvidos com as questões educacionais à valorização das diferenças étnicas, à necessidade do
reconhecimento e respeito aos povos afrodescendentes, povos que tiveram e ainda tem papel fundamental na formação e desenvolvimento de
nosso país.

NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS E LETRAMENTO RACIAL CRÍTICO DE PROFESSORES DE LÍNGUA
INGLESA NA UNIVERSIDADE
APARECIDA DE JESUS FERREIRA
(UEPG)

Resumo de Paper
Nesta apresentação trago os resultados de uma pesquisa de pós-doutorado realizada no King’s College London (2014/2015), na qual me
propus entender como professores de língua inglesa no ambiente universitário tiveram acesso ao letramento racial crítico durante o seu
processo de formação na graduação ou na formação continuada, seja ela pós-graduação ou cursos de curta duração. Entender como os
professores de língua inglesa passaram pelo processo de letramento racial crítico em seus cursos de formação de professores possibilita
entender suas experiências vividas e o impacto em suas identidades profissionais e o preparo para atender as políticas educacionais e
linguísticas no que se refere à inclusão de discussões que considerem as identidades sociais de raça no currículo. Os referenciais teóricos
utilizados foram da pesquisa narrativa na linguística aplicada (BARKHUIZEN, BENSON & CHIK, 2014), letramento racial crítico (SKERRETT,
2011; MOSLEY, 2010) e identidades sociais de raça (KUBOTA & LIN, 2009). Nesta apresentação respondo as perguntas: Quais foram as
experiências de letramento racial crítico que os professores tiveram na universidade; no curso de graduação e durante o curso de pósgraduação e em cursos de curta duração. A metodologia utilizada foi a geração de narrativas autobiográficas escritas dos professores que
fizerem a disciplina que ministro no mestrado em Linguagem, Identidade e Subjetividade, na UEPG/PR, nos anos de 2011, 2012 e 2013. As
narrativas autobiográficas foram produzidas como parte das atividades da disciplina no momento em que discuto sobre identidade profissional
e identidades sociais de raça em sala de aula. Os resultados da pesquisa demonstram que as experiências informadas nas narrativas trazem
as reflexões de como tratar das questões de raça e racismo dentro do contexto de sala de aula, bem como possibilitaram refletir sobre as
experiências vividas e também rever questões que pareciam não ter sido pensadas pelos professores anteriormente.

NETSPEAK: UMA NOVA LINGUAGEM
APARECIDO DEVANIR FERNANDES
(UEMS)

Resumo de Paper
Aparecido Devanir Fernandes mestrecido@gmail.com Dra. Adriana Lúcia de Escobar Chaves de Barros chaves.adri@hotmail.com O Netspeak
é a linguagem utilizada na internet em salas de bate-papo, e-mails, mensagens instantâneas ou aplicativos de mensagens para smartphones
e,no Brasil, é chamada de “internetês”. O Netspeak pode também ser definido como fala escrita na tela do computador, devido por apresentar
características similares à oralidade e à decodificação do código linguístico, tais como, a espontaneidade, a instantaneidade, a interação
síncrona e assíncrona, associadas à utilização de onomatopeias, emoticons,emojis, smilyes, abreviaturas, alteração gráfica de caracteres para
representar a intensidade de voz e a supressão de sinais gráficos e de pontuação para equalizarem à velocidade interativa da fala. Assim, o
presente artigo tem como objetivo discorrer sobre a linguagem utilizada na Comunicação Mediada por Computadores (CMC), quanto aos
aspectos da linguagem escrita, que se assemelham aos da fala. Buscaremos apontar as marcas de oralidade, turnos de fala e a transposição
gráfica do código linguístico presentes na escrita. Para tanto, o referido trabalho pautou-se na fonte de autoridades dessa área, como Crystal
(2005), Jenkins (2009), Rojo (2012), Possenti (2009) e Silva (2003).

DIVERSIDADE CULTURAL X ESTEREÓTIPOS EM LIVROS DIDÁTICOS BRASILEIROS PARA O ENSINO DE

11º CONGRESSO BRASILEIRO DE LINGUÍSITICA APLICADA

26

LÍNGUAS
ARIOVALDO LOPES PEREIRA
(UEG)

Resumo de Paper
Embora a sociedade brasileira seja constituída por diversos elementos culturais, historicamente é considerada unicultural por características a
ela atribuídas a partir de estereótipos reforçados por discursos ideológicos segundo os quais formamos uma nação unificada por uma crença
predominante – o catolicismo, uma língua nacional – o português, e uma raça predominante – a de cor branca. A mídia dominante e materiais
didáticos geralmente reproduzem e reforçam estereótipos que não refletem a complexidade de uma sociedade multicultural com diferenças
sociais, culturais, raciais e geográficas como a brasileira. De acordo com Santos (1997) a diversidade cultural é uma forte característica da
sociedade brasileira, resultado da variedade de elementos culturais que se juntaram em sua formação. Para o antropólogo Darcy Ribeiro
(2002), apesar do senso comum de que o povo brasileiro é acolhedor, amigável e pacífico, o conflitivo processo de sua formação encontra-se
ainda hoje presente na sociedade brasileira. A presente comunicação apresenta os resultados de pesquisa cujo objetivo central foi identificar
as formas de representação da sociedade brasileira em livros didáticos e os discursos ideológicos que as subjazem, a fim de fornecer
subsídios para uma forma crítica de se compreender e lidar com esses materiais. Seguindo os princípios da pesquisa qualitativa, o estudo
investigou como a diversidade da sociedade brasileira é abordada em livros didáticos para o ensino de português e de inglês adotados em
escolas brasileiras. Os resultados da investigação evidenciaram que os livros didáticos analisados não representam a diversidade cultural da
sociedade brasileira. Tais materiais estão em desacordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1997; 1998) os quais
enfatizam que os aprendizes devem conhecer a diversidade etnicocultural a fim de aprender a respeitar e conviver com as diferenças culturais
(SOUZA, 2001).

PRÁTICAS DE LETRAMENTO MULTIMODAIS E SURDEZ: A LEITURA DE IMAGENS EM QUESTÃO
ARYANE SANTOS NOGUEIRA
(UNICAMP)

Resumo de Paper
Este trabalho discute o processo de letramento de surdos enfatizando a importância do aspecto visual neste processo, especificamente no que
se refere à leitura de imagens, uma vez que a área ainda carece de trabalhos que focalizem o modo como as imagens podem ser
adequadamente/efetivamente alçadas nos processos de letramento de surdos. O objetivo da pesquisa consistiu em, a partir das pistas já
trazidas por alguns pesquisadores da área da surdez e da área de letramentos multimodais, analisar: a) como se dá a leitura de imagens por
jovens surdos e b) tentar melhor compreender o que significa a imagem/visualidade para esses jovens e para os professores de surdos. Tratase de um estudo de caráter qualitativo interpretativista (MOITA LOPES, 1994) com metodologia híbrida (MENEZES DE SOUZA, 2003): o
procedimento adotado para a geração dos registros de natureza qualitativa foi o de entrevistas em grupo (grupo focal). Além disso, esta
pesquisadora manteve um olhar etnográfico (CAVALCANTI, 2006) para o que estava acontecendo em campo – isto é, durante cada um dos
encontros em formato de grupo focal e também durante a análise dos registros produzidos. A conjunção destes diferentes instrumentos de
pesquisa possibilitaram a triangulação dos registros e a geração de asserções que auxiliaram na resposta às perguntas de pesquisa. Foi
possível apontar especificidades no que se refere à leitura de imagens feita pelos jovens surdos, quando comparados com jovens ouvintes.
Além disso, observou-se que as representações dos jovens surdos e dos professores de surdos diferiram em alguns pontos, sobretudo quanto
aos significados atribuídos à relação imagem/visualidade – surdo.

ENSINO E APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA AO ALUNO SURDO: FORMAÇÃO E PRÁTICAS
DOCENTES
ATAÍCE BORGES DOARTE
(UNEMAT)
LEANDRA INES SEGANFREDO SANTOS
(UNEMAT)
Resumo de Paper
Este trabalho tem por objetivo descrever e discutir resultados de pesquisa que evidenciou práticas pedagógicas desenvolvidas nas aulas de
Língua Inglesa no ensino e aprendizagem com alunos surdos do ensino fundamental e médio de escolas públicas de uma cidade do norte de
Mato Grosso. A educação para surdos no Brasil é um tema que tem sido discutido na atualidade, entretanto, poucos estudos desenvolvidos na
área do ensino e aprendizagem de Língua Inglesa para alunos surdos, bem como sua importância ao buscar atender às necessidades desses
alunos em aprender uma terceira língua, já que a língua de sinais vem a ser sua língua materna e o português sua segunda língua. Isso porque
os surdos são pessoas que se reconhecem pela ótica cultural e não medicalizada de uma organização política de vida em função de sua
principal habilidade, a visual, o que gera hábitos também visuais e uma língua também visual, a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). A Língua
Portuguesa vem apenas para auxiliar o aprendizado da LIBRAS, sua língua materna e então sua primeira língua. O trabalho está embasado na
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pesquisa qualitativa-interpretativista e busca diagnosticar possíveis limitações nas práticas pedagógicas que os docentes se deparam no
ambiente escolar. Os dados foram coletados por meio de observações de aulas de LI em duas escolas públicas e uma privada com anotações
em diário de campo e entrevistas semiestruturadas com quatro docentes, sete alunos surdos e cinco intérpretes. Os resultados mostram o
apresto dos docentes frente ao ensino dos alunos surdos bem como as limitações destes na aprendizagem, o que nos permitem discutir alguns
caminhos para um melhor ensino e aprendizagem desses alunos, salientando a importância desse preparo ao professor em formação.

A DISCIPLINA "PROJETO DE ENSINO DE LÍNGUA INGLESA" (PELI) E AS CRENÇAS DE GRADUANDOS
DO CURSO DE LETRAS -INGLÊS DA UFES
AURÉLIA LEAL LIMA LYRIO
(UFES)

Resumo de Paper
Este trabalho relata uma pesquisa desenvolvida com graduandos do curso de Letras-Inglês da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
sobre suas crenças a respeito da disciplina “Projeto de Ensino de Língua Inglesa”. Essa disciplina foi incluída no currículo de 2006 do curso de
Letras-Inglês da UFES, com o objetivo de fazer os alunos utilizarem em projetos de ensino da língua inglesa, os conceitos linguísticos vistos
durante o curso, bem como aqueles relacionados ao ensino e aprendizagem de língua estrangeira. No entanto, o que deveria se constituir
como projeto de ensino transformou-se em projeto de pesquisa. Dessa forma, esses alunos vem desenvolvendo pesquisas em ensino e
aprendizagem da língua inglesa, a cada semestre, desde o primeiro até o sexto período do curso. Essas pesquisas na maior parte são de
cunho experimental, mas também têm havido pesquisas exploratórias que buscam e refletem sobre algum aspecto linguístico. Uma vez que as
crenças influenciam as decisões e ações das pessoas (PAJARES, 1996), tal fato nos levou a investiga-las para melhor atendermos nossos
alunos. A metodologia consistiu na aplicação de um questionário com perguntas abertas, pois essas nos fornecem “respostas mais ricas e
detalhadas” (ABRAHÃO, 2010, p. 222), além de não influenciarem os sujeitos da pesquisa como acontece muitas vezes com os questionários
estruturados. Esperamos utilizar os resultados como subsídios para possíveis alterações e adaptações no desenho do currículo e assim
beneficiar os alunos.

FORMAÇÃO REFLEXIVA E EXPERIÊNCIAS: O PAPEL DO CELIN NA CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DE UMA
PROFESSORA
BÁRBARA COTTA PADULA
(UFV)

Resumo de Paper
Este trabalho, de cunho qualitativo, tem como objetivo discutir de que forma a experiência de acompanhamento pedagógico em um Curso de
Extensão em Língua Inglesa, em uma universidade federal no estado de Minas Gerais, pode auxiliar na formação de uma professora em préserviço ao mesmo tempo em que pode contribuir para a construção de sua identidade profissional. Durante o período de acompanhamento
dessa aluna-professora, as pesquisadoras solicitaram que a participante escrevesse uma narrativa na qual ela pudesse refletir sobre o início de
sua prática docente naquele curso de extensão, considerando, também, suas experiências anteriores. Durante o desenvolvimento da pesquisa,
foram feitas reuniões quinzenais, as quais foram gravadas e, posteriormente, transcritas. Nessas reuniões, foram discutidos assuntos
relacionados à atuação daquela professora. Além disso, foram feitas observações e filmagens de aulas. Ao final do primeiro semestre letivo, foi
solicitada outra narrativa na qual a professora em formação refletiu sobre como essa experiência contribuiu para sua formação identitária. A
análise dos dados seguiu os seguintes procedimentos: (a) redução dos dados através de notas em forma de frases curtas, ideias chaves e
conceitos, focalizando a atenção nas palavras usadas pela participante (CRESWELL, 1998; PATTON, 1990); (b) codificação dos dados através
da classificação das unidades significantes (LINCOLN e GUBA, 1985) e exame das afirmações da aluna referente às suas identidades sobre
diferentes aspectos do ensino e aprendizagem de inglês, e a relação entre as identidades e experiências; (c) agrupamento de unidades
similares em categorias que foram revisadas repetidamente. Os resultados sugerem que essa experiência de acompanhamento pedagógico foi
uma oportunidade de apoio, reflexão e construção de identidade contínua (PARMAR, 1990) e recíproca, em que pesquisadoras e professora
em pré-serviço tiveram chances de refletir a respeito de suas práticas.

PROJETOS DE LEITURA E COMPREENSÃO TEXTUAL E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE INGLÊS:
UMA REFLEXÃO SOBRE O POTENCIAL FORMADOR DESSA ATIVIDADE
BARBRA DO ROSÁRIO SABOTA SILVA
(UEG)

Resumo de Paper
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Durante o ano de 2014 desenvolvi com meus alunos de estágio supervisionado de língua inglesa uma proposta de trabalho de leitura e
compreensão textual que eles pudessem aplicar durante suas aulas de regência no estágio. Partindo dos princípios da leitura colaborativa e
utilizando o percurso didático exposto em Sabota (2012; 2002) e seguindo os passos metodológicos de Hadley (2004), os alunos elaboraram
em grupos projetos de leitura e compreensão textual em língua inglesa de gêneros mais tradicionais como poemas e cartas, bem como leituras
multimodais e intersemióticas como filmes, memes, propagandas e pinturas em tela. Após o término da execução do projeto nas escolas, os
alunos relataram suas experiências aos colegas, à professora e em seu relatório de estágio. Nesses relatos ficou evidenciado o valor da
atividade para sua formação como professores de língua inglesa e o despertar de uma ação crítica, transformadora, pró-ativa e reflexiva
durante o período de formação universitária desses estagiários. Foi percebido ainda o aprimoramento da competência teórica (ALMEIDA
FILHO, 1993; 2012) desses estagiários que conseguiram discutir teoricamente os resultados de seus trabalhos e refletir sobre suas ações.
Nesta apresentação pretendo revisitar os projetos elaborados pelos alunos e seus relatos analisando-os em seu potencial formador e mostrar
minha reflexão pessoal como formadora de professores, bem como dados que possam atuar na formação continuada de outros colegas
formadores.

O QUE É LER?
BEATRIZ LATINI GOMES NETA
(UFOP)

Resumo de Paper
O presente trabalho visa refletir sobre a pergunta ampla “O que é ler?”, oferecendo possíveis respostas articuladas a proposições teóricas e
práticas sobre leitura. Essa perpassa cognição, interação social, políticas públicas educacionais, entre outros. O aporte teórico utilizado baseiase em alguns estudiosos no assunto como Marcuschi (2008), Kleiman (2004), Koch (2008) e Tinoco (2010). As respostas também se articulam
a reflexão sobre a abordagem da leitura encontrada em documento oficial para a Educação, especificamente as Orientações Curriculares para
o Ensino Médio - OCEM (2006), somado a tudo isso, o artigo propõe também discussões sobre a leitura em sala de aula e as práticas
docentes referentes a ela, por entender que os professores que não se renovam, que não buscam novas propostas, que não leem tendem a
repetir a tradicional forma de ensinar que aprenderam anos atrás. Eles precisam compreender primeiro os processos de leitura para em
seguida envolver seus alunos na compreensão de que ler é abrir-se para um mundo rodeado de possibilidades.

EXPERIENCIAS E DESAFIOS DO ALUNO-PROFESSOR EM FORMAÇÃO NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA
BELIA FANTINA BONINI PINTO DE ARRUDA
(UNEMAT)

Resumo de Paper
O trabalho apresenta discussão de experiências vivenciadas com alunos do sétimo semestre do curso de Licenciatura em Letras na
Universidade do Estado de Mato Grosso-UNEMAT da disciplina Estágio Curricular Supervisionado Língua Inglesa VII. Este estudo está
amparado na PCCol-pesquisa crítica de colaboração (MAGALHÃES, 1994;2007;2009) e tem como proposta teórica-metodológica realizar
ações que propõem criar contextos de intervenção crítico-colaborativas. Assim,, todos estão envolvidos ao longo do processo de ensinoaprendizagem de forma ativa, participativa, colaborativa e reflexiva. Esta perspectiva permite que o aluno pense, elabore e proponha um
trabalho apoiado nos conceitos da Teoria Sócio-histórico-cultural (VYGOTSKY, 1930/1998; 1934/2001) Como resultado, merece ser destacado
que ao analisar o perfil do aluno-professor percebemos a diferença de postura crítica e metodológica entre o aluno-professor bolsista de
iniciação a docência (PIBID) e o que não. Ao elaborar e realizar as atividades com foco em práticas sociais o aluno-professor-bolsista
consegue na sua prática realizar intervenção mais profunda transformando (seu cotidiano, forma de pensar, agir e participação na produção
das tarefas). Uma das razões para que este modo de agir se diferencie se deve ao processo (planejamento, leituras, discussões) pelo qual os
bolsistas passam. Assim, as análises mostram que é possível uma mudança de paradigma quando o assunto em foco é ensino-aprendizagem
de língua inglesa visando a construção e produção do conhecimento responsivo (BAKHTIN/VOLOCHINOV,1929) à vida social do ser humano.
Este é um modo de possibilitar a formação de futuros professores como uma atividade que “pressupõe ver a linguagem como constituinte da
consciência de cada ser humano” (LIBERALI;MAGALHÃES,2009). Os resultados iniciais mostram a construção de uma proposta teóricometodológica que propõe procedimentos de elaboração e reelaboração das ações que levam a reflexão, transformação e desenvolvimento.

O PROCESSAMENTO E A APRENDIZAGEM DA LEITURA EM ALEMÃO COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA
POR ALUNOS DISLÉXICOS
BERNARDO KOLLING LIMBERGER
(PUCRS)

Resumo de Paper
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A aprendizagem da leitura não é, para a maioria das crianças, um processo muito oneroso. Se expostas a um método adequado, elas podem
aprender a ler e escrever uma ortografia alfabética em alguns meses. No entanto, para alunos com dislexia, um déficit neurobiológico no
aprendizado da leitura (SHAYWITZ, 2003), esse processo é árduo. Os disléxicos possuem uma dificuldade na manipulação mental dos
fonemas (DEHAENE, 2012), que torna mais difícil a aprendizagem da leitura em língua estrangeira (LE). Por outro lado, caso os disléxicos
aprendam a ler uma ortografia transparente (como a do alemão), a habilidade de decodificação pode ser, segundo Lecocq et al. (2009)
melhorada e transferida de uma língua para outra. Acreditamos que a dislexia não possa ser uma justificativa para barrar o acesso à LE para
esses alunos. Mesmo com transtornos, Paradis, Genesse e Crago (2012) defendem que as crianças devem ter acesso à aprendizagem da
leitura em LE, porque, muitas vezes, necessitam. Além disso, segundo Moita Lopes (2000), a leitura é a única habilidade que o aprendiz pode
usar em seu próprio meio e que se justifica socialmente. Considerando tais pressupostos, o objetivo geral desta pesquisa é investigar o
processamento da leitura em alemão como LE de leitores típicos e disléxicos, comparando com o processamento da leitura em português.
Ademais, visamos investigar a aprendizagem da leitura, considerando métodos adequados para disléxicos, como o método multissensorial
(SPARKS; SCHNEIDER; GANSCHOW, 2002; SCHNEIDER; EVERS, 2009). A metodologia desta pesquisa de cunho psicolinguístico consiste
na aplicação de experimentos comportamentais de leitura (de palavras, pseudopalavras e textos) e de escrita nas duas línguas, português e
alemão, bem como um exame de ressonância magnética funcional. Esperamos que possamos compreender melhor com os resultados o
processamento da leitura por disléxicos, de modo a adaptar metodologias de ensino à realidade brasileira e da população investigada.

MULTILINGUISMO E INTERCULTURALIDADE: UM ESTUDO DE CUNHO ETNOGRÁFICO EM UMA
COMUNIDADE RUSSA NO SUL DO BRASIL
BIANCA DE CAMPOS DE PARIS
(UFSC)

Resumo de Paper
Esse trabalho objetiva discutir como os alunos descendentes de russos constroem significados em seus mundos bilíngues, negociando
culturas e identidades nas aulas de língua inglesa em uma escola pública no sul do país. As escolas brasileiras resistem a inclusão da
diversidade cultural e linguística de seus atores sociais, preservando muitas vezes o ideal monolíngue. Com isso, é necessário repensar o
conceito de língua a partir das margens, ou seja, dos grupos minorizados, buscando “re-teorizar o conceito de língua como também o de língua
nacional, uma vez que focaliza a língua em uso na fronteira ou nas margens” (MOITA LOPES, 2008). As discussões estão ancoradas em
estudos da Linguística Aplicada (CAVALCANTI, 2007; MAHER, 2007; PENNYCOOK, 2010; GARCIA 2009; MOITA LOPES, 2008; dentre
outros) e ensino e aprendizagem de línguas adicionais (Garcez e Schlatter, 2012). Esse trabalho é realizado a partir da perspectiva etnográfica,
que visa à investigação de uma comunidade e sua cultura (HYMES, 1986; ERICKSON, 2001). Esse tipo de estudo é importante para entender
como a estrutura, deste ambiente educacional, é estabelecida e legitimada. Os dados apresentados são preliminares e fazem parte de uma
pesquisa de mestrado que se encontra em andamento. Em termos de resultado, trago algumas reflexões sobre o bilinguismo de minorias e a
interculturalidade presente no contexto da colônia em que se encontra a escola, em que os descendentes de russos estudam.

ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO DE UMA TURMA DE PIBID A PARTIR DA METAFUNÇÃO TEXTUAL DA
TEORIA SISTÊMICO-FUNCIONAL
BRUNA CARREIRA DA SILVA E SILVA
(UFRJ)
MAYRA DIAS DE ASSIS
(UFRJ)
Resumo de Pôster
O material didático usado em escolas públicas visa ser um suporte de gêneros que devem ser trabalhados em sala de aula, assim como
apresentar diferentes temas e itens léxico-gramaticais para o alunado. Esse material deve se propor a debater temas transversais e contribuir
para uma formação crítico-cidadã dos alunos (BRASIL, 1998; BRASIL, 2006; NICOLAIDES & TÍLIO, 2011). No presente trabalho, analisaremos
uma unidade livro didático Zip from Zog utilizado em uma turma de quarto ano do ensino fundamental de uma escola pública municipal da zona
norte do Rio de Janeiro, participante do projeto PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - Letras-Inglês UFRJ, sob a
perspectiva da teoria linguística sistêmico-funcional (HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2014). Com o intuito de dar ênfase na metafunção textual,
investigaremos a relevância dos temas abordados pelo material, bem como a estrutura e a progressão temática do livro do aluno, focando
também nas idiossincrasias epistemológicas presente no material e a exploração das multisemioses (COPE & KALANTZIS, 2001).
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CRENÇAS, MOTIVAÇÕES E IDENTIDADES DE ALUNOS DE INGLÊS UMA ESCOLA PARTICULAR.
BRUNA MARTINS DE OLIVEIRA
(UFV)

Resumo de Paper
Embora os estudos a respeito de crenças, motivação e identidades tenham crescido no Brasil e existam vários estudos a respeito, muitas
vezes esses construtos são vistos individualmente. Este estudo procura compreender o universo dos alunos de uma turma de ensino médio de
inglês, por meio da análise conjunta de suas crenças e motivações e identidades durante os primeiros anos no ensino médio. Neste sentido,
esta pesquisa reúne diferentes ações investigativas que procuram iluminar o processo reflexivo de alunos de inglês (nível médio) à medida que
discute suas crenças sobre o uso da língua inglesa e investiga suas vivências e práticas na escola. O objetivo é investigar as motivações e
crenças sobre ensino e aprendizagem de inglês e a relação desses constructos com as identidades de alunos de inglês de nível médio de uma
escola particular da região sudeste. O referencial teórico se baseia em estudos a respeito de crenças sobre ensino e aprendizagem de línguas
(BARCELOS, 2004, 2004b, 2007, 2011; PITKÃNEN-HUHTA & NIKULA, 2014; KEHRWALD, 2013;) motivação (DÖRNYEI, 2005, 2008, 2009;
CROOKES, 2003; SUSLU, 2006; FALOUT, 2013;) comunidades imaginadas (MURPHEY & JIN & LI-CHIN, 2005; OLIVEIRA & PAIVA, 2011;
ANDERSON, 2006;) e identidades (BOHN, 2005; MOITA LOPES, 2002;). Esta pesquisa qualitativa, de cunho exploratório e descritivo, em
andamento, utiliza como instrumentos de coleta de dados: questionários semiabertos, narrativas escritas e visuais, e entrevistas. Espera-se
que, ao engajarem-se na pesquisa, os participantes desenvolvam uma prática sistemática que os permitam conhecer, reconhecer, refletir e
avaliar uma experiência, ao mesmo tempo em que também consiga visualizar e buscar transformações em suas aprendizagens.

ESCOLA, CÂMERA, AÇÃO: O CINEMA E A PEDAGOGIA DOS MULTILETRAMENTOS
BRUNO CUTER ALBANESE
(UNICAMP)

Resumo de Paper
Nos últimos anos, o uso do cinema no ensino de diferentes áreas do conhecimento vem sendo discutido e muito recomendado. No entanto, a
maior parte das perspectivas utilizadas nesse ensino constitui o cinema meramente como uma ferramenta pedagógica, um auxiliar prazeroso
para que os alunos compreendam melhor o conteúdo a ser passado. Neste trabalho, temos como pressuposto que o cinema não deva ser
somente uma ferramenta de ensino, mas também um objeto de ensino. Isso implica que, em sala de aula, é preciso também trabalhar com a
linguagem cinematográfica, ou seja, os meios utilizados e explorados pelo cinema para construir sentidos. Nesse sentido, esta comunicação
tem como objetivo discutir a importância da inclusão da linguagem cinematográfica como objeto de ensino na escola, trazendo, como isso, a
análise dos resultados de uma proposta pedagógica sobre o uso do cinema no ensino de literatura. A necessidade de se trabalhar com
diferentes linguagens em sala de aula é uma questão muito defendida desde a publicação do Manifesto da Pedagogia dos Multiletramentos,
escrito pelo Grupo de Nova Londres em 1996. Os autores argumentam que as mudanças envolvendo todas as esferas sociais dos tempos
atuais fazem emergir a necessidade de que a escola forme alunos que interajam criticamente com os mais diferentes tipos de texto, sejam eles
verbais, não-verbais ou multimodais. Estendendo sua preocupação mais especificamente para o cinema, Daley (2008) defende que a
linguagem audiovisual é a linguagem vernácula dos alunos. Para ela, ensinar somente a linguagem verbal na escola se assemelha a
experiência de ensino na Universidade de Pádua no século XIII, cuja língua que imperava no ensino das disciplinas era o latim; no entanto,
todo o entorno da universidade, incluindo os seus próprios alunos, falavam a língua vernácula italiana, que não era incluída na universidade.
Analogamente, podemos dizer que os meios atuais utilizados pelos alunos para produzir sentido (os filmes, a televisão,

A PROBLEMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LEITURA E SEUS OBJETIVOS EM LIVROS DIDÁTICOS DE
LÍNGUA ESTRANGEIRA: UMA ABORDAGEM METACOGNITIVA
CAMILA CARNEIRO PESSÔA LEMOS
(UFRJ)

Resumo de Paper
O trabalho a ser apresentado originou-se a partir de reflexões acerca das questões de leitura suscitadas por livros didáticos de língua inglesa
utilizados na rede pública estadual de ensino do Rio de Janeiro. Uma vez que notamos a ausência de objetivos de leitura nas atividades
propostas pelos livros didáticos das coleções analisadas, reconhecemos a necessidade do estabelecimento de objetivos que integrem os
conhecimentos dos alunos às informações contidas nos textos. Neste trabalho, buscaremos analisar as atividades propostas pelos livros
didáticos, identificando a maneira pela qual elas irão auxiliar os alunos a elaborarem concepções e reflexões intencionais acerca da construção
dos significados em leitura. Sobre a leitura, tomamos a premissa de que ela é um ato realizado de maneira individual, durante a qual o leitor
constrói significados a partir de sua interação com a informações contidas no texto. Uma leitura habilidosa, seja ela em língua estrangeira ou
língua materna,requer a utilização de estratégias metacognitivas, como monitoramento e estabelecimento de objetivos. Além disso,
consideramos que a leitura pode vir a ter diferentes significados, a depender dos interesses e objetivos que o leitor estabelece durante a sua
realização (Kleiman, 1998). Prevemos, portanto, mostrar que o estabelecimento de objetivos de leitura como estratégia metacognitiva é uma
das principais ferramentas na formação de leitores proficientes, que terão flexibilidade e independência por serem capazes de gerenciar
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autonomamente o seu processamento cognitivo durante a realização de atividades de leitura em salas de aula.

FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA: UMA ANÁLISE DO CURRÍCULO DO
CURSO DE LICENCIATURA
CAMILA FARIAS FRAGA
(UFSC)

Resumo de Paper
Neste trabalho, apresentaremos os resultados de uma análise crítica do currículo do curso de Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa de
uma universidade pública de Santa Catarina. Nosso objetivo é compreender como as discussões acerca do objeto de ensino de língua
portuguesa, na educação básica, numa perspectiva sócio-histórica, iniciadas, no Brasil, na década de 1980 com Geraldi (1984) e legitimadas
em 1998 nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), são agenciadas no currículo da formação inicial do professor de língua portuguesa.
Para tanto, dialogaremos com os estudos sobre o letramento (KLEIMAN, 1995; SOARES, 1998), também presentes nos PCN, por
entendermos a importância da escrita numa sociedade que valoriza e legitima determinados usos da escrita em detrimento de outros, bem
como por compreendermos as implicações de uma proposta pedagógica pautada numa perspectiva autônoma de letramento. Como Moreira;
Silva (2006), compreendemos o currículo como expressão ideológica, cultural e de poder. Em nosso estudo, também, analisaremos a atuação
dos documentos oficiais, que parametrizam o currículo, na formação inicial do professor de língua portuguesa. Discutiremos sobre como os
saberes linguísticos, literários e pedagógicos, agenciados nas disciplinas do currículo da formação inicial do professor de língua portuguesa,
contribuem para a prática pedagógica do futuro professor no que diz respeito ao trabalho com práticas de leitura/escuta, de produção
escrita/oral e de análise linguística. Buscamos, também, depreender a concepção de língua(gem) que se materializa nas ementas das
disciplinas e que, portanto, tendem a constituir a concepção de língua que balizará as escolhas teóricas e metodológicas do futuro professor.

“GIANE”: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA NOMEAÇÃO DE UM BIOGRAFADO
CARLA CARVALHO SILVA
(UFSJ)

Resumo de Paper
Este trabalho tem como objetivo identificar e analisar como o sujeito Reynaldo Gianecchini, modelo e ator brasileiro, tem sua imagem
construída na sua biografia intitulada Giane – Vida, arte e luta, de autoria do jornalista Guilherme Fiúza, que foi publicada em 2012. Adotando
uma perspectiva discursiva, esta pesquisa deteve-se na análise dos procedimentos de nomeação (CHARAUDEAU, 2009) utilizados para se
referir ao biografado ao longo da narrativa. Buscou-se delinear a imagem do biografado construída, relacionando-a ao boom biográfico
contemporâneo e à valorização das celebridades na sociedade atual. Para a análise das nomeações relativas a Gianecchini, utilizou-se como
aparato teórico-metodológico a teoria Semiolinguística proposta por Patrick Charaudeau (2009), as contribuições teóricas de Patrick
Charaudeau e Dominique Maingueneau (2006) e Kanavillil Rajagopalan (2008). Para o estudo a respeito das celebridades, da exposição da
intimidade e da espetacularização da vida cotidiana, utilizou-se como aparato teórico Paula Sibilia (2008), Emília Mendes (2004), Micael
Herschmann e Carlos Alberto M. Pereira (2005) e Chris Rojek (2008). A análise indicou que, num contexto de alta exposição do sujeito, o
biografado teve sua imagem ficcionalizada e espetacularizada: sua vida foi contada com traços de ficcionalidade, confundindo-se com as dos
personagens que representava.

A DIVERSIDADE SEXUAL E MULTILETRAMENTOS: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA
CARLA DE CARVALHO SANT'ANA
(UFMT)

Resumo de Pôster
Diante das mudanças globais ocasionadas pela propagação das novas tecnologias de informação e comunicação (NTICs), os estudos voltados
ao ensino de línguas passaram a lidar com questões relacionadas a cidadania, diversidade, igualdade, justiça social, conflitos, valores,
diferenças locais e globais (BRASIL, 2006). Sendo assim, este trabalho se insere na discussão acerca da formação crítica por meio da
linguagem (BRYDON, 2011; COPE; KALANTZIS, 2000; LANKSHEAR;KNOBEL, 2003). O objetivo deste é apontar a necessidade de mudar as
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práticas pedagógicas rumo à uma educação mais inclusiva no tocante à diversidade sexual, não mencionada no material didático nem mesmo
nas problematizações de sala de aula. Os dados foram coletados por meio das observações realizadas no período de estágio supervisionado,
modalidade observação e interpretados de acordo com o interpretativismo, com o apoio dos autores King & Horrocks (2010), Bortoni-Ricardo
(2008), e Denzin & Lincoln (2006). Os resultados sugerem que embora sejam exigências das Orientações Curriculares Nacionais (BRASIL,
2006) e dos documentos oficiais que regulamentam o ensino de línguas no Estado de Mato Grosso, os professores não mencionam tal
diversidade, nem a problematizam, bem como não estão aptos para tais discussões. Sugerimos também um plano de aula que promova a
reflexão a respeito do que é ser homem e mulher no século XXI, com base nas perspectivas dos Multiletramentos e na educação de meninos e
meninas (Auad, 2006).

UM RELATO DE FORMAÇÃO CRÍTICA EM PESQUISA COM E NA INTERNET – DESAFIOS E
DESCOBERTAS
CARLA MARIA FRANÇA DO NASCIMENTO
(UFBA)

Resumo de Paper
Esse trabalho é fruto de reflexões provocadas e desenvolvidas durante a disciplina Teorias e Métodos em Linguística Aplicada ministrada no
Programa de Pós Graduação em Língua e Cultura na Universidade Federal da Bahia no primeiro semestre do Mestrado em 2014. No momento
da vivência da disciplina, repensava todo o meu projeto de dissertação o qual debruça-se sobre um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA),
o moodle ufba na perspectiva de multiletramentos. Àquela altura, eu já havia entendido que uma pesquisa que optava pelo ambiente virtual
como locus de observação requeria de mim uma atenção na escolha de instrumentos e métodos que viabilizassem novas maneiras de
enxergar os sujeitos que interagiam com a plataforma e através dela com o professor e colegas, dando-lhes voz. Uma pesquisa social eu já
sabia que ela era. Mas como manter seu aspecto social em meio à interface virtual? Etnografia virtual? Daí surgiu o desejo de compartilhar as
experiências com levantamento bibliográfico e com o desenvolver do projeto com o objetivo de compartilhar com a comunidade acadêmica
nuances e especificidades da pesquisa com/na internet. O relato será apresentado através da reflexão sobre aspectos metodológicos da
pesquisa em internet e a aplicação na minha pesquisa que está em fase de observação de campo, através dos multiletramentos embasando a
ideia das posições que o sujeito usuário pode ocupar nas produções textuais híbridas (semioses, mídias e textos multimodais) em que esses
sujeitos, também híbridos, combinam os lugares de leitor e autor. Apresentar a minha formação crítica na realização dessa pesquisa e
descobrir como os estudantes constroem sua formação no ambiente Moodle constituem motivação deste trabalho.

MICROESTRATÉGIAS DA PEDAGOGIA PÓS-MÉTODO: ELABORAÇÃO DE TAREFAS A PARTIR DE UM
FILME
CAROLINA CRISTOVÃO DE MACEDO
(USP)

Resumo de Paper
Após descrever três tipos fundamentais de métodos (centrados na língua, centrados no aprendiz e centrados na aprendizagem),
Kumaravadivelu (2008) afirma que dificilmente surgirá um novo método que fuja substancialmente dos já criados. Atualmente o próprio
conceito de método perdeu seu sentido, devido ao seu uso com valor utilitário e sentido vago. O autor sublinha o caráter generalizante dos
métodos, que acaba por achatar aspectos relevantes da realidade da sala de aula e ignorar conhecimentos locais. A questão se complica
quando constantemente se vê uma incoerência entre a teoria de determinado método e sua real prática. Hoje se assiste à utilização de
inúmeros métodos que camuflam suas semelhanças advogando por uma diversidade que não passa de superficial. Para fugir de tamanha
confusão, muitos professores tentam criar um método próprio, caindo em um ecletismo nada criterioso. Urge, portanto, uma reconstrução no
campo do ensino de línguas para que ele passe a ser uma pedagogia coerente. Para isso, o teórico aponta um quadro de dez diretrizes para o
ensino de línguas a que denominou macroestratégias. Tratam-se de dez princípios teóricos que seriam colocados em prática por meio de
microestratégias, ou seja, por meio das ações efetivas em sala de aula. Para um planejamento coerente com a realidade da sala de aula de
língua estrangeira atual e os princípios teóricos norteadores do pós-método, encontrou-se no conceito de tarefa (task), tal qual definido por Ellis
(2003), a base para a concretização das macroestratégias em microestratégias. Assim, pretende-se apresentar algumas das tarefas
elaboradas durante a didatização de um longa-metragem em língua italiana, o filme Manuale d’Amore (2005), situando-as no plano teórico do
pós-método.

INTERAÇÃO EDUCACIONAL NOS QUADROS EDUCATIVOS DO PROGRAMA EDUCATIVO CASTELO RÁTIM-BUM
CAROLINA MAZZARON DE CASTRO
(UNIFRAN)
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NAIÁ SADI CÂMARA
(UNIFRAN)
Resumo de Paper
Devido aos problemas da educação formal no Brasil, que podem ser comprovados pelos resultados obtidos do PISA, ENADE, ENEM, PROVA
BRASIL, entre outros, e tendo em vista as novas formas de produção e sociabilização dos saberes que os avanços tecnológicos promovem,
esta comunicação tem como objetivo apresentar os resultados preliminares de nossa pesquisa de mestrado que analisa um programa
educativo audiovisual, a fim de identificarmos sua estrutura discursivo-textual, especialmente em relação às estratégias enunciativas que
estabelecem a interação e a adesão a esses programas, que, desde os anos de 1960 até os dias atuais, fazem sucesso, sobretudo entre o
público infanto-juvenil. Consideramos esses programas como práticas de ensino e aprendizagem não formais, porque são realizados fora dos
muros da instituição escola e veiculados pela mídia televisiva. Se muitos estudos afirmam que um dos problemas da educação é a falta de
adequação das práticas educativas às novas características tanto das sociedades quanto dos sujeitos alunos, intriga-nos saber como um
programa educativo televisivo consegue promover interação e adesão do público contemporâneo, mesmo tendo sido produzido e veiculado em
outra época e mesmo apresentando estrutura narrativa, linguagem, caracterização, entre outros aspectos que não configuram as novas
estéticas e éticas da atualidade. A fim de analisarmos essas questões, escolhemos o programa Castelo Rá-tim-bum, narrativa seriada de
sucesso, que estreou em 1994 e hoje é veiculado pela TV Cultura. Nossas análises serão fundamentadas pelos pressupostos da teoria
semiótica francesa, em sua fase standard, com o uso de percurso gerativo de sentido, os pressupostos para análise do plano de expressão, os
estudos tensivos e as pesquisas sobre os regimes de interação.

"EU FAÇO O QUE POSSO": EXPERIÊNCIAS, AGÊNCIA E COMPLEXIDADE NO ENSINO DE LÍNGUA
INGLESA
CAROLINA VIANINI AMARAL LIMA
(UFSJ)

Resumo de Paper
Este trabalho apresenta um estudo narrativo sobre experiências de ensino de inglês de quatro professoras – duas de uma escola pública e
duas de uma escola particular - tendo como foco a agência humana. A pesquisa documenta e descreve as relações que subjazem às escolhas
e decisões das professoras em sala de aula, buscando uma compreensão contextualizada da ação docente que revele a complexidade do
ensino e aprendizagem de língua inglesa. O estudo fundamenta-se no conceito de experiência de Miccoli (MICCOLI, 1997-2014) e na Teoria
do Caos/Complexidade (LARSEN-FREEMAN e CAMERON, 2008; LEFFA, 2006, 2009, PAIVA, 2006, 2009, entre outros), concebendo a
agência humana como um sistema adaptativo complexo (MERCER, 2011, 2012). Os resultados indicam que as ações e decisões das
professoras em sala de aula são moduladas pela inter-relação de elementos nos domínios contextual, inter e intrapessoal e temporal da
agência. As implicações deste estudo, para o ensino e aprendizagem de inglês na escola, estão na compreensão dos elementos que modulam
a agência de professores, bem como na documentação preliminar dos impactos da agência de professores em outros sistemas, principalmente
os de aprendizagem –uma área que merece ser mais pesquisada.

O LETRAMENTO CRÍTICO NA ESCOLA PÚBLICA: A BRECHA ATRAVÉS DA LITERATURA INGLESA
CAROLINE MARTINS DOS SANTOS
(UFMG)

Resumo de Paper
O ensino de língua inglesa, assim como da língua materna nas escolas públicas tem sido muito discutido a partir dos documentos oficias que
propõem o ensino crítico e a formação do cidadão. Alguns trabalhos discutem a importância da literatura para o ensino de língua estrangeira,
além de outros fatores que contribuem para a formação crítica do indivíduo. Porém, as Orientações Curriculares do Ensino Médio (OCEM)
sugerem o ensino de literatura apenas à disciplina de língua portuguesa, e a língua estrangeira se ocupa apenas do aspecto linguístico. A partir
da experiência de acompanhar uma professora de uma escola municipal de Belo Horizonte trabalhando a literatura inglesa com alunos do
ensino médio, este trabalho propõe investigar o espaço que a literatura pode obter na sala de aula de língua estrangeira. Além das diversas
oportunidades de estudar a língua nas obras clássicas da literatura e os diversos temas presentes nelas que oferecem oportunidades de
reflexão, também se deve ressaltar a imperdível oportunidade de fazer letramento crítico a partir do estudo da literatura de língua inglesa. A
análise será feita com base nos referenciais teóricos dos estudos críticos dos letramentos, conforme postulam Monte Mór (2010), Duboc
(2011), Festino (2011) e Wielewicki (2010, 2011).
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DISCUTINDO UMA PROPOSTA DE UNIDADE DIDÁTICA SOBRE REPORTAGEM AUDIOVISUAL: O
TRABALHO COM GÊNEROS ORAIS PÚBLICOS NA SALA DE AULA DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA
ADICIONAL
CAROLINE SCHEUER NEVES
(UFRGS)

Resumo de Paper
Este trabalho irá apresentar e discutir uma proposta de unidade didática (UD) para aulas de Português como Língua Adicional que foca na
temática turismo e no gênero reportagem audiovisual. Essa UD foi trabalhada com um grupo de alunos do Programa de Português para
Estrangeiros da UFRGS durante o projeto desenvolvido com essa turma. A UD foi elaborada com base na noção de projeto como uma
proposta de construção da turma que pretende vincular os objetivos de ensino do eixo temático e dos gêneros discursivos implicados à
participação efetiva dos alunos no contexto escolar e fora dele, aferindo coerência ao trabalho realizado ao longo das aulas e justificando tanto
as tarefas quanto a avaliação desenvolvidas (SCHLATTER; GARCEZ, 2012). Nesse sentido, a UD correspondeu a uma das etapas do projeto
realizado, justificando-se enquanto etapa necessária para se alcançar um produto final adequado em relação às expectativas dos interlocutores
projetados. Outro ponto de partida foi a noção bakhtiniana de gêneros do discurso: enunciados estáveis elaborados em cada domínio de uso
da linguagem, cuja estabilidade é entendida com base na sua historicidade, pelo viés social da sua produção, ou seja, cada ato enunciativo
constrói e é construído por certas condições de produção (BAKHTIN, 2003). Procurou-se, assim, priorizar o uso e não as formas linguísticas
descontextualizadas das situações de produção. Também é importante ressaltar que, muitas vezes, os gêneros orais públicos são pouco
explorados em aulas de língua, e, portanto, torna-se relevante produzir trabalhos que abordem a oralidade e que discutam práticas
pedagógicas em que os gêneros orais públicos configurem um objeto de ensino e aprendizagem em sala de aula, tratando-se não só da
materialidade linguística, mas também de outras linguagens significativas para a interação oral. Dessa forma, objetiva-se contribuir para a
produção de material didático com foco em gêneros orais públicos a partir do desenvolvimento de projetos.

PRÁTICAS TRANSLÍNGUES E A EMERGÊNCIA DO PROFESSOR DE LÍNGUAS: NECESSIDADES,
RUPTURAS E FORMAÇÃO
CÁTIA VENEZIANO PITOMBEIRA
(PUC CAMPINAS E FATEC PRAIA GRANDE)
LUCAS RODRIGUES LOPES
(UNICAMP)
Resumo de Paper
Este trabalho pretende problematizar a formação de professores de línguas, que, oriundos de cursos de licenciatura em letras, ainda priorizam
o ensino de línguas calcado numa perspectiva linear e prescritiva. Busca-se, primeiramente, circunstanciar a posição enunciativa adotada
pelos alunos que se forma(ra)m em letras e vão ensinar língua inglesa. Dessa perspectiva, a discussão abordará a incidência e possíveis
efeitos no ensino de língua inglesa, além de propor possíveis olhares translíngues sob as rotas de atuação docente. Assim, hologramático,
recursivo e dialógico, que são princípios complexos, conforme proposto por Morin (2000), serão mobilizados a fim de melhor compreender
como o ensino de língua inglesa pode tomar partes-todo, corrobora idas-vidas, além de contemplar a imprevisibilidade emergente do espiral
ensino/aprendizagem, nesse caso, partindo de um prisma translíngue, conforme proposto por Garcia (2015). Também, como prisma teórico,
apoia-se no conceito de que, como sujeitos históricos, ideológicos e sociais, conforme Bakhtin (2004), ou seja, os inter-agentes do espaço de
sala de aula de língua estrangeira promulgam, aceitam e podem negar os diversos discursos a respeito do ensino de uma língua com caráter
hegemônico. Objetiva-se perceber como as práticas translíngues relacionam-se ao ver e ao estar no mundo, conduzindo a prática docente a
um “agir” impactado pelas práticas sociais. Desta forma existe a possibilidade para uma abertura de ressignificações a partir das experiências
pessoais em que os sentidos não são fixos e que definições são realizadas a partir do social no momento de sua internalização.

IDENTIDADE, SUBJETIVIDADE E ENSINO DE LÍNGUAS: ESCRITA DE SI
CELINA APARECIDA GARCIA DE SOUZA NASCIMENTO
(UFMS)

Resumo de Paper
Este trabalho propõe discutir a escrita como objeto cultural e lingüístico, analisando-a enquanto escrita de si de alunas internas do Presídio
Feminino. Trata-se de uma proposta que se insere na perspectiva teórica metodológica discursiva com base no método arqueo-genealógico
foucaultiano e na escrita de si, conforme Foucault (2006). É importante ressaltar que essa escolha teórica não se restringe ao linguístico no
sentido estrito, mas inscreve-se no viés discursivo, em que se trabalha no entremeio, mostrando que não há separação dicotômica entre a
linguagem e sua exterioridade constitutiva. Além disso, ao introduzir a noção de sujeito e de situação, a Análise do Discurso trabalha com o
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descentramento do sujeito (como origem). E esse sujeito, segundo Authier-Revuz (1998, p. 171) é “barrado, descentrado pelo inconsciente em
uma relação de não-coincidência consigo mesmo, da alteridade ou da heterogeneidade [...]”. Como suporte teórico, apoiamos em alguns
autores da Linguística Aplicada no viés discursivo, como Coracini (2007), tendo em vista que os sujeitos produtores dos discursos são
“interpretados” na perspectiva das condições de produção, em que está em jogo a relação da linguagem com a história e seus mecanismos
imaginários e ideológicos. Os resultados parciais indicam que as alunas internas, às vezes se mostram incompletas, se vêem fragilizadas
manifestado pela escrita, apesar de ser um momento em que elas se fazem presentes para o outro e para si, se mostrando vitimizadas pelo
sistema e pelos motivos que supostamente as levaram ao crime.

A POSTURA ETNOGRÁFICA DE UMA PESQUISADORA
CHARLENE STEPLANY MARYLIN MENESES DE PAULA
(UFG)

Resumo de Paper
Discuto, nessa comunicação, acerca do trabalho de um(a) etnógrafo(a) na transcrição (OCHS, 1979; HAVILAND, 1996; URBAN, 1996) e
análise de dados. Lançando mão de estudiosos(as) da área, analiso um evento comunicativo, em que é possível perceber o espaço disciplinar
das "semióticas sociolinguisticamente informadas" (BLOOMAERT, RAMPTON, 2011, p. 6, tradução minha) e como elas contribuem para o
estabelecimento ou reforço das relações de poder. O evento trata-se de um recorte de uma aula ministrada no segundo bimestre de 2013, no
módulo "English Learning and Literatures" do "Curso de formação continuada de professoras/es de inglês como língua estrangeira/adicional:
UFG". Dessa aula, participaram 8 professoras de escolas públicas do estado de Goiás. A transcrição da interação que será analisada
contemplou noções de engajamento com aquilo que normalmente é deixado de fora de nossas análises (PENNYCOOK, 2001; KULICK, 2005;
BLOOMAERT; RAMPTON, 2011; YOUNG, 2001); sensibilidade (BLUMER, 1969; BLOMMAERT, 2013); observação próxima e atenta
(BLOOMAERT; JIE, 2010; HYMES, 1980; BLOOMAERT; RAMPTON, 2011); consideração do que está além, antes e depois do evento
comunicativo (BRIGGS, 2005). Conclui-se que é necessário rever o conceito de língua, bem como o de prática comunicativa, identidade,
negociação e significado, pois o que antes era desconsiderado ou essencializado/fixo na pesquisa etnográfica, hoje contribui para a definição
de contextos em movimento (PENNYCOOK, 2010). Dessa forma, acima de tudo, considera-se que é preciso repensar o conceito de contexto e
sua importância na pesquisa etnográfica, uma vez que é ele o responsável pelo processo de constante (re)produção e compreensão
comunicativa e identitária (BLOOMAERT; VARIS, 2013).

REFLEXÕES SOBRE A INTRODUÇÃO DA LÍNGUA INGLESA NO ENSINO FUNDAMENTAL I PÚBLICO À
LUZ DOS MULTILETRAMENTOS
CHRISTIANE BATINGA AGRA
(UFAL)

Resumo de Paper
Nessa comunicação, apresento um recorte de minha pesquisa em andamento que objetiva compreender uma experiência de introdução da
Língua Inglesa no Ensino Fundamental I público, focando no desenvolvimento linguístico e na formação cidadã dos alunos envolvidos. Apoiome teoricamente na visão de língua de Bakhtin/Volochinov ([1929]/2010) que a considera um fenômeno social que só se materializa na
presença do outro, na perspectiva sócio cultural de ensino-aprendizagem de Vygotsky (1978), na Linguística Aplicada Crítica (PENNYCOOK,
2006; RAJAGOPALAN, 2006), nos multiletramentos (KALANTZIS e COPE, 2011; ROJO, 2012), e nos estudiosos do ensino de inglês para
crianças (CAMERON, 2001; BREWSTER, ELLIS & GIRARD, 2002; ROCHA, 2006; TONELLI e RAMOS, 2007; entre outros). Os resultados
parciais apontam para o fato de que a partir do momento em que a Língua foi aproximada da realidade dos alunos, surgiram maiores
oportunidades de uma aprendizagem significativa, que os fez transitar de uma maneira mais crítica e consciente pelos fenômenos globais e
locais de nossa sociedade contemporânea.

A FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA À LUZ DA ANÁLISE DE
NECESSIDADES
CHRISTINE SANT ANNA DE ALMEIDA
(PUC SP)
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Resumo de Paper
Esta proposta de comunicação tem por objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa de doutorado - uma pesquisa qualitativa
caracterizada como um estudo de caso (STAKE, 1995; YIN, 2010) - que identificou as necessidades formativas dos professores de Língua
Inglesa em exercício na rede municipal pública de ensino de Vitória, ES, no ano de 2012, com o propósito de examinar em que medida o
processo formativo oferecido por essa instituição atende às necessidades dos docentes. Nesse estudo, conduziu-se uma análise de
necessidades com esses professores (BARBIER; LESNE, 1977; HUTCHINSON; WATERS, 1987; DUDLEY-EVANS; ST. JOHN, 1998;
RODRIGUES; ESTEVES, 1993; GALINDO; INFORSATO, 2008), fazendo uso de questionário com os docentes e realizando entrevistas com
os gestores. Os resultados revelaram que o processo formativo oferecido não atende às necessidades dos professores. Os resultados
motivaram a elaboração, a título de ilustração, de um roteiro sugestivo de ações formativas. Tal roteiro atende às exigências e preceitos de
documentos diretivos (BRASIL, 1996, 1998a, 1998b, 2002a; VITÓRIA, 2004a, 2004b, 2007) e vai ao encontro do que os estudiosos da área
sugerem como desejável para a formação contínua de professores de Língua Inglesa (BROWN, 2001; CELANI, 2001; KUMARAVADIVELU,
2011) e das necessidades manifestadas pelos professores pesquisados.

INVESTIMENTOS E IDENTIDADES IMAGINADAS DE FUTUROS PROFESSORES DE INGLÊS
CINTHIA MARIA DA FONTOURA MESSIAS
(UEMS)
JOAO FABIO SANCHES SILVA
(UEMS)
Resumo de Pôster
A importância dos estudos referentes à construção da identidade do professor de inglês emerge cada vez mais na literatura internacional como
um próspero campo de ação e investigação docente. A par disto, estão sendo ampliados os estudos que objetivam trabalhar dentro de uma
abordagem pós-estruturalista na elaboração de conceitos relativos a questões identitárias no âmbito de formação de professores de línguas,
tais como “investimento”, “comunidades imaginadas”, “identidade” e “comunidades de prática”. Pós-estruturalistas argumentam que a
identidade é um campo divergente de opiniões, posto que a subjetividade é gerada em uma multiplicidade de espaços sociais, permeados por
relações de poder que podem conduzir um indivíduo a vir a ter diversas posições subjetivas, por tantas vezes divergentes. Consoante a isto, o
presente projeto de Iniciação Científica objetivou trazer os resultados de um estudo qualitativo, sustentado nos conceitos citados acima, de
maneira a apreender de que forma futuros professores de inglês expressam a construção de sua identidade como aprendizes e usuários do
idioma, e como essa composição afetará a sua futura prática pedagógica docente. Para isto, foi escolhido um grupo de alunos-professores
pertencentes a um curso de Letras Português/Inglês de uma universidade pública da cidade de Campo Grande (MS) durante o ano letivo de
2014. Os dados foram gerados por meio de questionários e analisados de forma qualitativa. Os resultados sugerem que a construção da
identidade dos participantes nas suas várias subjetividades – acadêmicos de Letras, aprendizes/usuários da Língua Inglesa e, principalmente,
como futuros professores desse idioma, uma vez que apresentam posturas subjetivas em contínua transformação e, ocasionalmente,
contraditórias.

A AQUISIÇÃO DA LIBRAS POR UM ESTUDANTE SURDO: UM ESTUDO DE CASO.
CLARICE KAREN DE JESUS
(UEMS)

Resumo de Paper
A criança ouvinte ao nascer já está em contato com situações que garantem a ela a aquisição da sua língua natural, que é oral e auditiva. Para
a criança surda, se ela não nasce em uma família de pais surdos, não haverá garantias dessa interação linguística da sua língua natural, que é
a Libras (Língua Brasileira de sinais), uma língua gestual e visual. É fundamental que a criança surda adquira a Libras como primeira língua,
para posteriormente aprender sua segunda língua, o Português, em sua modalidade escrita. Este artigo tem por finalidade descrever uma
pesquisa realizada em uma escola pública no estado do Mato Grosso do Sul, sobre as dificuldades na aquisição da Libras, por um aluno surdo
de onze anos de idade. O objetivo da pesquisa é analisar as causas pelas quais o aluno não consegue aprender a Libras, apesar de estar
incluído em sala de aula comum, no período matutino, com um intérprete de Libras desde os sete anos de idade e frequentar a sala de recurso
multifuncional no período vespertino. Foram feitas várias observações das aulas na sala de aula comum e na sala de recurso multifuncional. As
técnicas da educação especial, professores regentes, os pais e a pedagoga da sala de recurso multifuncional foram entrevistados, a fim de
buscar as respostas das dificuldades desse aluno na aquisição da Libras. A análise das aulas observadas e das entrevistas, com base nos
teóricos utilizados, apontou o uso de metodologias inadequadas pelos professores, a falta de conhecimento da estrutura da Libras e da cultura
surda, a pouquidade de interação do aluno com outros surdos, a apatia da família em utilizar a Libras no ambiente doméstico e a inassiduidade
do aluno nas aulas da sala de recurso multifuncional.
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ENTRE O QUERER E O PODER: POSIÇÕES SOCIAIS EXERCIDAS POR PARTICIPANTES DE UM GRUPO DE
ENSINO COLABORATIVO EM UM CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE INGLÊS
CLAUDIA CHRISTIAN SILVA VALK
(UNESPAR (CAMPUS APUCARANA)

Resumo de Paper
O objetivo deste trabalho é analisar e discutir quais mecanismos sociais e discursivos, revelados pelas posições sociais, regras e divisão social
do trabalho, ativam e bloqueiam práticas de ensino colaborativo em cursos de formação de professores de inglês. O interesse em compreender
tais aspectos partiu da experiência vivenciada, em que a iniciativa de ensino colaborativo foi desenhada na tentativa de que esta prática
pudesse ser institucionalizada. Igualmente, decorreu da percepção de que há uma lacuna na literatura atual, que trate das impossibilidades de
práticas colaborativas, desprezando-se assim, partes do processo que afetam/constrangem sua consolidação. A partir da perspectiva teórica
da Teoria sócio-histórico-cultural (VYGOTSKY, 1978; LEONTIEV, 1978) e apoiado nos estudos sobre colaboração (ROTH et. al., 1999; JOHNSTEINER, 2000; MATEUS, 2007; MAGALHÃES e LIBERALI, 2009), olhei não somente para os resultados, mas para o processo que envolve
práticas de ensino colaborativo em cursos de formação de professores, a fim de responder à seguinte pergunta: Que posições sociais são
exercidas pelos participantes do grupo de ensino colaborativo pesquisado? Inserida na abordagem qualitativa, analisei as complexas relações
entre estrutura social e discursiva, por meio da Análise de Discurso Crítica (FAIRCLOUGH, 2003; van LEEUWEN, 2008; RESENDE &
RAMALHO, 2011). As análises indicam que tanto fatores que podem estar relacionados a poder, como fatores relacionados ao querer dos
participantes, parecem ter sido fortes e decisivos no processo de não consolidação do projeto. Tais fatores estão relacionados ao que é
possível, ou não, que se faça, enquanto, o querer aponta para os desejos, para aquilo que foi idealizado. Por fim, espero que este trabalho
possa contribuir para a compreensão, e consequentemente, para a realização de experiências que permitam a consolidação de práticas dessa
natureza.

TECNOLOGIAS DIGITAIS MÓVEIS E A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE LÍNGUA
ESTRANGEIRA
CLÁUDIA HILSDORF ROCHA
(IEL/UNICAMP)

Resumo de Paper
Este trabalho visa a apresentar resultados parciais de uma pesquisa atrelada a meu projeto docente na Instituição de Ensino Superior em que
encontro-me vinculada. O foco do estudo, de natureza qualitativa (COHEN et al, 2011) e cunho etnográfico (ANDRÉ, 1995), recai na formação
inicial de professores de línguas, em sua interface com as tecnologias digitais e móveis (PEGRUM, 2014). Com base em disciplinas voltadas
ao ensino e à pesquisa em (português como) língua estrangeira (PLE/LE) e ministradas a alunos de graduação, pretendo investigar as
representações discentes em relação ao ensino-aprendizagem, ao papel docente e ao uso dessas tecnologias. Para tanto, o contexto gerador
de dados é a experiência de elaboração de materiais e aplicativos para a aprendizagem de (P)LE em contexto acadêmico-universitário. Uma
vez que compreendo as tecnologias e mídias como agentes de socialização (SETTON, 2010) e, portanto, também como produtoras e
veiculadoras de discursos e de subjetividades, entendo ser importante a análise de quais valores em termos de língua, sujeito, tecnologia e
sociedade estão sendo mobilizados a partir das propostas desenvolvidas pelos participantes. Fundamentada no conceito de educação crítica
de professores (LIBERALI, 2012) e na perspectiva teórico-metodológica da Pesquisa Narrativa (CLANDININ; CONNELLY, 2000, 2011), busco
depreender as visões dos participantes e analisar como eles possivelmente marcam suas identidades e subjetividades nesse processo, por
meio de narrativas digitais (ALMEIDA; VALENTE, 2012), construídas a partir da mídia social Facebook (MUÑOZ; TOWNER, 2009) e/ou blogs
utilizados ao longo das citadas disciplinas. As contribuições da pesquisa para o campo de Linguagens recai nas possibilidades de subsídios
para reflexões e práticas pedagógicas orientadas por uma perspectiva crítica (KUBOTA, 2004) e mais próximas à ideia de pedagogia pública
(BIESTA, 2014) e aprendizagem ubíqua (SANTAELLA, 2014).

MOBILIDADE E UBIQUIDADE NA PERSPECTIVA DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUAS
CLAUDIA VIVIEN CARVALHO DE OLIVEIRA SOARES
(UESB)

Resumo de Paper
Com o advento da Cibercultura, novas possibilidades de aprendizagem, interação e colaboração emergem do ciberespaço que se constitui
como espaço virtual que surge tanto pela evolução da informática como da internet. E como uma entidade virtual, é desterritorializado e capaz
de gerar diversas manifestações concretas em diferentes momentos e locais determinados, sem, contudo, estar ela mesma presa a um lugar
ou tempo em particular (LEVY, 1999). Nesse sentido, compreendemos que as noções de mobilidade e ubiquidade, no contexto
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contemporâneo, em que a utilização de dispositivos móveis se faz presente, são importantes como formas de potencializar práticas
pedagógicas em rede, propiciando processos colaborativos de aprendizagem. O processo de formação do professor torna-se então, um
aspecto relevante na medida em que consideramos que as práticas educacionais precisam ser responsivas à contemporaneidade e vinculadas
a mudanças que não se configuram pela simples utilização de tecnologias digitais, mas, sobretudo, pelas suas formas de uso de modo que
possam ressignificar o pensar e o agir dos professores. Nesta perspectiva, o presente estudo tem o objetivo de analisar uma das práticas de
letramento digital vivenciada pelos professores participantes do projeto de pesquisa Letramento digital e formação continuada de professores
de línguas (UESB/FAPESB), desenvolvido em uma escola pública no município de Vitória da Conquista, Bahia. Como recorte para esse
trabalho, analisamos o processo de interação em uma página temática no Facebook, criada por umas das professoras participantes do projeto,
durante a oficina de criação de páginas em redes sociais. Os resultados nos mostram que os eventos de letramento digital, em contextos
educacionais, apesar de ainda representarem um desafio para muitos professores, possibilitam práticas de letramento escolar ubíquas tanto no
que se refere aos processos de ensino como de aprendizagem.

IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROJETO DE LETRAMENTO PARA O GÊNERO RELATÓRIO DE AULA DE
CAMPO
CLEIDE MONTEIRO GONÇALVES DE ABREU
(UFGD)

Resumo de Paper
Esta comunicação tem o objetivo de apresentar os resultados de uma pesquisa-ação que se realizou no Instituto Federal de Mato Grosso do
Sul (IFMS), em Ponta Porã – MS, com estudantes do Curso Técnico em Agricultura. Desenvolveu-se um projeto de letramento centrado no
gênero relatório de aula de campo, em que se privilegiou o trabalho de reescrita com foco na discursividade. O corpus é constituído pelas
diferentes versões de relatórios de aula de campo, sendo que as primeiras versões foram produzidas durante a realização de uma aula prática
de uma disciplina da área técnica e as demais versões nas aulas de língua portuguesa. Para a construção do arcabouço teórico, fundamentouse na perspectiva bakhtiniana dos gêneros do discurso, dos estudos do letramento e das qualidades discursivas na escrita. A motivação para
este estudo decorre da importância que o gênero relatório de aula de campo tem para a formação dos sujeitos da pesquisa, os quais chegam
ao instituto sem o seu domínio, embora necessitem utilizá-lo desde as primeiras aulas práticas do curso. Os resultados demonstraram que os
sujeitos apresentaram uma melhora significativa no que tange à discursividade na escrita.

REFLEXÕES EM TORNO DA IDENTIDADE CULTURAL LATINA FRENTE À GLOBALIZAÇÃO
CLEMILTON PEREIRA DOS SANTOS
(UEMS)

Resumo de Paper
A história, a expansão, o declínio do império romano e consequentemente a história da língua latina e da língua portuguesa, no mundo, em
termos de aspectos linguísticos, colonialismo e hibridismo se inter-relacionam sejam elas mais recentes, ou mais longínquas em um ir e vir
sócio histórico linguístico e cultural. Frente a essa constatação, nosso trabalho visa refletir acerca da identidade cultural latina veiculada em
material didático de língua portuguesa em período anterior ao acordo MEC/USAID assinado pelo governo brasileiro e a Agency for International
Development (AID) em 1965, num contraponto com material didático publicado nos anos 90, apogeu da globalização, com intuito de
estabelecer paralelo entre a cultura que permeava os manuais de ensino e contribuíram para construção do imaginário cultural latino adotados
para o ensino de língua portuguesa, em muitos casos, único material de acesso à leitura. Propomos nesta tese defender a ideia de que a
passagem de nossa origem latinoeuropeia para latinoamericana determina nossa identidade cultural a qual se configura hoje mais americana
que latina em relação aos costumes e ao conhecimento de nossas raízes culturais tão imprescindíveis à nossa formação humanitária e cidadã
em tempos de identidade globalizada. Cada sociedade recebe traços e características novas, sem, no entanto, eximir-se de suas tradições,
podendo transformá-las e atualizá-las conforme suas necessidades e usos diários, no entanto, estas atualizações tendem a nos identificar
culturalmente enquanto cidadãos do século XXI mais latinos, ou mais americanos? Para desenvolvimento de tal estudo que se encontra em
fase inicial nos utilizaremos de pressupostos teóricos relacionados aos estudos culturais, e à história e ensino da língua latina, adotando
enquanto referenciais Coutinho (1958), Faria (1941) DaMatta(1986) Romanelli (1986) Burke (1995), Canclini (1999), Basseto( 2001), Hall
(2005), Bauman (2008) dentre outros

REFLEXÕES ACERCA DE POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA NA EJA
CLEONICE DE FÁTIMA MARTINS
(UEPG)
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Resumo de Paper
O presente trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado em andamento que tem como objetivo principal averiguar como se dá a
implementação de uma língua estrangeira na grade curricular da Educação de Jovens e Adultos (EJA), bem como as políticas linguísticas que
envolvem este processo. Consequentemente, busca averiguar o ensino e aprendizagem da disciplina de língua estrangeira nessa modalidade
de ensino, visando à contribuição para a (re)construção de identidades dos Jovens e Adultos. Assim, com intuito de atender aos objetivos
propostos, além dos estudos bibliográficos, (CALVET, 2007; RAGAGOPALAN, 2013; 2014; CORREA, 2014; HALL, 2007; DCE’s, 2006; 2008),
também são feitas observações em instituições responsáveis pela EJA na cidade de Ponta Grossa, Paraná, além de entrevistas e
questionários com alunos, professores e equipe pedagógica dessas instituições. Dessa forma a pesquisa tem cunho qualitativo (BORTONIRICARDO, 2008). Acresce-se ainda as experiências de participante da investigação, uma vez que há recuperação de dados como ex-aluna e
professora desta modalidade de ensino. Almeja-se com este trabalho compreender os processos de implantação de uma língua estrangeira na
grade curricular da Educação de Jovens e Adultos e consequentemente os aspectos de ensino e aprendizagem dessa disciplina nesta
modalidade de ensino. Por este viés, almeja-se também instigar a outros estudos nesse campo de modo a expandir e aprimorar os estudos e
as discussões.

LETRAMENTOS NA ESCOLA: A SEQUÊNCIA DIDÁTICA ORGANIZANDO O ENSINO E A APRENDIZAGEM
DE LÍNGUA MATERNA.
CLEUNICE FERNANDES DA SILVA
(UNEMAT)
MARCIA WEBER
(UNEMAT)
MIGUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
(UNEMAT)
Resumo de Paper
A organização do trabalho em sala de aula deve estar pautada por propostas que atendam as necessidades atuais de ensino e de
aprendizagem da língua materna, coadunando com as concepções teóricas e com os orientativos oficiais. Dessa forma, esse trabalho objetiva
apresentar como pode ser realizada essa articulação, na perspectiva de escola como agência de letramento e o professor como agente de
letramento. Os pressupostos teóricos repousam nas pesquisas realizadas por Kleiman (2007), Bortoni-Ricardo (2010), Orientações
Curriculares do Mato Gross/Área de Linguagens (2010). Nesse contexto, a presente proposta atende ao objetivo do Mestrado Profissional em
Letras/Profletras que busca formar professores de língua portuguesa voltados para a inovação e capazes de refletir acerca de questões
relevantes sobre diferentes usos da linguagem. Uma das possibilidades de planejar as ações em sala de aula é organizá-las através de
Sequência Didática (SD), que para Dolz, Noverraz, Schneuwly (2004) representa um conjunto de atividades escolares organizadas, em torno
de um gênero textual. Nessa perspectiva, estruturou-se uma sequência de atividades, envolvendo a tríade leitura, análise linguística e
produção textual, abordando como temática as questões inerentes à ética no processo eleitoral. O trabalho foi desenvolvido em cinco turmas,
sendo quatro da 3ª Fase do 3º Ciclo e uma de 5º ano, em três escolas públicas do município de Sinop/MT, que culminou com a produção de
paródias que foram divulgadas nas mídias virtuais e escolares. A organização dos trabalhos escolares partiu do coletivo, da partilha e da
cooperação dos envolvidos, dentro de uma concepção dialógica, em que a prática adquiriu uma significação. Nessa negociação entre os pares,
o professor passou de mediador a agente de letramento, pois respeitou as necessidades e aprendeu ao mesmo tempo em que ensinou.

OS “(A)NORMAIS‟ EM DISCURSOS DE DOCENTES: ALGUMAS DISCUSSÕES FRENTE À DIVERSIDADE
SEXUAL
CLODOALDO FERREIRA FERNANDES
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS)
ARIOVALDO LOPES PEREIRA
(UEG)
Resumo de Paper
A discussão sobre a temática da diversidade sexual na escola é um terreno escorregadio que gera insegurança de certa forma em docentes,
na medida em que não se insere uma política da heterogeneidade que seja capaz de problematizar os diferentes lugares identitários das
sexualidades. A escola como um espaço que agencia lugares e medeia o conhecimento, veicula a tradição (PEREIRA, 2007) à
(hetero)centralidade e é o lugar relevante para promover questionamentos do que é tido como natural. A linguagem pode-se afirmar, constrói
sentidos sobre o que somos e o que poderíamos ser no mundo social (MOITA LOPES, 2003, 2006). Assim, esta comunicação se insere no
campo da Linguística Aplicada (LA) em diálogos com a educação e outros estudos que atravessam as fronteiras proibidas (PENNYCOOK,
2006). O objetivo central que moveu a pesquisa de mestrado concluída foi compreender como se dão os mecanismos de exclusão do que é
tido fora do centro da (hetero)normatividade. Para alcançá-lo, adotamos uma investigação de cunho qualitativo, conduzida em escola da rede
pública estadual na cidade de Anápolis em Goiás, cujos dados coletados foram a partir de instrumentos como grupo focal, observação de aulas
e diários de campo. A fundamentação teórica assumida se fundamentou nos princípios da Análise de Discurso Crítica. Nessa perspectiva, a
partir das lentes teóricas de autores como Fairclough (2001), Foucault (2001, 2010), entende-se que os discursos moldam ações que
posicionam o sujeito em realidades sociais em diferentes materialidades discursivas que localizam as sexualidades em tempos e espaços
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distintos. Os resultados apontam que há uma abertura, por parte de docentes para discutir temáticas relacionadas à diversidade sexual na
escola e que, ao mesmo tempo em que a escola é o recinto do diverso, é também o lugar do negado, do normatizado e do centralizado,
sinaliza abertura para temas sobre diversidade.

PROGRAMA ESCOLAS INTERCULTURAIS DE FRONTEIRA: ESPAÇO SEMIÓTICO DE ENUNCIAÇÃO DAS
LÍNGUAS E CULTURAS DA FRONTEIRA
CRISLIANE PATRICIA DA SILVA
(UFGD UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS)

Resumo de Paper
A semiosfera da fronteira se caracteriza por ser um espaço heterogêneo e mestiço, um lugar de trânsito das línguas e culturas presentes na
fronteira. Circulando pelas cidades fronteiriças percebemos a presença dessa mistura multicultural pelas ruas, pelo comércio, rodas de amigos
e principalmente dentro das escolas. Diante deste cenário plurilíngue e pluricultural o PEIF - Programa Escolas Interculturais de Fronteira
nasce com o intuito de desenvolver uma educação intercultural fortalecendo a formação integral de crianças e jovens que residem nas regiões
de fronteira. O programa PEIF/MEC/SEB/UFGD visa mobilizar e integrar a comunidade escolar de modo que a escola possa se perceber como
um espaço intercultural importante para o desenvolvimento regional. Desta forma este trabalho vem discutir sobre o espaço de enunciação
presente dentro do PEIF. A razão desta discussão é mostrar o lugar de diálogo das línguas e das culturas que estão presentes dentro das
escolas que integram o PEIF. O objetivo é mostrar a importância do dialogismo linguístico percebendo que a língua é o interpretante de todos
os sistemas semióticos existentes e que através dela podemos olhar o mundo, enxergar o outro, ver através dos enunciados. O dialogismo
cultural também é motivo de reflexão neste trabalho já que entendemos cultura como linguagem produtora de significação.

CONSTITUINDO-SE PROFESSOR DE INGLÊS EM REDE: DISCURSOS SOBRE FORMAÇÃO, ENSINOAPRENDIZAGEM E TECNOLOGIA
CRISTIANE CARVALHO DE PAULA BRITO
(UFU)
MARIA DE FÁTIMA FONSECA GUILHERME
(UFU)
Resumo de Paper
Esta comunicação visa apresentar resultados parciais de uma pesquisa cujo objetivo é investigar discursividades construídas por professores
pré-serviço acerca do processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa em um curso de licenciatura de Letras-Inglês em contexto de
educação a distância, em uma instituição federal de ensino superior (IFES) no estado de Minas Gerais. Para o escopo desse trabalho,
propomo-nos a discutir representações desses professores sobre sua formação e seus processos de ensino-aprendizagem, tendo em vista a
relação que estabelecem com as NTICs (Novas Tecnologias de Informação e Comunicação). A fim de lançar olhares para os dizeres
construídos em fóruns de discussão da disciplina ‘NTICs no Ensino de Língua Inglesa’, ministrada ao final do referido curso, fundamentamonos no quadro teórico-metodológico da Análise do Discurso (AD) em interface com os estudos da Linguística Aplicada (LA). No que diz respeito
à AD, estamos considerando a teoria do discurso elaborada por Michel Pêcheux (ADF – Análise do Discurso de Linha Francesa), assim como
alguns elementos da arquitetura bakhtiniana (ADD – Análise Dialógica do Discurso). Interessa-nos, portanto, tomar a linguagem em sua
dimensão sócio-histórico-ideológica e dialógico-polifônica para refletir sobre a relação sujeito-linguagem-tecnologia, no intuito de problematizar
as possíveis incidências dos discursos que se constituem em um ambiente virtual de formação de professores para as (futuras) práticas
docentes desses sujeitos. Nesse sentido, entendemos estar contemplando o exercício de uma LA que se pretende ser socialmente
comprometida, responsável e responsiva à vida social, ou seja, uma LA que busca problematizar questões de uso da linguagem para que se
possa melhor compreendê-las, uma LA que propõe intervenções que possam otimizar as relações mediadas pela linguagem e, por
conseguinte, uma LA que se compromete com sujeitos que vivenciam problemas nas diversas situações mediadas pela linguagem.

RELATOS DO PIBID NA REGIÃO DO BAIXO TOCANTINS PARAENSE: O COMPUTADOR NA SALA DE
AULA DE PORTUGUÊS
CRISTIANE DOMINIQUI VIEIRA BURLAMAQUI
(UEPA)

Resumo de Paper
Este trabalho apresenta reflexões sobre os resultados das ações de intervenção didático-pedagógicas realizadas durante o primeiro ano do
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subprojeto “A tecnologia da informação e comunicação no ensino básico: o ensino de português mediado pelo computador”, mantido pela
Capes por meio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, e executado no âmbito da Universidade do Estado do Pará. As
ações aqui analisadas foram desenvolvidas por alunos do curso de licenciatura em letras do Campus XIV, no município de Moju, em uma
escola estadual e tiveram início em março de 2014. O subprojeto propõe a análise crítica reflexiva da relação entre sujeito, ensino de língua
materna e as contingenciais mudanças ocorridas no processo de formação identitária de jovens habitantes da periferia do capitalismo
globalizado (SANTOS, 2006 e GUIDENS, 2010). Como referencial teórico-metodológico, lançamos mão dos pressupostos presentes na
Linguística Aplicada Crítica e de seus contingenciais diálogos com as ciências humanas, a sociologia e a teoria do discurso (BAUMAN, 2005,
2012; CASTELLS, 2005; KLEIMAN, 2013; MAGALHÃES & STOER, 2003; MOITA LOPES, 2013; MOITA LOPES et alii, 2008; RAJAGOPALAN,
2003; ROJO, 2012, 2013 etc.). Neste contexto teórico, a língua é concebida como mediadora entre o sujeito e suas atividades cotidianas; e é
nesta perspectiva que, após duas semanas de observação para recolher informações sobre os sujeitos e a dinâmica da sala de aula, as
atividades propostas pelos bolsistas para inclusão das novas tecnologias da informação e comunicação (NTICs) no ensino de português
exploraram a linguagem multissemiótica e multimodal, presentes nos hipertextos produzidos e veiculados nos ambientes virtuais. As atividades
de intervenção proporcionaram aos jovens experimentar novos letramentos – multiletramentos –, próprios das sociedades globalizadas e,
assim, desenvolver competências linguísticas apropriadas à recepção e produção de textos em ambientes mediados pela NTICs.

A APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA NO PROGRAMA INGLÊS SEM FRONTEIRAS: CRENÇAS E
EXPERIÊNCIAS DE ALUNOS
CRISTIANE MANZAN PERINE
(UFU)

Resumo de Paper
A experiência no contexto de ensino e aprendizagem de línguas é entendida como todos os acontecimentos significativos pelos quais
professores e aprendizes passam ao aprender uma língua estrangeira (MICCOLI, 2006). Uma diversidade de crenças e expectativas compõem
a experiência de aprendizagem de uma língua. Crenças são opiniões que professores e alunos têm acerca do processo de ensino e
aprendizagem (BARCELOS, 2001). Este trabalho tem por objetivo investigar as experiências de aprendizagem, colocando em relevo as
crenças e expectativas que permeiam a trajetória de alunos inscritos em um curso do programa “Inglês sem Fronteiras”. O “Inglês sem
Fronteiras” é uma iniciativa do governo federal que visa a proporcionar oportunidades de acesso a programas de mobilidade internacional por
meio da aprendizagem da língua inglesa, acompanhando assim, o processo de internacionalização das universidades brasileiras. Suas ações
incluem aulas presenciais nos campi das universidades e, concomitantemente, aulas virtuais por meio da plataforma “My English Online”, o que
caracteriza a modalidade hídrida (blended learning) de aprendizagem de línguas (MARSH, 2012). Neste estudo de natureza qualitativa
(BORTONI-RICARDO, 2008), apresentamos um recorte que compreende a análise inicial dos dados, correspondente a narrativas de
aprendizagem e diários de aprendizagem de dez alunos de diferentes cursos de graduação matriculados em uma turma de nível básico. Esses
alunos participaram da primeira oferta de cursos do programa. Espera-se que este trabalho possa contribuir para que professores e alunos
reflitam sobre as crenças e experiências dos alunos em contraste com o objetivo do ensino de línguas na contemporaneidade, seja em
ambientes virtuais ou presenciais, de formar cidadãos globais, visto que o uso de uma língua estrangeira é uma forma de agir no mundo para
transformá-lo.

NARRATIVAS MULTILÍNGUES DE DOLORES: UM ESTUDO DE CASO
CRISTIANE SCHMIDT
(UNIOESTE)

Resumo de Paper
Os estudos acerca do fenômeno linguístico e sua relação com aspectos socioculturais e identitários tem sido tema de vários debates na área
da linguística. Ao mesmo tempo, vem adquirindo visibilidade investigações voltadas para a compreensão de histórias de pessoas marcadas
pelo contato com diferentes línguas e culturas. A partir do exposto, discuto, inicialmente, conceitos atrelados aos pressupostos da
Sociolinguística, como aqueles relacionados aos estudos do bi/multilinguismo (FISHMAN, 1967, 1976, 1980; HEYE, 1974, 1999, 2006), assim
como revisito alguns pressupostos referentes aos processos de construção da identidade (BOHN, 2005; HALL, 2003). Nesse sentido, o
objetivo desta investigação é analisar as narrativas pessoais, especificamente, a trajetória de vida de Dolores inserida em diferentes contextos
socioculturais, geográficos e linguísticos, assim como inferir em que medida essa particularidade implicou no processo de sua constituição
identitária. Para tanto, a metodologia adotada consiste numa abordagem qualitativa em que se investiga um fenômeno específico – um estudo
de caso –, a partir da análise de tais narrativas multilíngues. Como procedimento metodológico, procurei valer-me do método sociolinguístico
desenvolvido por Tarallo (2007), em que se prioriza a entrevista narrativa para geração de dados. Dentre algumas características nos relatos
da informante, evidenciam-se deslocamentos constantes na constituição de sua identidade, enquanto imigrante e em contato com falantes de
línguas, além de esse processo ser marcado pela multiplicidade, complexidade e ser de cunho desenraizante.
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA SOB A ÓTICA DA MULTIMODALIDADE E DO
LETRAMENTO CRÍTICO: RELATO DA PRÁXIS DE UMA UNIVERSIDADE A DUAS ESCOLAS PÚBLICAS DA
BAHIA
CRISTINA ARCURI ELUF KINDERMANN
(UNEB)

Resumo de Paper
A formação do professor de línguas na atual sociedade implica novas formas de conceber a aprendizagem, rompendo discursos demarcados e
a ideia do papel passivo de transmissor de conhecimentos. Partindo de estudos sobre letramentos críticos, segundo Menezes e Montemór
(2008), essa formação reflete mudanças de uma perspectiva de ensino baseada na “mudança social, diversidade, igualdade econômica e
participação política”. Nesta linha de pensamento, Luke & Freebody (1997) ressaltam que letramentos críticos resgatam inúmeras questões
sobre localidade e diversidade de enfoques teóricos atuais, além de considerar o conjunto de práticas e questões sócio-político-econômicas
nessa trama de conexões advindas das tecnologias (tanto os letramentos digitais quanto os escritos). Kress (2000) evidencia que as
transformações sociais levam à descentralização da linguagem escrita e a expansão do caráter multimodal da comunicação tecnologizada.
Para Cope e Kalantzis (2000) é importante que “imaginemos novas formas de identidades que empoderem aqueles que vivem em vidas locais
através de novas formas de discursos e diálogos”. Neste panorama, Brydon e Tavares (2013) descrevem a relevância de estratégias
interpretativas necessárias para a produção de sentido no mundo contemporâneo. Isso vai ao encontro do pensamento de Giroux (1997) que
coloca a aprendizagem como um ato político, que propõe romper as fronteiras demarcadas dos discursos dominantes e coloca o professor no
centro desses discursos, confrontando e desconstruindo a própria história. Isso posto, apresentamos práxis de alunos em pré-serviço - de duas
universidades estaduais da Bahia - que trazem “imagens integradas à escritura, reconhecendo a presença da multimodalidade” e provocando a
“reflexão e relativização do enfoque na linguagem”, em busca de uma aprendizagem mais crítica e transgressora na sociedade atual.
(Montemór, 2013).

INCOMPLETUDE ASSOCIATIVA, COMPREENSÃO E ENSINO DE GRAMÁTICA – CONHECIMENTO
METALINGUÍSTICO E PRÁTICA DE LINGUAGEM.
CYBELLE BORGES DE ABREU
(UFRJ)

Resumo de Paper
O presente trabalho é fruto de observação e prática no Curso de Língua Aberto à Comunidade (CLAC) da UFRJ. Nesta comunicação,
pretende-se ratificar a existência do problema de escrita denominado “Incompletude Associativa” por Pécora em 1989; apresentar a ocorrência
desse problema em diferentes níveis de escrita, expandindo, assim, o escopo de Pécora; mostrar a relevância de discussão teórica e didática
sobre esse problema, advogando em prol de sua inserção entre os conteúdos das aulas de Língua Portuguesa, haja vista a recorrência do
problema nos textos escritos dissertativo-argumentativos de alunos; e discutir a necessidade de um ensino de Língua Portuguesa que abarque,
entre as suas bases, a consciência metassintática, que considera, entre outros postulados, a ideia de que a compreensão e a consciência
sobre os critérios e parâmetros que regem a sintaxe textual são fundamentais para que haja maior qualidade tanto na produção textual quanto
na leitura. É importante ressaltar ainda que os dados e resultados que serão apresentados nesta comunicação estão inseridos em minha
pesquisa de mestrado, que se encontra em andamento.

PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA POÉTICAS NO ENSINO MÉDIO: UM ESTUDO CONTRASTIVO ENTRE
BRASIL E FRANÇA.
CYNTHIA AGRA DE BRITO NEVES
(UNICAMP)

Resumo de Paper
Este trabalho é fruto de uma pesquisa realizada no doutorado, concluído em 2014, na área de Linguística Aplicada, no IEL/UNICAMP, em cotutela com a Université Stendhal Grenoble 3, na França, na qual contrastamos currículos e avaliações oficiais do Brasil e da França, em
especial, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Baccalauréat (bac) francês, atentando para o tipo de formação literária que se almeja
dos alunos nessa faixa de escolaridade cá e lá. Observamos ainda, 90 horas de aulas de Língua Materna (LM), in loco, em dois lycées de
Grenoble, na França, e em três escolas de ensino médio no interior de São Paulo, Brasil, acompanhando atividades que envolviam práticas de
leitura em voz alta e escrita de gêneros poéticos em salas de aula. Constatamos que, ao contrário do que supunha nossa vã filosofia, por
detrás dos muros dos lycées franceses e das escolas brasileiras, há muito mais semelhanças nas práticas pedagógicas que diferenças. Tanto
cá quanto lá, de modo geral, os alunos tentam burlar os formalismos poético e institucional, seja ao se interessarem pela vida pessoal dos
poetas, ao soltarem “o grito” por meio de um rap de protesto, ao interpretarem Rimbaud ao seu bel prazer, seja ao escreverem poesias
(censuradas!) com palavras vulgares. Enfim, notamos que, ao se deixarem tocar pelo événement poétique (Rannou, 2010), os alunos
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(re)encontram sua posição de sujeito, (re)elaboram, restauram seu espaço íntimo, sua interioridade, sua individualidade; um trabalho quasepsicanalítico na (re)construção de si; ao (se) ler, (se) dizer, (se) escrever, os alunos-leitores-escritores de poesias se colocam no mundo.
Defendemos, portanto, que os gêneros literários e poéticos ocupem o centro e não a periferia do processo educacional.

IDENTIDADES BRASILEIRAS VERBAIS E NÃO-VERBAIS PRESENTES EM UMA COLEÇÃO DE LIVROS
DIDÁTICOS DA ÁREA DE LÍNGUA INGLESA.
CYNTIA MAYARA TEODORO SANTANA
(UNEMAT)

Resumo de Pôster
O livro didático de Língua Inglesa tem sido objeto de muitas pesquisas na área da Linguística Aplicada no Brasil, pois ocupa um papel central
nos processos de ensino e aprendizagem e, consequentemente, na construção de identidades de professores e principalmente de alunos.
Assim, como bolsista do subprojeto PIBID-Inglês “Aprender e Ensinar Inglês é Show”, do Curso de Letras, do Campus Universitário de
Cáceres-MT, é meu objetivo nesta pesquisa, analisar os aspectos conotativos e denotativos da identidade brasileira presentes nas
representações simbólicas do livro (verbais e não verbais), uma vez que a Língua Inglesa não se referencia mais apenas os Estados Unidos e
Inglaterra, pois no contexto do mundo contemporâneo, trata-se de um idioma internacional e localmente apropriado em diferentes práticas
sociais. Neste sentido, a análise qualitativa será conduzida com base na comparação de duas coleções de Livros de Língua Inglesa
distribuídas pelo Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, para o Ensino Fundamental das escolas públicas brasileira, mais
especificamente as coleções adotadas pelas duas escolas parceiras do PIBID-Inglês: uma coleção de 2010 e outra de 2014. Uma coleção da É
uma pesquisa descritiva, pois visa a identificar, registrar e analisar as características, fatores ou variáveis que se relacionam com as
discursividades das duas coleções estudadas.

O PROCESSO DE TRANSCODIFICAÇÃO CULTURAL EM GÊNERO DIGITAL - A MODELAGEM DO
SOFTWARE SOBRE O TEXTO
DÁFNIE PÁULINO DA SILVA
(UNICAMP)

Resumo de Paper
Nosso trabalho examina o processo de transcodificação cultural no construto gênero digital. Pretende-se compreender como mediações
computacionais influenciam a constituição do gênero digital. Para isso, investigamos a construção de gêneros discursivos do MUD, um jogo de
RPG em plataforma textual. Primeiramente, o gênero é um ótimo conceito para estudar a relação de influência entre linguagem e tecnologia;
secundariamente, o jogo é um bom objeto de análise, pois é um espaço mutuamente constitutivo, no qual mecânica de jogo e texto verbal
mantêm uma relação simbiótica. O estudo examina (1) como o software é fundamental na constituição do gênero digital; (2) como produsuários
utilizam letramentos para se apropriar e subverter gêneros. Partimos da concepção bakhtiniana para identificar gêneros de MUD, gerando uma
tipologia de gêneros do MUD. A tipologia utilizou como critérios o conteúdo temático, estilo, estrutura composicional e funções no game; a
seguir, adotamos a transcodificação cultural para destacar o papel do software que modela a interface textual dos gêneros digitais. Fazemos
uma análise da tecnologia latente em três gêneros mudianos (sala, móbile e objeto), explicando como os constituintes do gênero estão ligados
às propiciações e limitações gerenciadas pelas funcionalidades dos softwares que os suportam. Explicitamos como tais gêneros são
enunciados com base em duas camadas porosas que produzem significado conjuntamente (programação e narrativa). O trabalho aponta que a
vinculação entre as camadas evidencia-se quando um jogador apreende o funcionamento do algoritmo do jogo e transforma o sentido proposto
para os gêneros do MUD. Essa compreensão do algoritmo empondera o jogador, que pode realizar uma participação mais crítica e transformar
semântica e estruturalmente os gêneros. Concluindo, destacamos que as duas camadas corroboram para restrições definidoras dos gêneros, e
que nos objetos digitais deve-se observar tanto a camada cultural quanto informática.

RESGATANDO O TERMO CRÍTICO EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS LOCALIZADAS
DANIEL DE MELLO FERRAZ
(UFES)
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Resumo de Paper
Segundo Pennycook (2010), o “crítico” alcançou um nível de saturação, ou seja, muitas areas do conhecimento têm adicionado o termo
(análise crítica do discurso, letramento crítico, sociolinguística crítica) como uma forma de se posicionarem em relação aos seus pares nãocríticos. Isso pode ser problemático na medidade em que as divisòes binárias se perpetuam em relaçòes de poder melhor (crítico) versus pior
(não-crítico). Devemos então, abandonar o termo ou continuar problematizando-o? Em contextos locais, há, ainda, a necessidade de
criticidade? Este trabalho busca responder a estas questões por meio da análise de algumas atividades nas disciplinas de Linguística Aplicada
e de Projetos do curso de letras-inglês da Universidade Federal do Espírito Santo. Num primeiro momento, discuto brevemente as propostas
pedagógicas desenvolvidas a fim de compreender, de forma autocrítica, se eles proporcionaram visões críticas e o diálogo com/entre os
alunos. Em seguida, discutimos as perspectivas dos alunos por meio de suas produções escritas. Algumas conclusões, como ressaltado
anteriormente, apontam para a necessidade de se discutir crítica/criticidade não somente em aulas específicas, mas de forma rizomática
(DELEUZE e GUATTARI, 2000), desconstrutiva e filosófica em todo o currículo, se desejamos que a LA e LAC (existe a separação?) sejam
possibilidades educacionais formativas. Do mesmo modo, apontamos para uma necessidade de escutarmos atentamente (com a racionalidade
e com o coração) os nossos educandos, os quais anseiam por uma educação que faça sentido.

EXPERIÊNCIAS DO PIBID NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE LÍNGUA ESPANHOLA:
DESAFIOS E CONQUISTAS
DANIELA SAYURI KAWAMOTO KANASHIRO
(UFMS)

Resumo de Paper
O presente trabalho tem como objetivo descrever e compartilhar experiências sobre o desenvolvimento de um subprojeto vinculado ao
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid). O referido programa é uma iniciativa do Ministério de Educação brasileiro para
valorizar a formação de professores, integrando alunos do curso de licenciatura presencial ou a distância, docentes que ministram aulas nos
cursos de formação de professores e os que estão nas escolas públicas, atuando na educação básica. Neste trabalho, serão comentadas
experiências especificamente do curso de Letras, na modalidade a distância, na área de formação de professores de espanhol como língua
adicional. Fazem parte do subprojeto intitulado Espanhol no ensino médio, 9 alunos do curso de Letras, uma docente que atua na educação
básica de escola pública e uma professora da universidade. Os encontros a distância com a coordenadora de área concretizam-se via Adobe
Connect, um sistema de videoconferência que os docentes dos cursos de formação de professores utilizam para ministrar aulas síncronas a
distância. Os textos teóricos e as atividades propostas figuram no Moodle (Modular Objetct-Oriented Dynamic Learning Environment), que é
um ambiente virtual de aprendizagem também utilizado pelos cursos a distância da instituição. As ações do subprojeto são planejadas e
avaliadas a cada quadrimestre. Já foram realizadas discussões teóricas e práticas, a organização de minicurso de espanhol para estudantes
dos anos finais da educação básica, o planejamento das aulas e a elaboração de materiais didáticos. Ainda que o suprojeto mencionado esteja
numa etapa inicial, já é possível notar aspectos positivos na formação desses professores: mais fluência dos futuros docentes na língua
espanhola, incentivo na participação de eventos científicos, mais visão crítica sobre os aspectos relacionados ao ensino e à aprendizagem de
idiomas, entre outros.

COLABORAÇÃO EM PRODUÇÃO ESCRITA E PERCEPÇÃO DOS APRENDIZES EM RELAÇÃO À PRÁTICA
DE REVISÃO POR PARES
DANIELE BLOS BOLZAN
(UFRGS)

Resumo de Paper
Esta pesquisa teve por objetivo propor a prática de revisão por pares de produção escrita em um 8º ano do Ensino Fundamental de uma escola
com currículo bilíngue do sul do Brasil. Ela visou analisar a atividade colaborativa em que os participantes envolveram-se enquanto engajados
na atividade de revisão por pares, bem como suas expectativas antes e sua avaliação depois de ter vivenciado essa prática pedagógica. Para
tal, usou-se uma abordagem metodológica qualitativa, através de questionários, produções textuais, interações entre os participantes e
entrevistas. A interação entre os participantes e o padrão de colaboração desenvolvido foram analisados de acordo com Weissberg (2006),
Storch (2002), Ballinger (2013) e Mercer (1992). Neste sentido, buscou-se observar as diferenças entre pares cujos membros apresentavam
nível de proficiência semelhante na segunda língua (L2) e pares cujos membros demonstravam habilidades linguísticas diferentes, observando
se houve andaimento, negociação, mediação e troca de papéis. Os resultados deste estudo mostram que mesmo em pares em que os
aprendizes demonstrem habilidade linguística semelhante na L2 e não seja possível identificar um indivíduo mais experiente, os participantes
foram capazes de oferecer andaimento e engajar-se em negociação e em um processo colaborativo de aprendizagem como em outros estudos
com adolescentes (Kowal and Swain, 1994) e adultos (Donato, 1998; Ohta, 1995; Villamil e Guerrero, 1996) sugerindo ainda que o papel de
expert pode ser assumido pelos diferentes membros dos pares em diferentes turnos como em Kowal e Swain, 1994. Desta forma, os dados
indicam que padrões de colaboração podem não estar relacionados a níveis de proficiência.
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LINGUAGEM E IDENTIDADE: REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS EM CARTAS DE INTERNAS
DANIELE CRISTINA SCALIANTE
(UFMS)

Resumo de Paper
Este trabalho tem por objetivo problematizar o processo de subjetividade de mulheres internas do Estabelecimento Penal Feminino de Três
Lagoas - MS via escrita de si, analisando as diferentes representações discursivas que emergem nas cartas desses sujeitos em privação de
liberdade. Assim, surge da necessidade de investigar as relações que perpassam tais discursos, uma vez que as relações de poder constituem
esse contexto. Temos enquanto hipótese que as mulheres internas, ao escreverem suas cartas, passam por um processo de exposição de sua
subjetividade, tendo, pois, sua formação identitária perpassada pelo contexto de onde falam, bem como pelas representações do “discurso
outro”. As perguntas que norteiam este trabalho são: quais representações discursivas emergem nesse contexto de privação de liberdade?
Como a escrita (linguagem) se dá nesse contexto? De que modo é constituído o processo identitário das mulheres internas? Para tanto, temos
enquanto subsídio o método arqueogenealógico foucaultiano e, como procedimento metodológico, a coleta e análise discursiva de cartas
escritas pelas mulheres internas em seu dia a dia no Estabelecimento Penal. Os pressupostos teóricos baseiam-se na Análise do Discurso de
linha francesa inaugurada por Pêcheux (1997) e, sob uma abordagem transdisciplinar, tratamos de identidade em autores como Hall (2005) e
Coracini (2003, 2007); sobre as relações de poder, subjetividade e escrita de si, partimos de Foucault (1979, 2006a, 2006b); sobre a
heterogeneidade discursiva, baseamo-nos em Authier-Revuz (1990). A análise mostra que as mulheres internas, na/pela escrita de si, deixam
marcas de subjetividade ao representarem a si, ao outro e à prisão pela exclusão na qual se veem, sendo seu processo identitário marcado
pela complexidade que o constitui, e que o torna em constante movimento, viabilizado por um discurso heterogêneo, que, por sua vez, é
perpassado por questões sócio-históricas e por relações de poder.

A INFLUÊNCIA DO HABITUS E DAS REPRESENTAÇÕES SOBRE A DOCÊNCIA NA CONSTITUIÇÃO
IDENTITÁRIA E NA PRÁTICA DO PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA
DANIELLA CORCIOLI AZEVEDO ROCHA
(UFT)

Resumo de Paper
Diante dos múltiplos aspectos envolvidos nas questões educacionais e devido ao fato de que os professores e as questões relacionadas às
suas identidades e subjetividades são negligenciadas em grande parte das pesquisas na linguística aplicada (CORACINI, 2003), pretendemos
discutir algumas das questões relacionadas à influência da subjetividade, do habitus (BOURDIEU, 1998) docente e das representações sobre a
docência na constituição identitária e na prática de professores de língua inglesa. Segundo Coracini (2003), nossas pesquisas ainda são
realizadas pressupondo que lidamos com sujeitos estáveis, coerentes, racionais, objetivos, que têm controle sobre seus atos e que, além
disso, seriam apreensíveis e capazes de agir conscientemente sobre si próprios e sobre outros. Isso nos leva a uma crescente busca por
padronização de comportamentos e homogeneização ou generalização de pessoas e situações para que, simplificados, uniformes ou
padronizados todos os sujeitos e processos possam ser descritos, sistematizados e ‘tratados’. Bertoldo (2003) corrobora essas opiniões e
pontua que as questões de ordem subjetiva frequentemente passam a ser vistas como inadequações profissionais que precisam ser
‘corrigidas’ por meio de uma teoria adequada. E, nesse sentido, a linguística vem desenvolvendo uma forma de tratamento solucionista em
relação às questões educacionais dando cada vez menos importância ao estudo das causas e consequências do que está sendo observado e,
portanto, ao questionamento de atitudes e comportamentos naturalizados pelo hábito, para privilegiar a busca de soluções aos problemas
encontrados (CORACINI, 2003). Este estudo é parte de uma pesquisa de doutorado que está sendo desenvolvida com professores e alunos da
rede pública de ensino no Tocantins e tem como apoio os pressupostos de autores como Bertoldo (2003, 2004 e 2009), Bourdieu (1998),
Coracini (2003 e 2009), Fabrício (2014), Leezemberg (2014) e Rajagopalan (2003, 2006 e 2014) dentre outros.

DESIGNAÇÕES PARA BOLINHA DE GUDE NA REGIÃO NORTE: ESTUDO DE MARCA DE REGIONALISMO
COM DADOS DO PROJETO ALIB
DANYELLE ALMEIDA SARAIVA PORTILHO
(UFMS)

Resumo de Paper
Elementos que compõem a cultura de um povo podem ser abstraídos por meio do estudo do léxico regional, considerando-se o contexto sóciohistórico em que a comunidade se encontra inserida. Este trabalho, que utilizou dados geolinguísticos do Projeto Atlas Linguístico do Brasil –
Projeto ALiB, na área semântica de jogos e diversões infantis, apresenta resultados de estudo lexical (recorte de Dissertação de Mestrado)
com o objetivo de catalogar e analisar, sob a perspectiva léxico-semântica, as designações para a pergunta nº 156 do Questionário Semânticolexical: “as coisinhas redondas de vidro com que os meninos gostam de brincar”. Foram utilizados dados extraídos de inquéritos linguísticos
realizados pela equipe do Projeto ALiB em 26 das 250 localidades que constituem a rede de pontos do Projeto (sendo 20 localidades situadas
na região Norte do Brasil, área dialetal do falar amazônico (NASCENTES, 1953), e as outras 06, em regiões limítrofes à área do falar
amazônico, que integram o espaço geográfico considerado neste trabalho como área de controle, áreas adjacentes que influenciam/são
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influenciadas pelo falar amazônico). O objetivo mais amplo desta pesquisa foi verificar se a área dialetal do falar amazônico proposta por
Nascentes (1953) se confirma no que se refere ao nível lexical. Foram documentadas cinco unidades lexicais para o conceito em foco: peteca,
bola de gude/bolinha de gude, bolita/bolica, bolinha e bila. Atestou-se que a designação peteca predominou dentre as escolhas lexicais dos
habitantes das localidades estudadas (exceto nas localidades do Estado de Mato Grosso), contabilizando 75,7% do total das ocorrências. Fica
evidente a marca regional da designação mais produtiva neste estudo, já que em outras regiões do Brasil o vocábulo peteca designa outro
brinquedo. Vale destacar que as obras lexicográficas utilizadas nesta pesquisa possuem registro da designação peteca como regionalismo de
Estados da região Norte do Brasil.

AMPLIAÇÃO DO REPERTÓRIO DISCENTE: CONSEQUÊNCIAS INTERDISCIPLINARES E INTERCULTURAIS
DARCILIA MARINDIR PINTO SIMOES
(UERJ /CNPQ)

Resumo de Paper
Esta comunicação se baseia em um projeto de trabalho em desenvolvimento desde 2002 que tem por objetivo produzir subsídios para a
melhoria do ensino da Língua Portuguesa. A fase atual dá ênfase à leitura de textos literários. Trata-se de uma investigação de cunho didáticopedagógico, voltada para o desenvolvimento do repertório discente. O projeto é orientado pela Linguística Aplicada e subsidiado pela
Iconicidade Verbal (Simões, 2009). Buscam-se soluções didático-pedagógicas relativas ao ensino do léxico, para favorecer a elaboração de
estratégias didáticas produtivas voltadas para a aquisição lexical e articuladas com questões de natureza intercultural — com foco na variação
linguística — e interdisciplinar — observando a língua portuguesa como código de acesso aos conteúdos curriculares e extracurriculares. O
fator interdisciplinar estará voltado para a importância da língua na aprendizagem das disciplinas escolares em geral; o fator intercultural estará
articulado com a variação linguística e os gêneros textuais. Nesta comunicação, far-se-á uma breve mostra da abordagem que se vem
realizando em classe e que tem trazido resultados significativos nas respostas discentes.

MAPEAMENTO DA DEMANDA PELO CURSO DE LETRAS EM UNIVERSIDADES PÚBLICAS DOS ESTADOS
DO PARANÁ, SÃO PAULO, SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL
DAVID JOSÉ DE ANDRADE SILVA
(IFPR)

Resumo de Paper
A procura por um curso superior é, geralmente, motivada por vários fatores, como perspectiva de altos ganhos, prestígio social, influência
familiar ou identificação com uma carreira. É possível, na maioria dos casos, identificar quais são as profissões mais almejadas ao analisar
historicamente a concorrência por vagas em universidades, principalmente as públicas estaduais e federais, pelo fato de (ainda) serem
gratuitas. No âmbito administrativo, é de interesse das instituições de ensino superior (IES) ter cursos com alta concorrência, a qual gera
vestibulares lucrativos e marketing positivo para o curso. Do ponto de vista pedagógico, cursos concorridos tendem a selecionar estudantes de
alto desempenho os quais, por conseguinte, continuarão retroalimentando o ciclo de qualidade do curso e o tornará desejável para novos
candidatos a estar nesse grupo seleto. Em contrapartida, cursos de baixa procura podem indicar um mercado de trabalho restrito, baixos
ganhos, reconhecimento profissional pequeno ou uma carreira instável. O presente trabalho parte dos pressupostos supramencionados para
analisar a demanda em universidades públicas pelos cursos de licenciatura em Letras com habilitação em Língua Inglesa na região Sul e no
Estado de São Paulo das IES que utilizam o exame vestibular como forma de ingresso principal. A metodologia de trabalho consistiu na coleta
de dados fornecidos pelas comissões de vestibular das IES entre os anos de 2001 e 2014 e analisá-los à luz das discussões em Linguística
Aplicada (LA) sobre formação de professores de Paiva (2003, 2004, 2005), Gimenez (2013), Calvo (2011), Almeida Filho (2008), juntamente
com a área da educação em Romanowski e Martins (2010) e Gatti e Nunes (2009) e Gatti (2010). No período proposto, foi possível pesquisar
17 cursos ofertados por 8 universidades públicas cujos dados apontam, dente os resultados verificados, uma queda na procura em quatorze,
estabilidade em uma e crescimento em duas, comparando-se o início da primei

WHAT DO YOU KNOW ABOUT VIOLENCE? O USO DE MAPAS CONCEITUAIS NA PRODUÇÃO ESCRITA
EM LÍNGUA INGLESA
DAVID SIMON MARQUES
(IFMG-OP)

Resumo de Pôster
Este trabalho, orientado pela Teoria da Aprendizagem Significativa, entende o processo de aprendizagem, construído e ancorado nas
interações sociais onde novas ideias, proposições verbais associam-se com as estruturas cognitivas anteriores (AUSUBEL, 1968).
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Aprendizagem esta, que se processa quando um novo conhecimento interage com conceitos relevantes, claros e já disponíveis na estrutura
cognitiva dos aprendizes (BOCK et al., 1999). Os mapas conceituais são digramas que indicam relações entre conceitos incluídos numa
estrutura hierárquica de proposições. Para Novak (2005), conceitos representam regularidades percebidas em acontecimentos, objetos ou
seus registros, designados por um rótulo o qual pode ser uma palavra ou um símbolo. Moreira e Masini (1982) explicam que nos mapas, os
conceitos estão normalmente contidos dentro de círculos, retângulos ou outros símbolos, e as proposições constam de dois ou mais conceitos
unidos por palavra de enlace, formando uma unidade semântica. Novak (1977) afirma que na medida em que novos conhecimentos são
construídos, os conceitos preexistentes experimentam uma diferenciação progressiva e, quando dois ou mais conceitos se relacionam de
forma significativa, acontece uma reconciliação integradora. Nesta pesquisa, os mapas conceituais são usados para ativar seus conhecimentos
prévios dos alunos, organizar suas ideias e potencializar a produção escrita em língua inglesa (LI). Os dados foram coletados pela
pesquisadora e por 3 alunos bolsistas do Ensino Médio (PIBIC Jr.) em salas de aula do mesmo nível de instrução de um Instituto Federal. A
investigação foi orientada pelas análises: do processo de ativação de conhecimentos prévios, conceptualização dos temas e do processo de
produção escrita colaborativa dos alunos. As análises foram feitas com o auxílio de ferramentas da Linguística de Corpus (concordanciadores)
com ênfase na frequência, na riqueza lexical (FINATTO, et. al., 1999) e nos colocados utilizados pelos alunos.

AQUISIÇÃO DE ESPANHOL/L2: DA EVOLUÇÃO DAS SIBILANTES ÀS PRÁTICAS POLÍTICOIDEOLÓGICAS DO ENSINO DE PRONÚNCIA
DAVIDSON MARTINS VIANA ALVES
(UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF)

Resumo de Paper
Esta pesquisa científica investiga a evolução fonética das sibilantes do espanhol/L1 (NAVARRO TOMÁS et al. (1933) apud ALONSO (1953)),
para que se possa descrever a produção oral desses sons por falantes de espanhol/L2 da contemporaneidade, a partir de dados empíricos do
uso analisados no programa computacional acústico PRAAT (BOERSMA & WEENIK, 2013). Com foco em uma categoria articulatória do
espanhol, este trabalho discute questões políticas e ideológicas do ensino de pronúncia - Goffman (1988), Calvet (2002), Barcelos (2004b) e
Bisinoto (2007) - e da aquisição fonético-fonológica de falantes brasileiros de espanhol/L2 - Ellis (1994), Bybee (2001a, 2010) e Pierrehumbert
(2001, 2003). Objetiva-se - a partir da produção de fala de 30 falantes de espanhol/L2 da graduação de Letras: português/espanhol da UFRJ –
descrever a aquisição dos sons sibilantes que estão em alternância com outros itens sonoros. Estes itens tornam-se unidades de uso de uma
categoria linguística formada por uma rede de conexões e por uma nuvem de ocorrências advinda da memória enriquecida do falante, cujos
componentes podem ou não se fixar, dependendo dos propósitos comunicativos desse falante e dos ambientes interacionais do uso linguístico,
uma vez que a construção transsistêmica desse mosaico de representações é remoldada continuamente pela experiência do falante. Os dados
para a presente pesquisa foram construídos a partir de questionários contendo dados relacionados às experiências dos falantes na aquisição e
no uso do espanhol/L2. Verifica-se, por fim, que (1) a frequência de ocorrência exerce impacto sobre a mudança sonora (palavras mais
frequentes são afetadas primeiro); (2) o detalhe fonético é relevante para a análise multirrepresentacional, ou seja, a mudança está para o uso
assim como a variação está para a real prática linguística e (3) na aquisição, o uso linguístico promove a alteração imediata das
representações, que são dinâmicas.

A BUSCA DE UM SENTIDO PRÁTICO PARA A AVALIAÇÃO EM SALA DE AULA
DEBLIANE PAVINI DE MELO COLMANETTI
(UFU)

Resumo de Paper
O trabalho que será apresentado é o resumo de um ensaio realizado para a disciplina: Tópicos em Linguística aplicada 1: Avaliação e
Linguística Aplicada. O trabalho mostrado era sobre avaliação e teve por objetivo propor uma atividade prática de avaliação a ser realizada ao
longo do ano de 2014, com alunos de uma escola pública. O trabalho foi juma tentativa de mudar o quadro marcante de avaliação excludente e
punitiva, buscando uma proposta que levasse em consideração que os alunos são diferentes, possuem saberes, e também, interesses
diferentes. Para Hoffmann (2008) “A avaliação é essencial à educação. Inerente e indissociável enquanto concebida como problematização,
questionamento, reflexão sobre a ação”. Foi pensando nessa vertente que planejei a atividade avaliativa anual de literatura. Com o intuito de
acompanhar constantemente o processo avaliativo como parte inerente à educação. Numa perspectiva Humanista, centrada na experiência
pessoal, buscando o conhecimento contínuo e integral a fim de ver o meu aluno como aquele que está além dos muros da escola, dando
liberdade para ele aprender e querer buscar o que faz sentido para sua aprendizagem enquanto sujeito inserido em uma sociedade. Quando
iniciei o ano letivo de 2014, já, no primeiro dia de aula, disse aos alunos que faríamos o Sarau novamente, só que desta vez numa perspectiva
diferente, já que no ano de 2013, só começamos no segundo semestre. Pensando em uma perspectiva mais ampla e complexa propus que
começássemos a pensar naquilo que gostaríamos de apresentar a partir dos conteúdos trabalhos nas aulas de literatura. Expliquei objetivos,
etapas do trabalho e como cada um poderia contribuir. O trabalho realizado com as turmas durou de fevereiro de 2014 a novembro de 2014.
Após a apresentação final do Sarau elaborei uma autoavaliação sobre o processo como um todo. Após ler as repostas dos alunos sobre a
vivência deles com aquela experiência montei um quadro comparativo e tracei algumas considerações.

CRENÇAS SOBRE O USO DO LIVRO DIDÁTICO EM AULAS DE LÍNGUA INGLESA
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DÉBORA BUSETTI
(UNISINOS)

Resumo de Paper
Entendendo o ensino-aprendizagem de língua inglesa com base em um aporte teórico sociocultural (LANTOLF, 2000, 2010; VYGOSTKY,
1978), o presente trabalho tem como objetivo buscar relatos de experiências de professores e alunos em relação à utilização do livro didático
em aulas de línguas inglesa, identificar suas crenças, e tentar estabelecer conexões entre as experiências e suas crenças. Barcelos (2006)
destaca que, as crenças representam uma maneira de pensar que reflete a forma como os indivíduos enxergam e compreendem o mundo que
as cerca. Barcelos (2006) explica que os seres humanos são seres ativos, isto é, eles agem no mundo, respondem ao mundo, modificam o que
está ao seu redor, se ajustam e adaptam o tempo todo. Em outras palavras, os indivíduos são seres socialmente constituídos que, ao
interagirem com aquilo que os cerca, passam por experiências onde criam e recriam hipóteses. Neste jogo de significações e ressignificações
que surgem a partir das experiências dos indivíduos, as crenças representam aquilo que faz com o que indivíduo continue agindo ou pensando
da mesma forma, ou, com que o indivíduo modifique sua maneira de agir no mundo e pensar a respeito dele. Para saber o que pode-se
aprimorar nos livros didáticos, e entender como os professores e alunos se sentem perante o livro didático, é necessário ouvir as vozes dos
professores e alunos, saber de suas crenças, entendê-las, e a partir dos relatos, observação e análise, ajudá-los a compreender o porquê de
suas crenças.

CIÊNCIA E/OU CULTURA: O IMPACTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA IDENTIDADE DOCENTE
DÉBORAH CAROLINE CARDOSO PEREIRA RORRATO
(UEL)

Resumo de Paper
A exclusão dos cursos de Ciências Humanas do programa Ciências sem Fronteiras e a criação do programa Cultura sem Fronteiras para
contemplar estudantes dessa área, antes preteridos, originou polêmicas e indagações sociais, muitas delas documentadas pela mídia. Frente a
esta situação, este estudo propõe investigar o impacto dessas políticas públicas na identidade de professores e alunos professores. Com vistas
a atingir tal objetivo, analisarei excertos de um artigo publicado no Portal das Ciências Sociais Brasileiras, em junho de 2013. Como aporte
teórico-metodológico utilizarei a Análise de Discurso Crítica (Fairclough, 1989; 2003) e a categoria analítica da transitividade (Halliday, 2004).
Por identidade, compartilho a concepção de um sujeito descentrado, deslocado, detentor de múltiplas identidades (Hall, 2006) e acredito, assim
como Ramalho e Resende (2006), que as identidades são construídas e contestadas pelo discurso, por isso a relevância de se investigar as
facetas discursivas presentes em textos midiáticos acerca da profissão docente. Penso que este trabalho pode lançar luzes sobre a
necessidade de se conhecer e, consequentemente, valorizar as Ciências Humanas, contribuindo também na apreciação e investimento (social
e financeiro) nas pesquisas desta área.

CENTRO DE ESTUDOS DE LÍNGUAS (CEL) - PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE INGLÊS –
AS VARIANTES DO PROCESSO
DEBORAH CRISTINA SIMÕES BALESTRINI
(UFSCAR)

Resumo de Paper
Resumo Na área do ensino de Língua Estrangeira os estudos mostram o papel importante do planejamento nos processos de ensino e
aprendizagem. Partindo do contexto de planejamento e implantação do curso do idioma inglês em um Centro de Estudos de Línguas do estado
de São Paulo, buscamos compreender como os fatores: planejamento do curso, atuação docente e material de apoio contribuem no processo
de ensino e aprendizagem de língua estrangeira, considerando as variantes que atuam na implantação do curso e sua consolidação na sala de
aula de inglês. Realizamos um estudo com base na pergunta Como a abordagem do professor pode influenciar no desenvolvimento das
atividades propostas no material de apoio do curso de inglês?, no qual buscamos investigar a sala de aula de Língua Inglesa, oferecida no
Centro de Estudos de Línguas (CEL) em uma Diretoria de Ensino do Estado de São Paulo, no intuito de compreender a ação docente e a
relação do professor com o material de apoio proposto contribuem para a implantação do curso. Foi realizado um estudo de cunho etnográfico
a partir dos referenciais do ensino de língua estrangeira, dentre eles, Dubin & Olshtain (1996), Almeida Filho (1993, 2011), Barcelos (2006) e
Vieira Abrahão (2002). Para a coleta de dados foram utilizados como instrumentos, a análise do material de apoio, questionário semiestruturado para o professor, questionário semi-estruturado para o aluno, entrevista com o professor e observação docente, a fim de verificar
como a ação docente exerce influência na implantação do curso de inglês oferecido no CEL. Os diferentes instrumentos nos permitem realizar
a triangulação dos dados e sua análise. Esperamos que o estudo realizado contribua para a melhor compreensão do processo de ensino e
aprendizagem e auxilie na proposta de ações que venham a mostrar caminhos ao desafio da formação continuada em serviço, ao
aperfeiçoamento docente, e a qualidade da oferta de cursos de línguas.
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O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NO PROFIS-UNICAMP : CONSTRUÇÕES E EXERCÍCIOS DE AGÊNCIA
DOCENTE
DENISE AKEMI HIBARINO
(IEL/UNICAMP)

Resumo de Paper
O presente trabalho, parte de minha pesquisa de doutorado em andamento, tem como propósito discutir a construção das diferentes formas de
agência docente de língua inglesa (doravante LI) (JORDÃO, 2010, 2013a, 2013b) no contexto do ProFIS (Programa de Formação
Interdisciplinar Superior) da UNICAMP. Elaborado a partir das demandas públicas de inclusão social na instituição, o programa em questão
oferece um currículo no qual a disciplina de língua inglesa é a única presente em todos os semestres. Desta forma, torna-se relevante
investigar como os docentes de LI, em conjunto com os doutorandos do Programa de Estágio Docente (PED) e dos monitores do Programa de
Apoio Didático (PAD), concebem o papel da LI, constroem e vivenciam seus papeis agentivos em um espaço no qual é possível negociar
conteúdos de acordo com as necessidades dos alunos, sem a obrigatoriedade da adoção de livros didáticos ou de atingir níveis de proficiência
baseados em parâmetros internacionais. Para esta análise, utilizo como apoio teórico as discussões dos Novos/Multiletramentos (COPE &
KALANTZIS, 2009; DUBOC, 2009; KALANTZIS & COPE, 2001; MENEZES DE SOUZA, 2011; MONTE MÓR, 2014) aliadas aos conceitos
bakhtinianos abordados por Landay (2004), Rocha (2012, 2013) e Shields (2007), voltados para práticas educacionais. Finalmente, apresento
como considerações parciais as problematizações do conceito de agência e suas diferentes formas de percepção no cenário do ProFIS.

UMA EXPERIÊNCIA DE ENSINO DE INGLÊS COM PLANEJAMENTO TEMÁTICO BASEADO EM TAREFAS
PARA UM INSTITUTO DE TECNOLOGIA: DESAFIOS E AVANÇOS NA PLATAFORMA MOODLE
DENISE ELAINE EMIDIO
(UFSCAR)

Resumo de Paper
As novas tecnologias ampliaram muito o acesso ao conhecimento, o presencial e o virtual fazem parte da educação atual, porém, o ensino de
inglês parece ainda continuar o mesmo. Exercícios descontextualizados, preenchimento de lacunas, frases soltas e o foco na forma continuam
a ser disponibilizados, agora, na tela do computador. Perante essas constatações pensou-se no oferecimento de um curso de inglês a
distância, com materiais elaborados por esta pesquisadora, que seguisse os preceitos do ensino comunicativo (ALMEIDA FILHO, 1993; 1997;
2009; 2012) e o Programa Temático Baseado em Tarefas (PTBT) (SKEHAN, 1996; XAVIER, 1999, 2007; BARBIRATO, 1999, 2005;
FRANCESCHINI, 2014). Dessa forma, esse curso procurou: primeiro, possuir um tema relevante e significativo para os alunos; segundo, focar
no significado e não na forma; terceiro: oportunizar o uso real da língua; entre outros aspectos. A elaboração dessas tarefas comunicativas e a
oferta do curso fazem parte de uma pesquisa de doutorado, pesquisa esta que procura, dentre alguns objetivos, analisar como se dá a
elaboração e a execução dessas tarefas em um ambiente virtual de aprendizagem, na plataforma Moodle. Assim, esse curso apresenta como
tema “Inventores e Invenções” e é ofertado a distância para alunos dos cursos tecnológicos de um Instituto Federal do interior de São Paulo.
Coleta de dados e análise de resultados parciais demonstram que as tarefas são importantes no ganho de aprendizagem dos alunos. O PTBT
tem possibilitado aos aprendizes o respeito às suas diferenças de aprendizagem incentivando-os a aprender cada vez mais. Para esta
pesquisadora a elaboração do material na plataforma tornou-se um desafio, primeiramente pelo fato de não dominar os recursos
disponibilizados pelo Moodle e, segundo, por ser difícil adequar as diferentes tipologias de tarefas (ELLIS, 1996; 2003; PRAHBU, 1987;
WILLIS, 1996; LARSEN-FREEMAN e ANDERSON, 2011) às ferramentas disponíveis nesse ambiente virtual.

JOVENS QUE ESTUDAM LÍNGUA ESTRANGEIRA NO DISTRITO FEDERAL
DENISE GISELE DE BRITTO DAMASCO
(UNB)

Resumo de Paper
Esta comunicação é fruto de uma pesquisa de doutorado realizada na Universidade de Brasília com jovens estudantes de línguas estrangeiras
em Centros Interescolares de Línguas da educação básica do Distrito Federal. A análise de dados desta pesquisa de abordagem qualitativa foi
realizada por meio de uma triangulação metodológica entre o Método Documentário, a Análise da Conversa e o Método Grupo de Discussão.
Foram realizados cinco grupos de discussão com jovens estudantes de inglês, francês e espanhol a fim de reconstruir os sentidos e
significados atribuídos pelos mesmos em relação ao estudo de língua estrangeira. A cada grupo de discussão foi atribuído um nome a partir da
metáfora de foco desenvolvida por seus participantes: Grupo Aurora, Grupo Tirar Onda, Grupo Dimensão, Grupo Com Música e Grupo Com
Esforço. Refletiu-se quanto à construção dos dados orais para interpretação, ou seja, quanto à questão do diário de campo, do perfil dos
sujeitos da pesquisa, da transcrição dos dados orais e quanto à divisão temática dos dados orais oriundos dos grupos de discussão. A partir
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das interpretações dos dados orais foram desveladas dificuldades para o estudo de línguas: a) a questão da obrigatoriedade no estudo de
línguas, b) as dificuldades no acesso ao estudo de línguas em ambientes específicos; e c) as dificuldades para permanecer e concluir os
estudos de línguas. As interpretações dos dados apontam também diversas motivações no estudo de línguas para estes jovens da educação
básica no Distrito Federal. Os resultados desta pesquisa revelaram que o estudo de uma língua estrangeira representa uma caminhada para o
jovem, do acesso ao término, com experiências coletivas vivenciadas no tempo presente que levam a uma construção de projetos para o
futuro.

ENSINAR A ESCREVER NA PERSPECTIVA DO FORMADOR: ABORDAGENS DA ESCRITA COMO OBJETO
DE ENSINO EM CURSOS DE LICENCIATURA
DENISE LINO DE ARAÚJO
(UFCG)

Resumo de Paper
Este trabalho apresenta resultados da primeira parte de uma pesquisa mais ampla (Lino de Araújo, 2014) sobre formação docente e ensino na
escola básica, tendo em vista abordar objetos de ensino (produção textual e análise linguística) sob as perspectivas em que ele aparece no
sistema didático, tais como a do formador, a do licenciando, os documentos parametrizadores, do livro didático, do aprendiz na escola, das
tendências de formação docente, etc. No caso em pauta, o objeto focalizado é a escrita e a perspectiva elegida é do professor formador que
atua em cursos de Licenciatura em Letras e Pedagogia. O objetivo específico é documentar e analisar abordagens teórico-metodológicas
adotadas por formadores para ensino de escrita acadêmica ou escolar, correlacionando-as com tendências de formação de professores. Para
isso, os dados foram coletados sob a forma de depoimentos orais dados por docentes dos cursos de licenciatura citados que admitem ter a
escrita como objeto de ensino em seu campo de ação. Tendo em vista o escopo da pergunta de pesquisa – que abordagem(ns) teóricometodológica(s) sobre escrita como objeto de ensino destaca(m)-se nas práticas de formação docente? – os dados suscitam abordagem
teórico-metodológica que se apoia nos estudos sobre a teoria da complexidade (Morin, 2002), bem como nos estudos sobre letramentos
(Cazden; Cope; Fairclough; Gee; et al, 1996; Ivanic et al 2009) quanto nos estudos sobre formação docente (Sacristán & Pérez Gómez, 2008,
Tardif 2007; Tardif e Lessard 2009). Assim, este trabalho se organiza no âmbito da concepção interpretativista de pesquisa em Linguística
Aplicada, entendendo-a como uma área de estudos indisciplinar e mestiça (Moita Lopes, 2006), cujos dados são entendidos como localmente
situados. Quanto aos resultados, em andamento, destacam-se (1) a ausência de um projeto de escrita pensado pelo curso e (2) o sincretismo
de abordagens e de práticas de várias tendências. A contribuição que se pretende dar com este traba

LETRAMENTOS SOCIAIS E ESCOLARES REFLETIDOS NO INGLÊS DA EJA
DENISE SILVA PAES LANDIM
(USP)

Resumo de Paper
Em conformidade com os debates acerca dos estudos de letramentos (novos letramentos, multiletramentos, letramento crítico), isto é, o
entendimento do fenômeno linguístico como práticas sociais situadas, em diálogo com necessidades locais articuladas a um contexto
globalizado, tecnológico, e em constante mudança (KALANTZIS e COPE 2003, 2012; GEE 2004; LANKSHEAR e KNOBEL, 2011) visamos,
neste trabalho, apresentar e discutir os resultados de uma pesquisa qualitativa-interpretativa, de cunho etnográfico, realizada entre duas
comunidades de Educação de Jovens e Adultos (EJA) na cidade de São Paulo, em suas aulas de Língua Inglesa. Observou-se que ao mesmo
tempo em que há o reconhecimento das múltiplas e valiosas trajetórias de aprendizagem construídas entre esses alunos, cujo potencial,
quando aliadas às aprendizagens escolares, é de uma ação significativa e transformadora (FREIRE 2005; BRASIL 2013), existe uma relação
conflituosa de aproximações e distanciamentos entre tais aprendizagens e aquelas construídas nas práticas escolares. Discutiremos, portanto,
as implicações de tais aproximações e distanciamentos na aprendizagem de línguas a partir da contextualização teórica dos estudos de
letramentos.

O LIVRO DIDÁTICO NO PROGRAMA INGLÊS SEM FRONTEIRAS: OBSERVAÇÕES DE USO
DENISE VON DER HEYDE LAMBERTS
(UFRGS)
SIMONE SARMENTO
(UFRGS)
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Resumo de Paper
O Programa Inglês sem Fronteiras (IsF), que visa a preparar estudantes para intercâmbios pelo Ciências sem Fronteiras, está se tornando um
importante espaço de ensino de Língua Inglesa, de formação de professores e de pesquisa dentro da Universidade, neste caso, da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Tendo em vista as grandes proporções e a importância do IsF, a presente pesquisa tem
como objetivo analisar o uso que os professores fazem do livro didático (LD) Global Pre-Intermediate, utilizado para o nível Elementar do
Programa. Para isso, são realizadas observações de aulas e entrevistas com os professores deste nível. A maior parte das pesquisas sobre
LDs envolvem a análise de algum aspecto do material, sem que o uso seja considerado (DINIZ, STRADIOTTI & SCARAMUCCI, 2009;
TOMITCH, 2009). Outras pesquisas têm como objetivo a avaliação e a escolha de LDs (VILAÇA, 2010; Cunningsworth, 1995; RAMOS, 2009;
entre outros). Alguns estudos abordam o uso deste recurso em sala de aula, porém com um viés teórico (PINTO & PESSOA, 2009; DIAZ,
2011; LITTLE & PERCLOVÁ, 2006; OLIVEIRA & FURTOSO, 2009; entre outros). No entanto, são raras as pesquisas empíricas, de cunho
etnográfico, baseadas em observações de sala de aula, que contemplem o uso do LD. É importante que o LD seja estudado no contexto onde
é aplicado, visto que a maneira como o professor utiliza este recurso é essencial para o sucesso do aprendizado; o papel do professor de
mediador entre o LD e o aluno é fundamental. Os participantes da pesquisa reconhecem a importância do seu papel de professor e a sua
responsabilidade como profissionais, estando atentos às necessidades dos alunos e, consequentemente, fazendo um bom uso do LD. Eles
têm em mente que devem preparar cada aluno não somente para um possível intercâmbio acadêmico pelo Ciências sem Fronteiras, mas para
qualquer situação em que precisarão utilizar a Língua Inglesa.

O DISCURSO DA DIVERSIDADE NO PLANO NACIONAL DE CULTURA (LEI Nº 12.343/2010)
DIEGO BARBOSA DA SILVA
(UERJ)

Resumo de Paper
Acompanhamos nestas últimas décadas o crescimento de políticas a favor da diversidade cultural e do multiculturalismo. Entretanto, se por um
lado, ampliam-se leis e direitos que afirmam a convivência entre culturas e expressões culturais, como, no Brasil, por meio do Plano Nacional
de Cultura (Lei nº 12.343/2010); por outro lado multiplicam-se acontecimentos de hostilidades a grupos de diferentes culturas. Entre eles,
destacamos a expulsão de ciganos da França, em 2010, e os debates no Congresso Nacional brasileiro em torno da exclusão da diversidade
cultural do Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014). Tal contradição nos serviu de estímulo para analisar (PÊCHEUX, 2009 [1975]) o
discurso da diversidade cultural no Plano Nacional de Cultura (Lei nº 12.343/2010). Até a sua aprovação pela Câmara dos Deputados e pelo
Senado Federal, a elaboração do PNC contou com a participação de diversos segmentos da sociedade civil, reunidos em encontros temáticos
e em duas Conferências Nacionais de Cultura (2005 e 2010), além de técnicos do governo federal, de especialistas no tema e de deputados e
senadores, organizados em partidos políticos e frentes parlamentares. Questionamos, assim, o que está em jogo e o que não está quando se
diz diversidade cultural? Quais vozes foram apagadas e silenciadas durante esse processo de elaboração do PNC? E por fim, buscamos
refletir se o discurso da diversidade cultural é ou não um acontecimento discursivo.

A COGNIÇÃO DISTRIBUÍDA E O ENSINO DE LEITURA EM LIVROS DIDÁTICOS DE PORTUGUÊS-LM E
ESPANHOL-LE
DIEGO DA SILVA VARGAS
(UFRJ)

Resumo de Paper
Este trabalho tem como objetivo analisar como livros didáticos de português - língua materna e espanhol - língua estrangeira, utilizados nas
escolas brasileiras, desenvolvem o ensino de leitura. Para isso, partimos de uma concepção cognitivista, que integra as diversas áreas do
grande campo interdisciplinar dos estudos em cognição. Entendendo que a cognição humana não se restringe aos limites do cérebro e do
corpo, distribuindo-se pelo ambiente, entre pessoas, artefatos e tecnologias (HUTCHINS, 1995; SALOMON, 1993; BARDONE, 2011; ZANGH e
PATEL, 2006), procuramos analisar se os materiais didáticos de ensino de línguas utilizados pela escola brasileira favorecem a um trabalho
com o ensino de leitura que leve em consideração tais ideias. Dessa maneira, buscamos verificar em que medida validam e desenvolvem: (a) a
leitura no plano inferencial, entendendo-o como uma comprovação de que a leitura é também distribuída (entre texto e leitor); e (b) a
construção de leituras coletivas dentro do espaço da sala de aula (cognição distribuída entre pessoas). Este trabalho ganha especial relevância
se consideramos que a relação instituída pela escola brasileira, tradicionalmente, potencializa uma visão de livro didático que o coloca como
objeto central na construção do modo de organização da cultura escolar (BATISTA, 2003, 2009; BATISTA e GALVÃO, 2009; GALVÃO e
BATISTA, 2009; GERALDI, 2003), e que, portanto, o livro didático institui formas de cognizar no espaço escolar. Como corpus, utilizamos livros
didáticos do 6o ano do Ensino Fundamental, aprovados pelo PNLD 2014.

REPRESENTAÇÕES DE ALUNOS DE UM INSTITUTO FEDERAL ACERCA DOS PROFESSORES DE LÍNGUA
INGLESA
DIEGO PAULO DA SILVA
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(IFAL)

Resumo de Paper
Esta pesquisa, em andamento, realizada sob orientação da professora Dra. Gisele Loures, visa a investigar as representações construídas por
alunos e alunas de um campus de um instituto federal de educação técnica e tecnológica brasileiro acerca dos professores(as) de língua
inglesa. Por meio da problematização dessas representações, busco analisar as implicações na construção identitária dos alunos de instituto
federal. Nessa perspectiva, busco compreender qual a(s) representação(ões) que os alunos constroem acerca de si como aprendizes da língua
estrangeira, isto é, a forma como eles se veem enquanto estudantes de inglês e como se compreendem em relação a aprendizagem da língua.
Para tanto, estabeleço uma interface entre a Análise do Discurso Francesa e a Psicanálise norteadas por conceitos que dialogarão sobre as
concepções de sujeito, de representação, de identidade e de discurso. Essa pesquisa traz como aporte teórico estudos desenvolvidos por
Loures (2011) Authier (2001, 2004) Lacan (1998) Grigoletto (2001), Coracini (2003, 2007), Brandão (2005) Pêcheux (1997) entre outros que
realizam pesquisas com base nas Teorias do Discurso e na Psicanálise Lacaniana. A pesquisa é de caráter qualitativo-interpretativista e seu
corpus será formado a partir de um questionário semi-estruturado e de entrevistas com alunos e professores. Acredito que, por meio dessa
investigação, posso contribuir para entender a identidade dos estudantes de instituto federal enquanto aprendizes de língua estrangeira
(inglês). Este estudo será dividido em três partes. Na primeira delas, proponho uma discussão no que se refere as concepções de sujeito,
identidade, representação à luz dos estudos discursivos. Na segunda, esclarecerei a metodologia utilizada na pesquisa. Na última, serão
apresentadas as análises dos dados obtidos a partir das representações construídas pelos estudantes.

DROGAS EM CONTEXTO ESCOLAR: A REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA SOBRE O PROGRAMA
EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS
DIENY GRACIELY SOUTO DE SOUZA MELO
(UEMS)

Resumo de Paper
No intuito maior de fornecer respostas para a problemática das drogas em ambiente escolar, políticas públicas variadas e convergentes têm
sido promovidas nas últimas décadas. Elas envolvem o trabalho intersetorial, como estratégia social para responder às crescentes e
complexas demandas sociais da escola. É nesta tentativa de superação de esforços, compartilhada pelos diversos atores sociais – a Escola, a
Família e a Polícia Militar – que atua, por exemplo, o Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd). Inserido neste contexto, o
presente trabalho pretende abordar como se constituem os efeitos de sentido acerca das substâncias psicoativas nas representações
discursivas que delas fazem os alunos participantes do Proerd. Para a constituição do corpus da pesquisa, serão coletados e selecionados
enunciados de textos produzidos por alunos do 5º ano do Ensino Fundamental durante suas participações no Proerd. As análises serão
realizadas com base na fundamentação teórico-metodológica da Análise do Discurso franco-brasileira, disciplina que não dissocia a línguasistema e seus usos das condições de produção do discurso. Por se tratar de uma pesquisa de mestrado em andamento sobre a
representação discursiva de alunos do ensino fundamental de Campo Grande-MS, a hipótese inicial é de que o posicionamento dos alunos,
tomados como sujeitos inscritos em uma historicidade, se reflita em representações discursivas que associam o uso de drogas, lícitas ou
ilícitas, a condutas de violência.

“COMO VOCÊS PODEM VER...”: (RE)PENSANDO O USO DA LÍNGUA NO CENÁRIO DA INCLUSÃO
DILMA MARIA DE MELLO
(PPGEL-UFU)

Resumo de Paper
Esta comunicação tem como objetivo expor e discutir os resultados de um estudo de base narrativa (Clandinin e Connelly, 2000, 2012;
Clandinin e Rosiek, 2007) sobre o processo de inclusão, especificamente em relação ao uso de Língua Portuguesa em eventos acadêmicos da
área. O estudo foi realizado a partir da composição de sentidos (Ely, 2007) de narrativas de experiências, de participante com baixa visão,
vividas durante suas vivências em Congressos da área de formação de professores. Os resultados da análise feita apontam para a
necessidade do despertar para o uso da língua para incluir e não para “cegar” ainda mais pessoas com necessidades especiais. Apontam,
ainda, para possibilidades de ensino de Língua Portuguesa, e de outras línguas, tendo em vista o seu uso em contextos para e com pessoas
com desafios especiais. São considerados, para discutir esses aspectos lingüísticos, pressupostos da gramática sistêmico-funcional (Halliday e
Matthiessen, 2014) relativos à relação língua-contexto e à mediação entre os elementos visuais nas apresentações e os elementos verbais e a
fala dos apresentadores, principalmente por meio de dêiticos e marcadores circunstanciais que podem promover uma maior inclusão daqueles
com baixa visão.
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DIFERENÇA E ALTERIDADE NA PRÁTICA PEDAGÓGICA: LIDANDO COM O OUTRO NA AULA DE
INGLÊS
DIMAS SILVA LUZ
(UESB)

Resumo de Paper
A sala de aula é um lugar de diferenças, no entanto as diferenças são pouco discutidas no ambiente escolar.Tomando a disciplina de Língua
Estrangeira (LE) como parte integrante dos currículos das escolas particulares e públicas, e se amparando num princípio sustentado nos PCNs
que inserem a disciplina LE como “parte indissolúvel do conjunto de conhecimentos essenciais que permitem ao estudante aproximar-se de
várias culturas e, consequentemente, propiciam sua integração num mundo globalizado” (BRASIL, 2000, p 25), buscamos com este trabalho
demonstrar como o tema da alteridade (objeto específico da ética) pode ser discutido nas aulas de inglês. O tema da alteridade se tornou, na
sociedade pós-moderna, um objeto de pesquisa de bastante relevância, pois, é entendendo a importância da presença do Outro que nos
valorizamos e nos constituímos enquanto ser no/do mundo. O pós-estruturalismo forneceu aos professores de LE as ferramentas necessárias
para que os mesmos pudessem tratar o campo do ensino de LE de uma forma mais abrangente, incluindo, em sala de aula, discussões sobre
cultura, identidade e diferença. Assim, tratamos de apresentar neste trabalho os resultados de uma atividade aplicada numa turma de escola
pública da rede municipal de Vitória da Conquista-Ba. O ensino de LE deixou de estar voltado apenas para o simples ensino estrutural e
mecânico da língua, como bem atestam os PCNs: “A Língua Estrangeira (...) não é só um exercício intelectual em aprendizagem de formas e
estruturas linguísticas em um código diferente; é, sim, uma experiência de vida” (BRASIL, 1998, p. 38). Logo, como uma "experiência de vida",
a aula de língua inglesa pode sim se tornar um ambiente de discussões sobre as diferenças culturais e a construção de alteridades.

O DISCURSO MIDIÁTICO DA IDENTIDADE SELFIE : A INTERAÇÃO SOCIAL NA TECNOLOGIA
DINA MARIA MARTINS FERREIRA
(SORBONNE V-CEAQ E UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ-U)

Resumo de Paper
Estudos do uso do computador como instrumento (meio) tecnológico de comunicação, de estar a par do mundo, de ser um insider na pósmodernidade e não um outsider, principalmente no que diz respeito às mídias sociais, têm recebido muitas críticas no que diz respeito ao
distanciamento entre a vida 'real' e a 'virtual'. Realmente, nas redes sociais não estamos mais consubstanciando um indivíduo, mas
representando uma persona de quem escolhe se posicionar nessa ou naquele rede social. Diante deste objeto de pesquisa, nosso objetivo é
fazer uma análise de alguns fragmentos de discurso midiático selphies, com base em teorias discursivo-pragmáticas que deem conta do
momento cultural do uso computacional e das representações das relações sociais que aí se estabelecem, levando em conta que a
linguagem/discurso é constitutiva da identidade do sujeito, e é por ela que levantamos as formas de relação entre pessoas e grupos. No caso
dos selfies, a mis en scène de si mesmo, não é apenas, como se costuma dizer, o aprisionamento de si mesmo. Como Maffesoli ( 2014),
prefiro acreditar que o caminho dos selfies compõem a forma sociocultural contemporânea da iconofilia. Ou seja, trata-se de um narcisismo
tribal, mas não individual (como ocorreu na exacerbação da racionalidade da modernidade), pois a comunicação tribal está em partilhar gostos
(sexual, musical, religioso e assim por diante). E nesse sentido, a tecnologia não seria só um meio-instrumento, mas também uma mensagemdiscurso de reencantamento de uma geração pós-moderna que emerge.

PRÁTICAS LINGUÍSTICAS (NÃO)HEGEMÔNICAS: CONTINUANDO A DISCUSSÃO
DJANE ANTONUCCI CORREA
(UEPG)

Resumo de Paper
Este projeto propõe dar continuidade a um estudo que vem sendo realizado no sentido de investir esforços na revisão de encaminhamentos e
diretrizes para ensino e aprendizagem de língua mais condizentes com as atuais necessidades e condições sócio-históricas, culturais e
econômicas nas quais vivemos. Da mesma forma, abaliza-se nas perdas causadas pela ausência de uma autonomia maior por parte dos
professores mediante as descrições de situações sociolinguisticamente complexas e as consequentes aplicações e implicações dessas visões
no âmbito didático e pedagógico. Para tanto, considero as discussões acerca da estreita relação que se estabelece entre política linguística e
escrita, as quais levam a pensar nos contornos das marcas identitárias desses professores inseridos nos princípios institucionais, tanto em
formação inicial quanto continuada. Nesse sentido, utilizando o viés da pragmática linguística, proponho uma discussão sobre as questões
supramencionadas a partir da expansão de alguns apontamentos encontrados em Correa (2014) de modo que se dê maior visibilidade às
indagações, dificuldades e experiências de professores do ensino fundamental oriundas de situações sociolinguisticamente complexas. Da
mesma forma, procuro ampliar as discussões acerca do discurso praticado em relação a ensino de língua, tanto no âmbito das instâncias
educacionais e acadêmicas quanto das instâncias públicas, obtendo uma configuração mais atualizada e contextualizada dos fatores que
determinam as práticas de (língua)gem, os quais podem auxiliar na tarefa de rever essas questões cruciais para um ensino de língua mais
adequado às necessidades contemporâneas de uso da língua(gem).
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GÊNEROS TEXTUAIS ORAIS EM AULAS DE LÍNGUA INGLESA: UMA REFLEXÃO SOBRE EMPIRIAS
VIVENCIADAS EM UMA ESCOLA PÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS
DLLUBIA SANTCLAIR MATIAS
(UEG)
BARBRA DO ROSÁRIO SABOTA SILVA
(UEG)
Resumo de Paper
Nesta apresentação buscamos refletir teoricamente sobre o ensino da oralidade (prática e produção oral) em aulas de inglês como língua
estrangeira nas escolas públicas de Ensino Médio no Estado de Goiás, a partir de um recorte dessa realidade. Primeiramente, faremos uma
exposição epistemológica sobre a contribuição dos gêneros orais para o ensino de línguas, embasada na perspectiva Bakhtiniana de gênero e
presente nas Diretrizes Curriculares (2007). Argumentaremos sobre a relevância do trabalho com a prática da oralidade em escolas regulares.
Apresentará o conceito de aprendizagem colaborativa (FIGUEIREDO, 2009), uma vez que essa abordagem mediada por recursos tecnológicos
tem contribuído para o favorecimento da participação ativa dos envolvidos. Será exposta uma experiência de extensão sobre a aplicação de
atividades com os gêneros entrevista, reportagem e teatro em inglês, em uma escola pública de Ensino Médio na cidade de Porangatu/GO. Foi
observada uma evolução nas habilidades orais dos participantes depois de superar os conflitos de cultura quanto ao aprendizado de língua
inglesa.

INTERAÇÃO PELA LINGUAGEM: ANÁLISE DE CONVERSAS ENTRE INDIVÍDUOS COM NUANCES
CULTURAIS DIFERENCIADAS EM SITUAÇÕES DE REPARO E RECRUTAMENTO
DORIS CRISTINA GEDRAT
(ULBRA)

Resumo de Paper
De acordo com a hipótese da linguística cognitiva, o conhecimento da linguagem emerge do uso da linguagem, segundo Croft e Cruse (2004),
é construído a partir de nossa cognição de enunciados específicos em ocasiões específicas de uso. Segundo Levinson (2006), a socialidade
humana tem suas raízes na capacidade especial que os indivíduos têm para interagir socialmente, e isso é a chave para a evolução humana e
as habilidades humanas para interação são pelo menos em parte independentes tanto da linguagem quanto da cultura, ou seja, podem ser
inatas. Pretendemos nesta pesquisa colaborar para a verificação das seguintes hipóteses: a) os humanos não desenvolveram a linguagem
então se envolveram num tipo especial de vida social, mas o contrário: a linguagem deve ter se desenvolvido “para” algo em que ela já fosse
uma necessidade, ou seja, para comunicação e interação; b) o sistema de interação humana é universal, enquanto o sistema da linguagem é,
em larga escala, diversificado pela evolução cultural. A análise basear-se-á num banco de dados para o Português Brasileiro, contendo falas
originadas de interações autênticas, das quais se possam retirar conclusões, focalizando dois tipos de uso da linguagem: (a) reparo (como os
problemas de compreensão na fala são resolvidos); (b) recrutamentos (como as pessoas usam a linguagem para levar outros a fazer coisas).
Palavras-chave: interação; conversa;diversidades culturais Referências Bibliográficas CROFT, W. & CRUSE, A. Cognitive Linguistics.
Cambrige: CUP, 2004 ENFIELD, N.J. & LEVINSON, Stephen C. (Eds.). Roots of Human Sociality. Culture, cognition and interaction. Oxford:
Berg, 2006. LEVINSON, Stephen C. On the Human “Interaction Engine”. In: ENFIELD, N.J. & LEVINSON, Stephen C., 2006.

FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE ALEMÃO: AVANÇOS E NOVOS QUESTIONAMENTOS
DÖRTHE UPHOFF
(USP)

Resumo de Paper
Na última década, houve mudanças significativas nas práticas de formação do professor de língua alemã. Assim, após um longo período de
foco no aprendiz, as discussões didático-metodológicas têm se voltado novamente à figura do professor, propulsionadas por reflexões acerca
do esgotamento do conceito de método. Como consequência, defende-se hoje uma liberdade maior para o professor, no planejamento do
ensino, uma vez que ele é considerado um mediador privilegiado entre diretrizes globais do ensino (como currículos baseados no Quadro
Comum Europeu de Referência para Línguas) e as condições locais da sala de aula. Sintomático para essa tendência é o novo programa para
formação continuada de professores “DLL” (Deutsch lehren lernen), organizado pelo Instituto Goethe, em cujo material de apoio é destacado o
papel central do professor para o sucesso do ensino de alemão. Mas também no âmbito da licenciatura no Brasil houve iniciativas importantes
de melhorar a formação inicial, com medidas de reformulação curricular que visam superar o tradicional hiato entre formação acadêmica e
pedagógica. Na USP, por exemplo, desde 2009 duas disciplinas da licenciatura em língua alemã são alocadas no Departamento de Letras
Modernas, no intuito de promover uma interligação maior entre conteúdos de ordem filológica e didático-metodológica na formação de
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professores. Tendo em vista esses desdobramentos, pretende-se, nesta comunicação, apresentar reflexões sobre os objetivos curriculares e a
seleção de conteúdos que devem ser tratados já na formação inicial do professor de alemão. Propor-se-á redimensionar o lugar da empiria,
dando maior ênfase em estratégias de levantamento das necessidades dos aprendizes e assim desenvolver no licenciando uma noção mais
clara de como orientar a prática de ensino para o contexto local.

LICENCIATURA EM LETRAS E LÍNGUA ESTRANGEIRA: COMPETÊNCIAS E PROFICIÊNCIA LINGUÍSTICA
DO PROFESSOR DE LÍNGUAS PARA A CONTEMPORANEIDADE
DOUGLAS ALTAMIRO CONSOLO
(UNESP)

Resumo de Paper
A Licenciatura em Letras objetiva, em grande parte dos cursos ofertados no Brasil – seja em cursos de dupla licenciatura ou de licenciatura
única em uma determinada língua estrangeira (LE), uma formação direcionada para uma certificação profissional com base em currículos e
práticas que atendam, dentre as necessidades dessa educação pré-serviço do professor, uma formação por meio da qual os licenciados
desenvolvam competências necessárias e atinjam níveis de proficiência linguística desejados para professores de LE no cenário escolar
brasileiro. Professores de línguas estrangeiras em formação se vêem diante de antigos e novos desafios que exigem um perfil profissional
adequado para atender as demandas de ensino e aprendizagem nos diversos contextos educacionais contemporâneos, presenciais e virtuais.
E uma vez licenciados, geram-se continuamente, nos contextos de ensino e aprendizagem, exigências linguísticas e pedagógicas que há
bastante tempo caracterizam alunos, professores, instituições e salas de aulas de línguas no Brasil, e novas exigências, que constituem
questões a serem revisadas diante de um quadro de competências do professor de línguas frente aos desafios da sociedade atual. Diante dos
fatos e pressupostos expostos, apresento e discuto nesta comunicação uma reflexão sobre o lugar da LE na formação do professor, reflexão
esta ilustrada por experiências de ensino, prática e aprendizagem de inglês como LE com licenciandos em Letras engajados em atividades
linguístico-comunicativas na sala de aula presencial, nas quais se enfatiza a compreensão e a produção oral, e também na prática de uso de
ILE em contexto de interações em teletandem. Espera-se que esta e constantes reflexões críticas sobre a prática do professor-formador em
ensino, avaliação e aprendizagem colaborem para a qualidade da formação pré-serviço nas universidades brasileiras.

DISCURSIVIDADES SOBRE A CONSTITUIÇÃO INSTITUCIONAL-PEDAGÓGICA DOS INSTITUTOS
FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (IFS)
EDILSON PIMENTA FERREIRA
(UFG)

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

DISCURSOS EXPRESSOS PELAS REPRESENTAÇÕES DO HOMOEROTISMO NA OBRA “UMA LEVE
SIMETRIA”, DE RAFAEL BÁN JACOBSEN: UMA ANÁLISE CRÍTICA DOS ASPECTOS RELIGIOSOS
EDIMAR PEREIRA DA SILVA
(UEG)
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Resumo de Paper
Neste artigo pretendemos construir uma reflexão acerca das representações do homoerotismo em “Uma leve simetria”, de Rafael Bán
Jacobsen, obra literária publicada em 2009, que tematiza o centro dramático do amor entre os personagens Daniel Lipman e Pedro Gleick em
meio ao contexto de uma comunidade judaica real cujos membros são seguidores. Partindo desse pressuposto, questionam-se quais os
mecanismos utilizados pela arte literária para se discutir questões socioculturais, pelo viés da religiosidade? Nesse sentido, o objetivo é de
investigar, à luz da Análise do Discurso Crítica (FAIRCLOUGH, 1989, 1995, 2001, 2003; CHOULIARAKI e FAIRCLOUGH, 1999), os discursos
acerca das representações do homoerotismo veiculados na obra analisada, a partir da análise das relações interpessoais que se dão entre os
personagens envolvidos na narrativa em consonância ao contexto social pós-moderno, no que se refere às questões de gênero e sexualidade.
Para tanto, utilizamo-nos da perspectiva de Hall (1997), ao tratar do conceito de representação, na relação entre significado e linguagem como
cultura. Louro (1999); e Butler (2012), ao conceituarem as questões de sexualidade e gênero. Bataille (2004), ao discorrer sobre o erotismo e
erotismo sagrado.

AS TECNOLOGIAS E OS LETRAMENTOS EXIGIDOS EM ATIVIDADES DO LIVRO DIDÁTICO DE
PORTUGUÊS COMO LÍNGUA MATERNA
EDMILSON LUIZ RAFAEL
(UFCG)

Resumo de Paper
Edmilson Luiz Rafael (POSLE-UFCG) Williany Miranda da Silva (POSLE/UFCG) O cotidiano escolar tem sido ocupado por múltiplas linguagens
que desafiam docentes de língua materna e de outras áreas a lidarem com seu objeto de trabalho- o texto, ora tomado em suportes impressos
ou virtuais, como resultado de políticas educacionais de larga escala. Assim, um dos desafios para os estudos da linguagem, teóricos e
aplicados, é compreender o impacto para as ações dos sujeitos de quem são exigidas práticas multiletradas no desenvolvimento de suas
ações de ensino. Considerando-se o livro didático, como produto tecnológico a serviço da construção das situações de ensino e aprendizagem,
neste trabalho, investigamos os saberes em evidência ante as atividades solicitadas que envolvem conhecimentos do mundo impresso e
digital. A questão central que se propõe a responder no presente estudo é: Que ações relativas ao manuseio de atividades no livro didático são
requeridas aos docentes para utilização de recursos profissionais e tecnológicos em situações de ensino? Metodologicamente, a investigação
de natureza descritivo-interpretativa, toma como corpus de análise, livros didáticos de língua portuguesa, incluindo-se as orientações dirigidas
para o professor. As análises serão ancoradas em três eixos teóricos: (1) ambientes virtuais e suas linguagens múltiplas (LÈVY, 1993, 1996;
CHARTIER, 1998; KOMESU, 2004, 2005; MILLER, 2012); (2) leitura e escrita enquanto práticas colaborativas (BRONCKART, 1999, 2008) e
(3) práticas de ensino e trabalho docente (GIDDENS, [1984]2009; ZABALLA, 1998; BRONCKART, 2008; MACHADO, 2007). Os dados
apontam que as atividades flutuam e requerem ora um produto voltado para o objeto-alvo de ensino, leitura, escrita e normatização de língua,
ora para a aprendizagem e utilização do recurso tecnológico em si.

LETRAMENTO E AS TIC’S: UMA EXPERIÊNCIA DE PRODUÇÃO DE ESCRITA EM LÍNGUA INGLESA
EDNA MARTA OLIVEIRA DA SILVA
(UFPR/UNINTER)

Resumo de Paper
Desde o período pré-histórico, o homem tem se utilizado de recursos para comunicar suas ideias. Os registros imagéticos de Altamira e
Lauscaux são alguns dos registros mais remotos da comunicação humana. Antes do advento da escrita, eram as imagens – aliadas ao gestual
– que serviam ao propósito da comunicação. A habilidade de escrever, tal como a conhecemos hoje, já esteve limitada à casta dos escribas e
somente muito tempo depois propaga-se no Ocidente, graças à invenção da imprensa por Gutemberg. O seu poder de inserção nas
sociedades atingiu uma proporção tamanha a ponto de nos tornamos grafocêntricos por excelência, conferindo à escrita uma situação de maior
prestígio em relação à oralidade, mesmo sendo esta última uma habilidade intrínseca ao ser humano. Pensando nas sociedades letradas
contemporâneas, torna-se de fundamental importância compreender como ocorre não somente o uso da escrita, mas também como se insere
no mundo globalizado da atualidade. Com o advento das tecnologias de informação e comunicação (TIC’s), surgem modos diferentes de
organizar os enunciados a fim de darem conta das necessidades de comunicação cujo suporte é o da mídia digital. A escola, enquanto espaço
privilegiado da transmissão do conhecimento, tem sido alvo das discussões a respeito da validade das TIC’s como recurso pedagógico
facilitador das relações de ensino e aprendizagem e, consequentemente, da sua inserção no espaço escolar. Por outro lado, não se pode
negar ao aprendiz o conhecimento de outras formas de letramento, além do digital, pois “todas as esferas da atividade humana estão
relacionadas à utilização da língua” (BAHKTIN, 1997 apud GOULART, 2005, p. 44), Assim, a proposta deste trabalho é o de apresentar um
relato de experiência de uso dois gêneros textuais (cartão postal e diário on line) em uma prática de escrita em língua inglesa e dos recursos
disponíveis na Internet com alunos do Ensino Fundamental 1, em um centro de línguas na cidade de Curitiba, Paraná.

ENSINO DE PRODUÇÃO ESCRITA DE TEXTOS DISSERTATIVOS-ARGUMENTATIVOS: UMA ANÁLISE
MULTIFOCAL DO OBJETO ENSINADO EM AULAS DO ENSINO MÉDIO EM MATO GROSSO DO SUL
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EDNA PAGLIARI BRUN
(UFMS)

Resumo de Paper
Inserida na temática sobre o ensino de língua materna e o agir docente na sala de aula, esta comunicação tem como objetivo divulgar
resultados referentes à aplicação comparativa das proposições do quadro teórico-metodológico de análise desenvolvido pelo grupo GRAFE
(Groupe de Recherche pour l’Análise du Français Enseigné), equipe da área de Didática de Línguas, da escola suíça de estudos de gêneros
textuais da Universidade de Genebra, em aulas da disciplina Produção Interativa, proposta para o ensino de língua portuguesa, em uma escola
da Rede Pública de Ensino de Campo Grande-MS, especificamente, no Ensino Médio. A fim de descrever e compreender os objetos
efetivamente ensinados, partindo da experiência genebrina, foi examinada a maneira como o objeto “texto dissertativo-argumentativo”,
apresentado nos Referenciais Curriculares do Estado de Mato Grosso do Sul como “objeto a ensinar”, foi configurado e co-construído pelos
parceiros da situação didática em interação em sala de aula. Os dados, obtidos por meio da gravação de aulas, foram transcritos e analisados
a partir de uma perspectiva multifocal, elaborada pelo Grupo GRAFE, filiado ao Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 1999), com
base em uma teoria de transposição didática (VERRET, 19974; CHEVALLARD, 1985). A análise dos dados também possibilitou observar os
gestos didáticos do professor relacionados à transposição do objeto de ensino, bem como os dispositivos didáticos mobilizados por ele para o
desenvolvimento de capacidades de linguagens relativas ao ensino de produção de textos.

O EFEITO DO ACONSELHAMENTO LINGUAGEIRO NA TRAJETÓRIA DOS ESTUDANTES DE LE
EDUARDO CASTRO DOS SANTOS JUNIOR
(UFPA)

Resumo de Paper
O aconselhamento linguageiro tem sido desenvolvido há alguns anos em uma universidade no norte do Brasil. Por meio desta prática, buscase tornar os aprendentes de língua estrangeira (LE) mais conscientes do seu processo de aprendizagem (CARSON; MYNARD, 2012). Alguns
estudos apontam a importância do conselheiro linguageiro na aprendizagem do aconselhado (MAGNO E SILVA et al, 2013; CARSON;
MYNARD, 2012). Tal aprendizagem é entendida como um sistema adaptativo complexo (SAC) (LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 2008) e
descrita como um conjunto de sistemas aninhados, que é constituído por outros sistemas igualmente complexos (PAIVA, 2005), entre eles o
sistema identitário (DÖRNYEI, 2005) e o sistema motivacional (DÖRNYEI; USHIODA, 2011). Poucos, no entanto, têm demonstrado como
esses sistemas interagem na prática. Objetiva-se, deste modo, apresentar os efeitos do aconselhamento linguageiro em aprendizagem de
línguas, procurando identificar os comportamentos que reflitam as ações pertinentes ao aprender catalisadas pelas sessões e a identificação
de bacias atratoras, efeito borboleta, adaptação e coadaptação presentes na trajetória de aprendizagem de três aconselhados. Trata-se de
uma pesquisa qualitativa que lança mão da observação não participante desses sujeitos nos diversos espaços de aprendizagem em que estão
inseridos, tais como sala de aula e laboratório de línguas, além de entrevistas semiestruturadas. Os resultados permitem descrever alguns
fenômenos da complexidade na trajetória desses alunos.

AS PERFORMANCES CORPÓREO-DISCURSIVAS NA CAMPANHA PUBLICITÁRIA DO DESODORANTE
OLD SPICE
EDUARDO ESPÍNDOLA BRAUD MARTINS
(UFMS)

Resumo de Paper
Neste trabalho, analiso a construção identitária dos atores presentes na campanha publicitária do desodorante Old Spice e como suas
performances corpóreo-discursivas reforçam o construto social de masculinidade. A partir de uma visão de discurso enquanto prática social,
discorro sobre a questão das identidades de gênero e de como vamos nos constituindo enquanto sujeitos a partir de nossa conduta discursiva.
Foco na construção identitária das masculinidades e na noção de gênero como performance para poder compreender como as atuações dos
personagens do comercial faz parte do processo de construção do “homem homem”, modo como a própria campanha nomeia seus atuantes.
Para a análise, foram utilizados os conceitos de footing (GOFFMAN, 1974; 1998) e pistas de contextualização (GUMPERZ, 1992; 1998). A
pesquisa mostra como a área da publicidade e propaganda contribui para a criação de regimes de verdade e reitera a importância de se
repensar as configurações discursivas presentes nas ações cotidianas a fim de se buscar alternativas para reduzir as opressões sofridas por
determinados grupos sociais.

A TRADUÇÃO COMO UM DOS INSTRUMENTOS DE MEDIAÇÃO NA COMUNICAÇÃO INTERCULTURAL
EDWIGES CONCEIÇÃO DE SOUZA FERNANDES
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(UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA / UNIVERSIDADE DE AVEI)

Resumo de Paper
Os Estudos de Tradução alcançaram o status de disciplina acadêmica independente nos finais da década de 1970, ocupando-se do estudo do
fenômeno da tradução em sentido amplo, e têm desde então vindo a englobar estudos de natureza “pura” e de natureza “aplicada”, feitos com
base numa grande diversidade de metodologias e instrumentos de pesquisa. A Ciência da Tradução ou Tradutologia, designações alternativas
propostas por alguns teóricos que, contudo, não conquistaram uma aceitação tão alargada quanto a de Estudos de Tradução, começou a
estabelecer-se mais precisamente a partir dos anos 1960, pois até então era considerada como uma subárea da Literatura Comparada, ou um
domínio específico da Linguística. Apesar dessas conquistas, ainda é comum pensar-se na tradução em termos dicotômicos, ao fazer-se a
relação entre língua/texto/cultura de partida, com língua/texto/cultura de chegada; original e tradução; identidade e alteridade; entre outros. E
mesmo que os estudos culturais estejam bem próximos dos estudos de tradução atualmente, há problemas comunicacionais gerados pelas
diferenças culturais, ou pelas diferentes interpretações de valores culturais das culturas de partida e de chegada envolvidas nas traduções.
Neste trabalho, pretende-se refletir sobre a importância do uso da tradução no mundo globalizado, no qual as trocas de informação entre
falantes de línguas diversas utilizam primordialmente a língua inglesa como língua franca, como meio de comunicação intercultural. Este
trabalho é parte integrante de pesquisas decorridas no Programa Doutoral em Tradução e Terminologia das Universidades de Aveiro e Nova
de Lisboa, em 2014.

CORPO E DISCURSO NA GRAVAÇÃO DE AULAS PARA CURSO DE EXTENSÃO A DISTÂNCIA
ELAINE DE MORAES SANTOS
(UFMS)
CAMILA DE FREITAS VIEIRA
(IFMS)
Resumo de Paper
Com base em estudo realizado no âmbito do Grupo de Pesquisa em Literatura, Discurso e Mídias Digitais (CÍRCULO-IFPR), focalizamos,
neste trabalho, práticas discursivas de professores que atuam na EAD da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, através de um arquivo
constituído por: a) aulas gravadas para o módulo intitulado “Imersão Cultural”, oferecido através do curso de extensão “Formação de
Mediadores de Leitura” e b) pelo documento preparado pela equipe audiovisual de tecnologia da instituição, o qual visa orientar o corpo
docente para a gravação dessas aulas. A partir desses dispositivos analíticos, discutimos, à luz da Análise do Discurso de linha francesa, a
forma como a modalidade de ensino a distância faz emergir uma nova ordem discursiva para o uso do corpo e da palavra na tentativa de
estabelecimento do processo de interação assíncrona. No ensino presencial, a relação espaço-tempo favorece o corpo-a-corpo tradicional. Na
materialidade da tela, por outro lado, o fio discursivo é construído pelo imbricamento entre o linguístico e o imagético na configuração de uma
linguagem de nuanças próprias. No plano imagético, destacam-se, entre outros aspectos, o uso de gestos contidos, a combinação entre o
vestuário do professor e às condições de luz da sala de gravação, bem como a direção do olhar focada na câmera. No plano linguísticodiscursivo, a articulação de uma voz moderada, a simulação de um diálogo com o acadêmico, a ausência de referências ao tempo-espaço da
aula são algumas das principais especificidades inerentes à figuração do professor formador nesse espaço discursivo. Os resultados apontam
uma regularidade na apresentação da corporeidade como instrumento muito utilizado para a criação de um efeito discursivo de copresença
entre docentes e discentes no encontro assíncrono que é promovido pelas ferramentas do Ambiente Virtual de Aprendizagem.

VISÃO SISTÊMICA E ATRATOR CAÓTICO NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA: REFLEXÕES SOBRE
O COMPORTAMENTO RECURSIVO EM SALA DE AULA
ELAINE FERREIRA DO VALE BORGES
(UEPG)

Resumo de Paper
Segundo Vieira-Abrahão (2002, 2004 e 2014), citando vários autores, evidências em pesquisa na formação inicial mostram a pouca influência
que cursos de formação de professores exercem nas mudanças de ações em sala de aula. Isso ocorre, principalmente, devido à influência das
crenças: fortalecidas por valores pessoais e/ou visões de mundo assimiladas durante o processo de contado, como aprendizes, com uma
língua adicional. Como formadora, tenho experenciado essas evidências nos últimos anos como professora da disciplina "Estágio Curricular
Supervisionado em Língua Inglesa" em uma universidade estadual do Paraná. Nesta comunicação, objetivo discutir em que medida a ciência
da complexidade pode nos ajudar a entender a emergência de tal fenômeno, considerando as leis que regem a natureza do processo de
formação visto como um sistema adaptativo complexo. Para tanto, pretendo promover uma reflexão sobre o papel que a abordagem gramatical
de ensino de língua possa ter nesse contexto, gerando um comportamento recursivo (atrator caótico) na preparação dos planejamentos e nas
ações em sala de aula. Ainda, viso discutir resultados da minha interação como acadêmicos e professores da rede estadual de ensino dentro
das perspectivas tradicional (cartesiana) e sistêmica.
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A INTERAÇÃO ENTRE LIVRO DIDÁTICO, PROFESSOR E ALUNO NA FORMAÇÃO DE CIDADÃOS
ELAINE IRIS DOS REIS
(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO)

Resumo de Paper
Este trabalho tem como objetivo analisar os livros didáticos (LDs); Alive, It Fits e Vontade de Saber Inglês, de Língua Inglesa (LI) para os anos
finais do Ensino Fundamental adotados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de acordo com (Guia PNLD, anos finais do Ensino
Fundamental, 2014); comparar narrativas (Rancière, 2010; Bruner, 1997) de professores de Língua Inglesa da escola pública obtidas por
questionário aplicado às práticas desenvolvidas com base no guia do PNLD e seus critérios de avaliação para a seleção dos livros didáticos de
Língua Inglesa adotados. Parte-se do princípio de que a seleção foi fundamentada na educação como formadora da cidadania, e não, apenas,
orientações teóricas e metodológicas (Menezes de Souza, 2011). Foram entrevistados três professores de diferentes escolas. Todos
responderam a 25 questões que variavam entre a formação acadêmica, experiências e desejos educacionais, entre outras relacionadas tanto
ao PNLD quanto ao livro didático escolhido pela escola de cada participante. Mediante as entrevistas, foi possível notar lacunas tanto no
sistema do PNLD quanto na escolha dos livros didáticos, assim como no processo ensino e aprendizado, o que demonstra uma interação
desfragmentada entre livro didático, professor e aluno na formação de cidadãos destes últimos. Minha breve conclusão é a de que o livro
didático de (LI) tem sido analisado sob diferentes aspectos e perspectivas teóricas, como ALMEIDA FILHO et al, 1991;FERREIRA (2011)
analisa a abordagem do letramento no livro didático, entre outras perspectivas de análise sobre livros didáticos. Nota-se então a necessidade
de pesquisas voltadas para a cultura como uma comunidade interpretativa, já que no ambiente escolar há culturas comuns em que diferentes
narrativas são compartilhadas, assim, criando um estoque de valores num contexto sócio histórico, o que afeta o processo de ensino e
aprendizagem da Língua Inglesa.

TRABALHANDO A IDENTIDADE NAS AULAS DO IDIOMAS SEM FRONTEIRAS - INGLÊS
ELAINE MARIA SANTOS
(UFS)
RODRIGO BELFORT GOMES
(UFS)
Resumo de Paper
Segundo Hall (2010), o sujeito pós-moderno, por ser globalizado, vive de interações, com decisões e ações não mais dependentes de suas
próprias vontades. Trata-se de um indivíduo em meio a um verdadeiro “supermercado cultural”, e as interações pelas quais vivencia interferem
totalmente no seu modo de ser. Como consequência, esse sujeito de identidades múltiplas leva consigo todas as suas experiências e
expectativas para a sala de aula. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), é papel do professor de língua
estrangeira, trabalhar para a formação de um cidadão crítico, extrapolando uma função meramente reprodutora de conhecimentos linguísticos,
o que faz com que não seja mais possível ministrar aulas descontextualizadas e focadas em aspectos meramente gramaticais. O programa
Idiomas sem Fronteiras – Inglês tem como uma de suas ações, o oferecimento de aulas presenciais à comunidade acadêmica, através de
módulos focados no desenvolvimento de habilidades específicas, não se constituindo, dessa forma, em um curso convencional de idiomas.
Entre os cursos ofertados, tem-se o Preparatório para o TOEFL, utilizando-se um livro totalmente planejado para a preparação dos futuros
candidatos a este exame. Trata-se de uma obra com forte apelo ao desenvolvimento vocabular e gramatical, em que a inserção de práticas
mais contextualizadas se torna muito difícil para professores inexperientes. Esse trabalho tem como objetivo relatar as experiências
vivenciadas por professores bolsistas da UFS, alunos da graduação em letras inglês ou português/inglês, tendo sido esse trabalho dividido em
duas partes: primeiramente, as narrativas dos trabalhos feitos pela coordenação do programa em fomentar o trabalho identitário em um livro
tão denso linguisticamente e com quase nenhuma proposta de ressignificação, seguindo-se do relato das práticas acompanhadas pelos
coordenadores nas aulas ministradas.

REFLEXÕES SOBRE A VALIDADE DOS ELEMENTOS PROVOCADORES DO EXAME CELPE-BRAS
ELAINE RISQUES FARIA
(UFSCAR / AFA)
SANDRA REGINA BUTTROS GATTOLIN DE PAULA
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(UFSCAR)
Resumo de Paper
Exames de proficiência têm atraído cada vez mais a atenção das pessoas de um modo geral e de pesquisadores da área da Linguística
Aplicada interessados em Avaliação de Línguas, pois os mesmos trazem consequências importantes para o examinando, uma vez que a partir
dos resultados obtidos, decisões poderão ser tomadas em relação a sua vida profissional e/ou educacional, como a entrada em universidades,
por exemplo. Por isso, há necessidade de pesquisas que comprovem a validade desses exames. Nesse sentido, desenvolvemos uma
pesquisa qualitativa de natureza interpretativista, a fim de investigar os Elementos Provocadores (EPs) utilizados na interação face a face do
exame de proficiência Celpe-Bras (Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros) que, juntamente com um roteiro de
perguntas disponível no Guia do Entrevistador, impulsiona a conversa entre examinador e examinando. Além da análise dos áudios das
entrevistas de um centro aplicador do estado de São Paulo e dos Elementos Provocadores utilizados nas interações no segundo semestre de
2014, foram aplicados questionários aos entrevistadores e a alguns examinandos, para levantar sua percepção sobre os EPs. Bachman (1990;
2004), Bachman e Palmer (1996), Chapelle (1999), Douglas (2010), McNamara (2000), Messick (1989), Scaramucci (1999; 2000; 2001) e
Schlatter (2005) são alguns dos teóricos que embasam esse estudo. Pretende-se, a partir dos resultados obtidos, discutir e refletir sobre a
validade desses Elementos Provocadores e, consequentemente, contribuir também, para a validade do exame.

ENSINO BILÍNGUE AOS SURDOS: EIS A QUESTÃO
ELCANIA SILVA EMIDIO GRUBER
(UEMS)

Resumo de Pôster
Elcânia Silva Emídio Gruber-UEMS-CG Natalina Sierra Assêncio Costa-UEMS-CG O objetivo é descrever a importância da comunicação e
educação do surdo com LIBRAS(Língua Brasileira de Sinais), sendo esta a principal comunicação dessa classe; sua identidade. Para
analisarmos alguns comentários sobre o surdo e a surdez temos a necessidade de voltar-se ao início de um tempo marcado por dificuldades
em aceitar como o surdo era e podia ser educado ao longo da história. Como metodologia construi-se um percurso de investigação entre
Comunicação, Linguística, Educação e Psicologia. Ao decorrer deste, e com base na história e estudos pré existente dos surdos, iremos
perceber que durante alguns séculos não muito distante, as leis permitiam que as crianças que nasciam com qualquer sinal de debilidade ou
algum tipo de má formação fossem sacrificadas e outras que nasciam com alguma deficiência, de forma cruel eram deixadas nas estradas
para morrerem. Vale ressaltar a importância que entre os séculos XV e XVII, mesmo sendo um período marcado por mudanças e
acontecimentos mundiais, não encontramos relatos educacionais com as crianças surdas, percebe-se então que o surdo não era visto como
seres racionais, eram considerados primitivos, sem chance de ser educado, não cidadão. Alguns teóricos dos últimos cinco séculos defendem,
em suas diferentes teses, que o foco dos debates sobre a Educação de Surdos sempre esteve relacionado a questões ligadas às línguas, ou
seja, os surdos deveriam desenvolver a linguagem oral acompanhada ou não de sinais e, assim, sua educação ser realizada e pensada a partir
da língua utilizada pelos ouvintes. Sugerimos como resultado o envolvimento da sociedade, ou seja, o meio em que vive; família, escola e
trabalho, não apenas em espaço físico, mas, tendo uma comunicação total. Procuramos através desta pesquisa, problematizar os conflitos
encontrados na educação de surdos e dos estudos bilíngues.

MOMENTOS DE LETRAMENTO CRÍTICO E SUAS IMPLICAÇÕES NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA NO
ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA PÚBLICA – UM RECORTE DA ANÁLISE DE DADOS
ELIANA APARECIDA PRADO VERNEQUE SOARES
(UEMS)

Resumo de Paper
O objetivo deste trabalho é apresentar um recorte da análise de dados de uma pesquisa desenvolvida em uma escola pública de Campo
Grande – MS, com alunos do 2º ano do Ensino Médio, fundamentada nos estudos de letramento. Embora ancorada nas perspectivas do
letramento crítico de pesquisadores como Luke (2004), Cervetti, Pardales e Damico (2001), Pennycook (2010), Morgan (2013), Lemke (2005),
Lanchear & Nobel (2003), Cope & Kalantzis (2000) Prinsloo (2005), Coffey (2014), Monte Mór (2010), Takaki (2012), Duboc (2011), Menezes
de Souza (2010), Rocha e Maciel (2013), Mattos (2011), entre outros, a discussão dos dados embasa-se em estudos de Pennycook (2001),
Morgan (2011), Duboc (2012), Monte Mor (2007; 2010), Menezes de Souza (2011), Rocha e Maciel (2013). Trata-se de uma pesquisa
qualitativa de cunho interpretativo que analisa o desenvolvimento da percepção crítica dos alunos, bem como uma reflexão autocrítica na
atuação desta pesquisadora durante o processo de desenvolvimento das aulas. A metodologia utilizada para coletas de dados previu
anotações em um diário de bordo, gravação das aulas, questionamentos orais, observação e produção de atividades voltadas ao tema
proposto, durante as aulas que decorreram da observação. Após um recorte da análise de alguns dados, os resultados dessa pesquisa
mostram que o professor precisa estar atento a capturar os momentos de letramento crítico que emergem dos alunos durante discussão e
interação nas aulas. Na reflexão autocrítica, esta pesquisadora ainda se vê atuando nos moldes da pedagogia crítica, como uma educação
libertadora, crítica e emancipadora, conforme defendia Paulo Freire. Os dados apontam também que é possível ensinar uma língua estrangeira
juntamente com as concepções dos letramentos.

REFLEXÕES SOBRE O IMPACTO DO PROGRAMA INGLÊS SEM FRONTEIRAS
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ELIANA KOBAYASHI
(UNICAMP)

Resumo de Paper
O Programa Ciência sem Fronteiras (CsF), lançado pelo governo federal para promover a internacionalização da ciência e tecnologia por meio
do intercâmbio de alunos de graduação e de pós-graduação, desencadeou mudanças no cenário de ensino de inglês no Brasil. Um dos
critérios para participação é a obtenção de certificados internacionais de proficiência em língua estrangeira, que pode variar conforme o país.
Nesse contexto, foi implantado o programa Inglês sem Fronteiras (IsF) que, segundo o Ministério da Educação, visa incentivar o aprendizado
da língua e oferecer melhores condições aos candidatos à bolsa de estudo do CsF. Esse posicionamento levanta questionamentos sobre as
diretrizes que serão tomadas quanto ao ensino de língua inglesa no país, visto que a prioridade que se estabeleceu consiste na viabilização de
um programa, cuja relação com o inglês está baseada na aprovação em exames internacionais de proficiência. Este estudo realiza um recorte
nesse cenário e investiga a influência que um exame exerce no ensino de inglês no curso presencial implementado pelo IsF em uma
universidade federal, buscando identificar a existência do efeito retroativo (ALDERSON, WALL, 1992) e, caso encontrado, especificar sua
natureza e dimensões (WATANABE, 2004). Apresentamos os resultados parciais obtidos pela triangulação de dados coletados por observação
em sala, questionário e entrevistas, envolvendo professores, alunos e coordenadores como participantes. A análise preliminar indica que o
efeito retroativo não é determinista, variando de intensidade de acordo com a prática do docente, e possui aspectos positivos e negativos. Uma
das contribuições desta investigação consiste na reflexão sobre as decisões do governo em relação à política linguística (SHOHAMY, 2006,
2008), pois a partir do momento que exames são impostos, eles passam a influenciar as prioridades de ensino e aprendizagem de professores,
alunos e sociedade, independente da vontade e interesse real na língua.

UMA POSSIBILIDADE INTERDISCIPLINAR EM UM CURSO DE LETRAS/INGLÊS
ELIANA MÁRCIA DOS SANTOS CARVALHO
(UNEB)

Resumo de Paper
Esta proposta de trabalho diferenciada e interdisciplinar de formação de professores tem como objetivos demonstrar a aplicabilidade de ações
interdisciplinares no contexto universitário a partir das concepções propostas no projeto de curso de formação de professores em Letras/Inglês.
Com uma nova matriz curricular - de caráter interdisciplinar-, este curso apresenta uma proposta diferente dos cursos formação de professores
ora oferecidos. O Curso de Letras de que trata esta apresentação não é fragmentado/positivista e as atividades docentes nele observadas
seguem princípios interdisciplinares. O contexto desta investigação envolve os docentes e as atividades por eles desenvolvidas durante dois
semestres. Neste Curso a interdisciplinaridade não é vista como um “puzzle disciplinar”, mas como uma atitude educacional onde as
interligações pessoais, metodológicas e acadêmicas são possíveis. Com base na hermenêutica postulada por Ricouer (1990, 2006) e tendo
como a base teórica Japiassu (1976), Fazenda( 1979,2008, 2011, etc.) e Pombo (1993, 2011), este trabalho foi desenvolvido. Os pilares
interdisciplinares – coerência, humildade, espera, desapego e respeito, e apontam a possibilidade de uma reforma curricular e mudança de
postura no ambiente educacional.

A SEQUÊNCIA DIDÁTICA DE GÊNEROS COMO MEDIADORA DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE
MATERIAIS DIDÁTICOS: A CONTRIBUIÇÃO DO PIBID NA FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL
ELIANA MERLIN DEGANUTTI DE BARROS
(UENP)

Resumo de Paper
Esta comunicação traz resultados de investigações realizadas no projeto de pesquisa “Os gêneros da mídia jornalística como objetos da
transposição didática externa”, em curso na Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP – campus de Cornélio Procópio). Os estudos
desse projeto fundamentam-se teoricamente no Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), cuja tese principal reside na crença de que as condutas
humanas são resultados das interações sociais realizadas por meio da(s) linguagens, essas sempre (re)configuradas em artefatos
sociossemióticos que instrumentalizam a comunicação humana, a saber, os gêneros textuais. No plano didático, essa vertente considera esses
artefatos como objetos/instrumentos do ensino da língua. No projeto desenvolvido os gêneros jornalísticos são objetos unificadores do
processo de elaboração colaborativa de sequências didáticas (SD), no interior de um subprojeto PIBID. O teor colaborativo deve-se ao fato de
as SD serem elaboradas conjuntamente pelos pibidianos (alunos da Graduação e professores da Educação Básica) sob a coordenação do
professor da Universidade responsável pelo subprojeto PIBID, e ter como foco a construção de um jornal escolar por alunos de turmas
diferentes do Ensino Fundamental contemplados pelo subprojeto. O objetivo desta comunicação é apresentar análises do processo de
elaboração das SD, tendo como foco a didatização do objeto “jornal impresso”. Para tanto, serão consideradas categorias de análises as várias
reconcepções necessárias nas etapas do processo de transposição didática externa. Dessa forma, são objetos de análise as diversas versões
das sinopses das SD, dispositivos didáticos e atividades elaboradas durante o processo. A priori, ressalta-se a importância de se tomar a
noção de reconcepção do trabalho docente como “natural” no curso da transposição didática externa.
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ESCULTURA DIGITAL, TECNOLOGIA E LINGUAGEM
ELIANA REGINA GONÇALVES DE ALMEIDA
(UFMS)

Resumo de Paper
As novas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) têm sido usadas amplamente na sociedade contemporânea. Observa-se
que esse fenômeno tem exigido mudanças no âmbito do pensamento, fazendo com que ocorram transformações na sociedade, no modo de
aprendizagem, na cultura e também na arte. Dentre as linguagens das artes plásticas, a escultura está entre as que exploram, em seus modos
de produção e de exibição, as TDIC. Essa relação, entre a linguagem da escultura e as novas tecnologias, cria tanto novos modos de conceber
a escultura e novas exigências para o artista, quanto muda a relação com o público, que passa a ter acesso às obras à distância e, algumas
vezes, por meios digitais; tudo isso possibilita diversos tipos de leituras, tanto da parte do artista quanto do público, gerando novos signos.
Apoiado na teoria da semiótica de Charles Sanders Peirce (1839-1914), especificamente, no que se refere ao conceito de interpretante, essa
proposta de trabalho busca gerar reflexões sobre influência da tecnologia nas nossas linguagens, por meio do estudo de uma das mais novas
modalidades artísticas, a escultura digital, como geradora de novos signos na sociedade.

A LÍNGUA INGLESA NA MÍDIA E NO CURRÍCULO ESCOLAR
ELIANA SANTIAGO GONCALVES EDMUNDO
(UFPR)

Resumo de Paper
A falta de proficiência na língua inglesa tem sido obstáculo para a participação de estudantes brasileiros nos cursos ofertados pelo programa
de mobilidade acadêmica internacional, Ciências sem Fronteiras (CsF), criado em 2012 pelo governo federal. Focando, especificamente, em
reportagens da mídia digital nacional que abordam a qualidade da aprendizagem de língua inglesa no Brasil, nos últimos três anos, e nos
dispositivos legais que normatizam o ensino de língua estrangeira na educação básica, o presente trabalho tem como objetivo examinar o
descompasso entre o status da língua inglesa frente às demandas de internacionalização do ensino superior no país e o estatuto desse idioma
expresso nas políticas públicas educacionais para a educação básica na escola regular. Sob o ponto de vista de parâmetros internacionais de
avaliação, a qualidade do aprendizado da língua inglesa na educação básica tem sido questionada, e o programa de mobilidade estudantil,
CsF, provocado a exposição dos resultados incipientes da aprendizagem deste idioma pelos egressos da educação básica.

DOS DISCURSOS E DAS PRÁTICAS ACERCA DA APROPRIAÇÃO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS, NA
FORMAÇÃO DA PROFESSORA DE INGLÊS EM SERVIÇO EM UMA ESCOLA PÚBLICA
ELIANE FERNANDES AZZARI
(IEL/ UNICAMP)

Resumo de Paper
Partindo de uma abordagem dialógica que entende a língua(gem) como prática social situada em contextos sócio-históricos, sob a perspectiva
das teorias Bakhtinianas (BAKHTIN,2006; 2011), a pesquisa em andamento, aqui apresentada, busca compreender as implicações práticas da
inserção das TICDs - Tecnologias da Informação e Comunicação Digitais – nos fazeres diários de uma professora de inglês da educação
básica (Fundamental II e Ensino Médio), em atuação numa escola estadual de pequeno porte no município de Campinas, no interior do Estado
de São Paulo. Apoiando-se em conceitos tais quais o de exotopia, heteroglossia e polifonia (BAKHTIN,2006; 2011), o estudo prevê o papel
ativo da investigadora que lança mão da Pesquisação Participativa (REASON; BRADBURY, 2008) para a realização conjunta de
planejamentos, ações e discussões durante os processos de apropriação das TICDs por parte da professora participante. Espera-se que, ao
final da investigação, seja possível refletir - a partir de observações de aula, discussões pré e pós planejamento / implantação de ações - à luz
dos discursos da pesquisadora e professora-participante, acerca dos processos de apropriação e aplicação prática dos discursos outros que
advogam a inserção das TICDs na educação linguística (KALANTIZIS; COPE, 2012; LANKSHEAR; KNOBEL, 2011; LEMKE; 2010; BRAGA,
2010). Inserido no campo da metodologia de pesquisa compreendida como etnografia escolar (ANDRÉ, 2013), o estudo visa contribuir para as
discussões no campo da formação de professores de língua inglesa sob a ótica dos letramentos críticos (LUKE, 2013; 2014; JORDÃO, 2011;
MONTE MÓR, 2009).

APRENDIZAGEM DE GÊNEROS TEXTUAIS E CONTRIBUIÇÕES PARA O LETRAMENTO ACADÊMICO NA
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UNIVERSIDADE
ELIANE GOUVÊA LOUSADA
(USP)

Resumo de Paper
Esta comunicação tem por objetivo apresentar uma pesquisa em andamento sobre a aprendizagem de gêneros textuais e o letramento
acadêmico na formação de alunos de Letras, em nosso caso específico, da habilitação em francês. A pesquisa, desenvolvida em parceria com
três universidades brasileiras e uma canadense, visa a: i) identificar as práticas sociais dos alunos de Letras no que diz respeito aos gêneros
textuais produzidos em contexto universitário e as representações que eles têm sobre a escrita acadêmica, tanto em língua materna quanto
estrangeira (francês); ii) estudar o processo de produção de textos pertencentes a gêneros acadêmicos por alunos de Letras das instituições
de ensino envolvidas na pesquisa. Para tanto, baseamo-nos, em primeira instância, nos estudos do interacionismo sociodiscursivo, tal como
proposto por Bronckart (1999, 2006, 2008) e em seus desdobramentos no âmbito da didática das línguas (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004).
Tomamos também por base os estudos que têm sido realizados sobre o letramento acadêmico (BLASER; POLLET, 2010; COFFIN, 2003), que
permitiram determinar as características discursivas, enunciativas e linguísticas dos textos acadêmicos (DONAHUE, 2007). Os dados da
primeira fase da pesquisa já foram coletados e consistem em questionários on-line sobre as representações, práticas sociais e uso de recursos
tecnológicos para a escrita de textos acadêmicos, tanto em língua materna quanto em língua estrangeira-francês, nas quatro universidades
pesquisadas. Nesta comunicação, apresentaremos os resultados da fase inicial deste estudo, propondo um quadro comparativo entre os
alunos das universidades envolvidas, e mostraremos os instrumentos de coleta e geração de dados que estão sendo produzidos para a
segunda fase da pesquisa. Indicaremos, também, os passos que seguiremos para a conclusão do estudo, apontando elementos para contribuir
para o ensino de gêneros textuais acadêmicos na universidade.

A ATUAÇÃO POLÍTICA DAS DESIGNAÇÕES: O CASO DE "A INOCÊNCIA DOS MUÇULMANOS"
ELIANE VELLOSO MISSAGIA
(UFSJ)

Resumo de Paper
Em setembro de 2012, a divulgação de um vídeo na internet que narrava de forma satírica a vida do profeta Maomé e a trajetória da criação do
islamismo gerou uma série de protestos em todo o mundo. Manifestações declaradamente direcionadas ao caráter abusivo desse vídeo, que
tiveram seu auge no dia 11 de setembro de 2012 com a invasão de uma embaixada norte-americana no Cairo. Casos como esse, em que se
levantam acusações de blasfêmia por parte de grupos muçulmanos, trazem à tona debates em torno da liberdade de expressão e do discurso
de ódio. De acordo com o Asad (2009), é comum a crença de que os muçulmanos desejam combater a liberdade tão exaltada nas sociedades
modernas seculares, sendo tomados como avessos aos valores democráticos. Nesse contexto, o presente trabalho visa investigar a forma
como são representadas as manifestações contrárias ao filme em dez reportagens publicadas em setembro de 2012 no The New York Times.
Tomamos como ponto de partida a perspectiva de Rajagopalan (2008), que considera que a mídia é capaz de imprimir certas interpretações
pelo ato de designação de determinados acontecimentos e dos responsáveis por tais acontecimentos. O presente trabalho observará, portanto,
as designações atribuídas aos envolvidos nos protestos e aos protestos em si enquanto atos coletivos. Compreende-se, como observa
Guadanini (2010), que a designação está relacionada ao modo como se vivencia o objeto, ou seja, ao modo como se percebe, observa,
recorda ou imagina um objeto. Sendo assim, admite-se que a análise do paradigma designacional do conjunto de textos que compõem o
material em análise poderá auxiliar na compreensão das representações sociais postas em jogo na cena discursiva. Serão levadas em
consideração a forma como identidades relacionais emergem desse processo representacional, conforme Woodward (1997), e as estratégias
de manipulação discursiva movimentadas a partir das designações, conforme propõe van Dijk (2008).

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE PORTUGUÊS PARA FALANTES DE OUTRAS LÍNGUAS: DESAFIOS E
PROPOSIÇÕES CURRICULARES
ELIAS RIBEIRO DA SILVA
(UNIFAL-MG)

Resumo de Paper
O crescimento da demanda nacional e internacional pela aprendizagem de português vem imposto aos centros brasileiros de formação de
professores de línguas um duplo desafio: ao mesmo tempo em que, subitamente, passaram a ser instados a formar um número elevado de
professores de português como língua estrangeira/adicional, esses centros têm se confrontando com a complexidade do processo de formação
desses profissionais. Trata-se de uma formação complexa na medida em que esses professores devem dispor de competências que os
habilitem a lidar com os diversos desafios com os quais se defrontarão em sua prática docente. Considerem-se, nesse sentido, (i) as
especificidades do ensino de português para falantes de línguas “próximas” e “distantes”, como, por exemplo, o espanhol e o chinês
respectivamente; e (ii) as demandas pedagógicas impostas pelos distintos (e, por vezes, complexos) contextos de ensino/aprendizagem de
português. O profissional da área pode vir a atuar, por exemplo, em um curso de português para técnicos e executivos de uma multinacional
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estrangeira que virão trabalhar no Brasil, ou em uma escola pública paulista que recebe crianças de famílias bolivianas e/ou haitianas recém
imigradas. Assim, parece correto supor que o currículo dos cursos de formação de professores de português como língua estrangeira e/ou
adicional deve ser amplo o suficiente para dotar seus egressos de saberes e competências diversas. Com base nesse pressuposto, o que se
objetiva, nesta comunicação, é discutir (i) os desafios envolvidos na proposição de currículos para cursos de Licenciatura em Português como
Língua Estrangeira e/ou Adicional e (ii) a importância de as instituições formadoras incluírem nas dinâmicas curriculares dos cursos disciplinas
que contemplem, além de conteúdos linguísticos e metodológicos, os aspectos culturais, sociológicos e político-linguísticos envolvidos no
ensino de português para falantes de outras línguas, tanto no Brasil quanto no exterior.

PROCESSO IDENTITÁRIO DE ALUNOS DE LÍNGUA ESPANHOLA EM CONTEXTO DE VULNERABILIDADE
SOCIAL
ÉLIDA CRISTINA DE CARVALHO CASTILHO
(UFMS)

Resumo de Paper
Este trabalho objetiva analisar o processo de constituição identitária de um grupo de alunos nas aulas de Língua Espanhola como Língua
Estrangeira em uma escola periférica de ensino público da cidade de Campo Grande-MS, através da aplicação de um questionário com
perguntas semiestruturadas. Assim, pretende-se, por meio das suas representações discursivas analisar as marcas linguísticas e, portanto,
ideológicas desses alunos fazendo uma análise a partir das possíveis acepções cristalizadas e esteriotipadas que se tem ao se aprender uma
língua estrangeira, tendo como hipótese central que os discursos destes sujeitos, entendido como permeados por discursos que circulam na
sociedade (interdiscursos) tendem a uma desvalorização da aprendizagem de uma língua estrangeira. Para tanto, utilizaremos como princípios
teórico-metodológicos a Análise de Discurso de linha francesa teorizada por Pêcheux (1998 e 2002), as fundamentações contemporâneas da
Linguística Aplicada, proposta por Moita Lopes (2002, 2003, 2006 e 2013) e as contribuições sobre o método arquegenealógico e
hermenêutico do sujeito de Foucault (1969, 1998), propondo uma forma de reflexão sobre a linguagem em torno das formações discursivas, do
interdiscurso e da memória, através do contato do histórico com o lingüístico que resulta das representações ideológicas desses enunciadores.

A COCA-COLA NA COPA DO MUNDO DE 2014
ÉLIDE GARCIA SILVA VIVAN
(UNIP/SP - CENTRO PAULA SOUZA /FATEC TATUÍ)

Resumo de Paper
Este trabalho analisa uma propaganda publicitária da Coca-Cola acerca do evento Copa do mundo 2014 realizado no Brasil e verifica o
posicionamento dessa mídia/publicidade em um discurso encontrado comumente em nosso cotidiano. A análise foi fundamentada na teoria de
Norman Fairclough (2008 e 2009), a Análise do Discurso Crítica. A ADC considera o discurso como forma de representar o mundo e seus
efeitos construtivos (a construção das identidades sociais, a contribuição para “a construção dos sistemas e crenças” e a formação das
relações sociais). Além disso, a relevância da obra Language and Globalization (FAIRCLOUGH, 2006) que explora os efeitos da linguagem nos
processos de globalização. Norman Fairclough adota a abordagem de combinar análise crítica do discurso com a economia política cultural
para desenvolver uma nova teoria da relação entre o discurso e outras dimensões da globalização. Nesse sentido, a ADC, contempla a prática
social e o texto em uma perspectiva transdisciplinar, – uma vez que transdisciplinar consiste em buscar os métodos de análise de uma área
para serem usados em outra. É possível perceber na propaganda os valores e efeitos pretendidos a partir da escolha de imagens no discurso
publicitário que saúda o consumo do produto, evidenciando essa ideologia de forma sutil e sentimentalista. A análise realizada da propaganda
buscou evidências que comprovassem a ideologia e o posicionamento da mídia sobre o evento. Ao fim, considerou-se que a propaganda da
Coca-Cola ao fazer uso de determinados elementos da linguagem – visuais e linguísticos -, em consonância com a prática social na qual
estava inserida enfatizou sua ideologia ao perpassar à sociedade os valores desta empresa e sua capacidade em construir um contexto de
dominação de mercado.

A CONSCIENTIZAÇÃO LITERÁRIA CRÍTICA NA PROBLEMATIZAÇÃO DO HOMOEROTISMO NA AULA
DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
ELIO MARQUES DE SOUTO JUNIOR
(UFRJ)

Resumo de Paper
Esta comunicação pretende investigar de que forma os pressupostos da análise crítica do discurso e da teoria queer podem articular-se na
aula de língua estrangeira a fim de conscientizar os/as aprendizes acerca do uso estético da linguagem nos textos literários e seus efeitos na
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construção do homoerotismo masculino. Conforme Carter (2007), nos últimos anos, muitos linguistas aplicados têm se dedicado ao estudo da
relação entre língua, literatura e educação, destacando a indissociabilidade dos estudos linguísticos e literários no ensino de língua visto que,
segundo Zyngier, Fialho e Rios (2007), a literatura é uma forma de uso da linguagem. Consoante Fairclough (2001, 2003), a análise crítica do
discurso é um aporte teórico-metodológico que parte da premissa de que o discurso, compreendido como prática social, ação sócio-histórica e
representação, estabelece, sustenta e desconstrói relações sociais. Assim, os sujeitos constroem discursivamente o mundo, negociando suas
identidades e a dos outros. Da mesma forma, a linguagem tem um papel central nas teorizações queer (SULLIVAN, 2003), uma vez que a
sexualidade é construída historicamente pelos discursos institucionais que objetivam classificar os comportamentos sexuais com base em
padrões de normalidade (FOUCAULT, 2001) e o gênero é um ato performativo, ou seja, é resultado de uma série de atos linguísticos repetidos
que criam o que nomeiam (BUTLER, 2000, 2003). Com efeito, concebendo a educação como uma prática transformadora (HOOKS, 1994), é
possível combater a homofobia nas escolas através da conscientização de como o discurso marginaliza ou legitima certas identidades.

LETRAMENTO CRÍTICO E ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: UMA EXPERIÊNCIA DE UM GRUPO DE
ESTUDOS SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA NO ESTADO DO TOCANTINS.
ELISA BORGES DE ALCÂNTARA ALENCAR
(UFT)

Resumo de Paper
Resumo Este trabalho tem como objetivo descrever e refletir sobre algumas ações de um grupo de estudos GEPLITO (Grupo de Estudos de
professores de LI do Estado do Tocantins) - formado por uma professora pesquisadora da Universidade Federal do Tocantins e 12 professores
de língua inglesa da rede pública do Estado. É uma pesquisa-ação colaborativa de doutorado em andamento que visa a formação e autonomia
de professores com relação à compreensão e uso do letramento crítico nas aulas de língua inglesa. O grupo de estudos também visa a
produção de atividades à luz do letramento crítico, buscando a melhoria no ensino e aprendizagem de LI no nosso contexto local. Nos
encontros do grupo, discutimos e refletimos sobre nossas práticas docentes como professores(as) de língua inglesa (LI), lemos textos,
discutimos e produzimos atividades de língua inglesa à luz do Letramento Crítico. Depois, trabalhamos as atividades produzidas nas escolas
dos professores que compõem o grupo, analisamos a receptividade e envolvimento dos alunos com relação a estas atividades e a partir destes
dados buscamos encaminhar um processo conjunto e colaborativo de reflexão, observação, análise, e reelaboração das atividades e do nosso
trabalho como professores(as). Nesta apresentação, mostraremos alguns resultados parciais do desenvolvimento e produção do grupo,
demonstrando o crescimento profissional dos professores(as) envolvidos(as) e o crescimento dos alunos(as).Este trabalho tem como aporte
teórico os estudos sobre letramento crítico e tomará por base os trabalhos de Lankshear(1997),Gee, Knobel , Monte Mór, Maciel, Duboc,
Takaki, Jordão, dentre outros autores comprometidos com o tema.

LETRAMENTO DIGITAL: A CONSTRUÇÃO DE INFOGRÁFICOS DURANTE A FORMAÇÃO DE
PROFESSORES
ELISANGELA PEREIRA DA SILVA
(UFGD)
VANESSA MACIEL FRANCO MAGALHÃES
(UFGD)
Resumo de Paper
Neste trabalho, focamos a apresentação de infográficos que foram construídos por estudantes universitários. Os dados apresentados foram
suscitados em duas etapas: primeiro, sendo parte de uma pesquisa de mestrado que visa inventariar o processo de leitura e de busca de
informações na internet; segundo, sendo resultado da formação direcionada aos estudantes universitários e professores do ensino
fundamental, do Programa de Iniciação à Docência – PIBID. Os dados comparados referem-se aos mesmos informantes, em ambas ocasiões.
Para a primeira etapa da pesquisa, objetivou-se investigar o letramento informacional digital tendo em vista o desenvolvimento de atividade que
solicitava a busca de informações para a construção de infográfico. Para esta pesquisa, utilizou-se o programa Camtasia Studio, a fim de
recuperar os passos de cada aluno, durante 30 minutos. Na segunda etapa, durante a realização do programa PIBID, os alunos receberam
formação referente infográficos, e, no final, deveriam realizar nova produção. Para este trabalho, utilizaram-se informações de 03 alunos do
primeiro ano de letras de uma universidade pública federal, que participaram da primeira fase da pesquisa e que também participaram da
formação, na segunda etapa. O intuito é verificar o desenvolvimento do letramento informacional digital destes estudantes antes e pósformação, de forma que possamos sistematizar os processos capturados, desenvolvendo reflexões que contribuam significativamente para o
desenvolvimento de metodologias eficientes de buscas de informações na internet, e que auxilie pesquisadores e professores, em serviço e em
formação. A principal contribuição refletirá na postura dos cursos de graduação, que deverão iniciar reflexões acerca da importância da
formação do letramento digital ainda na fase inicial de formação.

FANFICTION E PRÁTICAS DE ESCRITA NO AMBIENTE DIGITAL

11º CONGRESSO BRASILEIRO DE LINGUÍSITICA APLICADA

66

ELIZABETH CONCEIÇÃO DE ALMEIDA ALVES
(UFMT)

Resumo de Paper
No contexto contemporâneo emergem inúmeras formas de ler e escrever diante da nova dinâmica que a sociedade vivencia, suscitada pela
presença de um aparato tecnológico em quase todas as áreas do cotidiano das pessoas. Um desses estilos é a "fanfic", abreviação do termo
em inglês fanfiction, ou seja, "ficção criada por fãs". Os autores de fanfiction escrevem a partir de certa afinidade que desenvolveram com
personagens conhecidas através de leituras de livros, filmes, seriados, bandas. Tais personagens despertam-nos a que não se contentem em
apenas ler, assistir, ouvir e passam a interagir por intermédio da produção escrita, criando e recriando histórias fictícias, agindo como autor,
ainda que sem fins lucrativos. De acordo com Vargas (2005), no Brasil essa prática se tornou mais visível e ganhou impulso a partir de 2000,
ano em que foi publicado o primeiro livro da Série Harry Potter, de J. K. Rowling. Com base nessa realidade, este trabalho tem por objetivo
investigar a presença dos novos letramentos nesse universo social permeado por práticas sociais, mediante tecnologias digitais observadas
em comunidades que utilizam dessas práticas para comunicar, ler e produzir no ambiente digital. Essa investigação se desenrola com a
intenção de mostrar como a escrita se constitui por meio da fanfiction e aponta para resultados que venham contribuir para a minha própria
prática e levantar indagações para futuras pesquisas.

SUBSÍDIOS PARA UM CÓDIGO DE ÉTICA NA PROFISSÃO DE ENSINAR LÍNGUAS
ELIZABETH MELLO BARBOSA
(UNB)

Resumo de Paper
Resumo: O presente trabalho é voltado para o aperfeiçoamento profissional de professores de línguas. Ele facultou inicialmente a análise de
códigos de éticas existentes em outras profissões, bem como as tentativas de criação de um código de ética para professores de modo geral,
avaliou a importância de um código de ética para o enriquecimento e valorização profissional, levantou insumos para a formulação de uma
minuta de código de ética para os professores da Área de Ensino e Aprendizagem de Línguas filiada à Linguística Aplicada. A proposta que
resultou está pautada num conceito contemporâneo de ética e de ética profissional, conceitos esses fundamentais para a valorização
profissional. O trabalho discorre ainda sobre as relações entre pares conceituais como ética e formação profissional, ética e cultura, ética e
legislação, ética e pesquisa. Ao final a discussão nos levou a considerar o preceito de um código de ética e de sua importância para os
profissionais de línguas no Brasil. Um código de ética, conforme discutimos, reflete a conduta ética de uma organização, a qual corresponde ao
reflexo da conduta de seus profissionais. Tal conduta não se limita ao mero cumprimento da legislação, sendo o resultado a soma dos
princípios morais de cada um de seus integrantes pactuados num futuro Conselho Federal de Professores de Línguas. A metodologia adotada
foi pautada pela pesquisa interpretativista qualitativa mediado por procedimentos como o estudo de caso documental, usando três de seus
instrumentos típicos como o grupo focal, a entrevista e questionários. A análise de dados foi realizada sobre o prisma da triangulação. Os
resultados são consubstanciados num esboço consistente de um código de ética para professores de línguas que pode, agora, seguir sua
trajetória de validação por parte dos profissionais da área, autores, formadores de opinião e pesquisadores comprometidos com o
amadurecimento da profissão.

O PIBID INTERDISCIPLINAR NA UTFPR: 12 PREMISSAS PARA A UNIDADE E DIVERSIDADE DOS
SABERES E SUJEITOS EM FORMAÇÃO EM REDE
ELIZABETH PAZELLO
(UTFPR)

Resumo de Paper
O presente trabalho pretende mapear premissas constitutivas de uma agência interdisciplinar diagnosticadas na implementação do subprojeto
PIBID Interdisciplinar na UTFPR- Câmpus Curitiba. Os sujeitos envolvidos são quatro coordenadores de área (professores universitários da
UTFPR), oito supervisores (professores do fundamental 2 de duas escolas estaduais de Curitiba-PR, a saber Gottlieb Mueller e Segismundo
Falarz e 61 bolsistas (licenciandos dos cursos Física, Letras Inglês-Português e Matemática da referida universidade), sem esquecer o
coordenador institucional da universidade. Nesse contexto, o olhar dessa pesquisadora se voltou para foca a gestão e circularidade do
conhecimento em sua relação com a escola , alunos e sala de aula no primeiro ano da intervenção tanto na formação inicial dos licenciandos
como na formação continuada dos supervisores e coordenadores de área. Para tanto e dada a missão do PIBID Interdisciplinar, o primeiro
passo foi alinhar o grupo epistemologicamente no referente à concepção de interdisciplinaridade e circularidade de saberes, do entendimento
do conceito de ‘ trabalho em rede’ e de ‘tecnologia’ como eixo mediador e integrador . Na sequência, a partir de observação criteriosa do
ambiente físico e pedagógico das duas escolas, passou-se à elaboração dos momentos de intervenção, propriamente ditos. O cunho
etnográfico do trabalho se compatibiliza com a pesquisa-ação como metodologia de trabalho em consonância com a perspectiva de que a rede
de formação criada caracteriza ‘comunidades de prática’. Nesse contexto, a sala de aula é vista como evento social, o processo de ensino e
aprendizagem como eventos dialógicos e permeados por relações de poder. Com base nas narrativas e agências dos envolvidos, foram
delineadas as 12 premissas que permeiam as intervenções e negociações entre os sujeitos da pesquisa.
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PROPOSTAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO DE ESPANHOL NA ESCOLA PÚBLICA ATRAVÉS DE
REFLEXÕES EM LETRAMENTO CRÍTICO
EMILY DE CARVALHO PINTO
(UFSCAR)

Resumo de Pôster
Este trabalho faz parte de uma pesquisa de mestrado em andamento que objetiva desenvolver atividades que visem a formação do alunocidadão com visão crítica em relação ao mundo que o cerca. Para tanto, tomamos como base teórica as reflexões do Letramento Crítico. Fazse importante a elaboração de materiais com esse propósito, pois observamos que existe uma exigência cada vez maior trazida pelos
documentos oficiais nacionais: Parâmetro Curricular Nacional (PCN) e Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), que inclui “o
desenvolvimento de consciência social, criatividade, mente aberta para conhecimentos novos, enfim, uma reforma na maneira de pensar e ver
o mundo” (Brasil, 2006, p. 90). É necessário que todas as disciplinas deem elementos ao aprendiz para que este perceba e entenda o mundo
que está a sua volta. Sendo assim, o papel da língua espanhola não é diferente. Sua oferta no Ensino Médio tornou-se obrigatória a partir da
implementação da lei n.º 11.161/05 e da opção de escolha pela língua no ENEM. Assim, pensamos em propostas didáticas que foram
aplicadas em contexto escolar onde foi feita a coleta de dados desta pesquisa, que consistiu em fazer uma pesquisa qualitativa em que foram
usados os seguintes instrumentos: questionário preliminar para averiguar os interesses dos estudantes, diário reflexivo, fichas de auto
avaliação do aluno e avaliação do material feita por professores. As unidades didáticas foram elaboradas com o objetivo de conduzir os alunos
a refletir, a questionar e a descontruir discursos de determinadas ideologias que podem ser encontrados em diversos tipos de texto. Pretendese apresentar neste trabalho os resultados obtidos a partir do desenvolvimento de uma unidade didática elaborada para a pesquisa.

REVISITANDO A SEXUALIDADE: DIÁLOGOS POSSÍVEIS ENTRE PSICANÁLISE E LINGÜÍSTICA APLICADA
ÉRICA S. WELS
(UFRJ)

Resumo de Paper
Uma das maiores contribuições da Psicanálise se dá na introdução de um novo paradigma subjetivo, a partir da influência do Inconsciente no
psiquismo e de uma nova visão para a sexualidade. Muito distante de qualquer reducionismo ao genital, e dialogando com a vida pulsional, o
discurso psicanalítico aponta para um ser desejante, cindido e incompleto. Tendo como ponto de partida alguns aspectos do conceito de
sexualidade, à luz da Psicanálise, o presente trabalho procura estabelecer um diálogo com teorias recentes que relacionam linguagem, sexo e
gênero, tendo como ponto de interseção qualquer recusa a dicotomias e explicações finalizadas, longe da complexidade e do dinamismo
inerentes a esses conceitos. As pessoas constróem em colaboração um sentido de si e dos outros, como membros de várias comunidades em
formas diversas de relação (ECKERT, Mc-CONNELL-GINNET, 2010). Assim como a linguagem, pano de fundo no qual também se movem os
estudos linguísticos e a Psicanálise, o gênero é igualmente complexo, pois sempre acompanhado de outros sistemas de símbolos. Logo,
também cabe à proposta desse trabalho, em fase inicial, a recusa às diferenças que demarcam as fronteiras do gênero. Nesse sentido, gênero
é, portanto, performativo (LIVIA, HALL, 2010). Elocuções de gênero não são meramente descritivas, mas prescritivas. Butler (1993 apud LIVIA;
HALL, 2010) afirma que o discurso produz falantes e não o contrário. Gênero também é apontado como um processo, e não um estado, e,
nessa direção, também podem os estudos psicanalíticos contribuírem com a visão de sexualidade que vai além do sexo biológico, e com a
certeza de que o discurso é confrontado com os seus próprios limites.

“FAZER GÊNERO POR MEIO DA LINGUAGEM”: A LEGITIMAÇÃO DE OUTROS MODOS DE SER MULHER
EM TEXTOS DE DIVULGAÇÃO DA MARCHA DAS VADIAS
ERINALDO DA SILVA SANTOS
(UFRN)
JOSEFA MENDES DA SILVA
(UNEAL)
ISMAR INÁCIO DOS SANTOS FILHO
(UFAL)
Resumo de Pôster
Atualmente são frequentes na mídia, na escola, na vida cotidiana etc. discursos que tendem a construir a identidade feminina como sendo
natural, essencializada, ligada à morfologia dos sujeitos, o que, quase sempre, atende ao interesse de colocar as mulheres em papéis de
submissão. Contudo, existem vozes discordantes que tentam transformar esse modo de pensar as relações de gênero. Nesse sentido, tem
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ganhado destaque a Marcha das Vadias, movimento que luta contra os diversos tipos de violência a que as mulheres vêm sendo submetidas.
Assim, este trabalho objetiva analisar e discutir que processos de língua(gem) são utilizados, em fôlderes de divulgação da Macha das Vadias,
para construir performances de outras (novas) feminilidades na atual sociedade. Para tanto, orientamo-nos pelo viés da pesquisa qualitativa,
partindo de uma concepção de língua como uma atividade interativa (BAKHTIN, 2010), como uma forma de ação/performance (AUSTIN,1990;
BUTLER, 2014), em que os interlocutores, à medida que enunciam, se posicionam em determinadas identidades sociais. Para essa
compreensão, foram bastante significativas as contribuições de estudos como os de Butler (2014), Moita Lopes (2002), Bakhtin (2010), Hall
(2001, 2014), Santos Filho (2012), Louro (2013). As reflexões realizadas, possibilitaram-nos compreender que para realizar as
ações/performances identitárias, os enunciadores utilizam-se de recursos semióticos tais como i) tipos e tamanho de fonte, ii) imagens, iii)
exclamações, iv) citações/aspas, v) mudança de categorias gramaticais e reconfiguração de semas em determinadas palavras, vi) repetições,
vii) paráfrases, viii) intertextos etc. Estes recursos são utilizados para (re)construir (tornar flexível) os modos de “ser” mulher, vendo o gênero
feminino não como algo natural, mas como uma construção sociodiscursiva sempre situada em relações de poder.

EDUCAÇÃO E LINGUAGEM COMO PRINCÍPIOS ÉTNICO, IDENTITÁRIO E CULTURAL
EVANIR GOMES DOS SANTOS
(UFMS)

Resumo de Paper
Educação e linguagem são eixos adequados para a correção das iniquidades (im)postas na realidade. Seu uso funciona como
instrumentalização do sujeito, para que ele faça frente ao meio político dominante, com sua imposição cartesiana e ainda colonialista na defesa
de uma prática social monolíngue, que confirma e acentua as dificuldades, em face do não-reconhecimento das variedades linguísticas,
especialmente no que tange às minorias étnicas e culturais. A essas minorias é imputado o código linguístico oficial, para sua inserção social,
sem considerar a perda de valores históricos, caros para que o sujeito não se deixe subordinar pelo objeto. Ao pensar na educação para os
povos indígenas, é preciso permitir-lhes preservar seus saberes e afirmar sua identidade linguística por meio de um ensino que sustente
significativamente a língua materna como sua L1, além de lhes garantir o acesso nessa L1 às demais áreas específicas e aos temas envoltos
na sociedade, numa acepção inter e transdisciplinar e intercultural. Para desenvolver essa proposição, apoiamo-nos nos estudos
antropológicos de TODOROV (2005) e de URQUIZA (2013), bem como na perspectiva linguística de PENNYCOOK (2007) e CAVALCANTI
(2013), e em MORRISH (1998) e SACRISTÁN y GOMÉZ (1998) na defesa de uma prática didática não operatória, mecânica e unilateral, mas
voltada ao hibridismo, para a valorização das línguas discriminadas localizadas em zonas não somente geograficamente periféricas – como as
aldeias indígenas –, mas também simbolicamente à margem. Questões de gênero, etnia, classe social e idade precisam ser tratadas com
apuro pedagógico, tendo em vista o desenvolvimento de um trabalho educacional ético voltado, de fato, para o compartilhamento dos variados
conhecimentos para a construção e a reconstrução de um homem sujeito de sua história e situado no convívio social, econômico, cultural e
político, capaz não de sucumbir às transformações, porém de administrá-las conforme sua visão de mundo.

POLÍTICAS EDUCACIONAIS QUANTO AO ENSINO DE LEITURA: INDO ALÉM DAS FRONTEIRAS DAS
ÁREAS DO SABER
EVELINE MATTOS TÁPIAS OLIVEIRA
(UNITAU)

Resumo de Paper
Há caminhos para se melhorar a leitura no país, como um todo. Isso é inegável, dada a quantidade de trabalhos competentes publicados, bem
como do incentivo governamental (em vários níveis) para que a mudança ocorra. Na nossa área, é fato que o entendimento é: todos os que
trabalham com educação, trabalham leitura, ou seja, todos os professores são professores de leitura. Mas será que é assim nos documentos
oficiais que orientam os professores das demais áreas? A presente comunicação tem dois objetivos. O primeiro objetivo é relatar dados de dois
trabalhos de pesquisa que tiveram como foco a análise de documentos oficiais diferentes: Santos (2014) fez sua pesquisa em todas as
disciplinas dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Fundamental (PCN-EF) e Vieira (2015) pesquisou todos os cadernos da Proposta
Curricular do Estado de São Paulo (doravante, PC-ESP). O objetivo comum dessas pesquisas era localizar todas as vezes que a palavra
leitura aparecesse nos documentos, extrair os excertos em que se encontravam e analisar a visão de leitura subjacente nos excertos, tendo a
análise de conteúdos como opçõa metodológica. Com essa apresentação, nosso segundo objetivo é fornecer subsídios para a discussão de
políticas educacionais sobre o ensino de leitura nas várias disciplinas, contemplando suas especificidades; isso, no sentido de que o
embasamento teórico desenvolvido nos últimos 30 anos na Linguística Aplicada possa atravessar fronteiras e vir a dialogar com as outras
áreas do saber no sentido de melhorar as práticas de leitura no Ensino Básico, em todas as disciplinas.

O DISCURSO DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO FRENTE À GREVE DOS AGENTES DE
SEGURANÇA
EVELYN YAMASHITA BIASI
(UFMS)
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Resumo de Paper
Este trabalho pretende analisar o discurso do governador Geraldo Alckimin, do Estado de São Paulo, frente à greve dos agentes
penitenciários, por meio de dois recortes de reportagens eletrônicas contidas nos sites “Estadão” e “O globo”, respectivamente em 20 de março
e 23 de março de 2014. Tem-se por objetivo problematizar o discurso dominante representado por àquele que detém o poder legislativo do
estado a partir da análise dos conteúdos lexicais do discurso do governador. Por meio da A.D. procuramos compreender a língua enquanto
palavra em movimento; trabalho simbólico constitutivo do homem e de sua história. Para Orlandi (2001), a análise do discurso visa
compreender a língua como um objeto simbólico que está investido de significância, sendo produção de sentidos por/para os sujeitos.
Utilizamos o método foucaultiano arquegenealógico que consiste na escavação da historicidade do texto e na problematização dos discursos
cristalizados, envolvendo as relações de poder e as formas de coerções operantes. Os principais trechos analisados da fala do governador
são: “Há uma decisão da Justiça”; “Espero que o bom senso prevaleça”; “a gente resolva rapidamente”; “Chantagem não”; “Mete a polícia,
prende esse pessoal”; “Nós temos que enfrentar isso”; “o salário vai aumentar se o governo tiver dinheiro”. Em se tratando do acontecimento
histórico, entendemos o movimento grevista como uma estratégia de resistência frente ao poder estabelecido e, por outro lado, a necessidade
do governo na utilização do poder para que o funcionamento da ordem não seja afetada. A partir dos recortes analisados, chega-se a
conclusão de que o discurso do enunciador modifica ao longo do tempo, transitando entre o distanciamento frente à responsabilidade do
governo, a passividade/incapacidade de resolução de conflitos e a tentativa de aproximação; ao discurso do poder repressivo que coloca o
outro (grevista) numa posição subversiva, expondo-se por meio da autoridade e do confronto com o outro.

DESAFIOS NO DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS DE LETRAMENTO DIGITAL CRÍTICO NO PROCESSO
DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE INGLÊS
EVERTON MARQUES DA SILVA
(UFAL)

Resumo de Paper
Nesta comunicação, objetivo apresentar reflexões da minha pesquisa acadêmica que ocorreu através da observação de um curso
semipresencial de formação continuada, que durou de outubro de 2014 a março de 2015. O objetivo da minha pesquisa, um estudo de caso
(YIN, 1993) foi, portanto, investigar como as práticas pedagógicas dos professores participantes foram influenciadas (ou não) pelas discussões
que aconteceram nessa formação. Coletei dados dos nove professores participantes por meio de entrevistas, questionários, planos de aula,
diário de campo e das postagens na plataforma Moodle. Os resultados parciais sinalizam que, apesar de os professores promoverem
atividades de inglês dinâmicas e atraentes nos ambientes virtuais, eles enfrentam desafios para desenvolver práticas de Letramento Digital
Crítico (SAITO; SOUZA, 2011) com seus alunos, especialmente na promoção de situações de ensino-aprendizagem críticas e reflexivas, bem
como para utilizar determinados ambientes virtuais nas escolas onde trabalham.

A INTERDISCIPLINARIDADE APLICADA AO ENSINO DE LINGUA INGLESA OU SEGUNDA LÍNGUA NO
ENSINO MÉDIO E SUPERIOR: POR UMA NOVA PROPOSTA PEDAGÓGICA
FABIANA EMANUELLE ARCHANJO DOS SANTOS
(UEMS)

Resumo de Pôster
Fabiana Emanuelle Archanjo dos Santos-UEMS/CG Natalina Sierra Assêncio Costa-UEMS/CG RESUMO Na incessante busca pelo
conhecimento e evolução das capacidades humanas, o desenvolvimento das habilidades de comunicacionais vêem sendo cada vez essenciais
dentro do contexto de mundo globalizado no qual estamos inseridos e aprender ou saber a língua universal – língua inglesa – não é
meramente um capricho, mas sim, uma necessidade. Todavia a necessidade de se adquirir uma segunda língua está inserida dentro do
patamar educacional não unicamente na forma de se adquirir conhecimentos, mas também de aprimorar e atender as necessidades do
mercado de trabalho e de formação de indivíduos que consigam se comunicar e posicionar diante do mundo em que vivem a partir de uma
perspectiva mais ampla. A interdisciplinaridade, assim, surge como uma proposta para o panorama educacional e forma a obter o
desenvolvimento qualitativo da aprendizagem de uma segunda língua, já que a capacidade ou habilidade comunicacional não exige apenas o
conhecimento da gramática, mas também da cultura, do social e profissional, como acontece na língua materna. Neste artigo essa proposta
será apresentada e estudada com a interação da teoria com a prática docente de forma a trabalhar os conhecimentos, saberes a partir do
núcleo de cada disciplina que venha a estruturar e contribuir na aprendizagem e desenvolvimento da língua inglesa no ensino médio. São
propostos neste artigo, um modelo conceitual de eixos disciplinares com o uso das disciplinas de lingüística, estudo cultural e regional nos
eixos literários, a integração entre a teoria e a prática, a elaboração de estações de trabalho e os eixos norteadores destes.

O FÓRUM ONLINE COMO PRÁTICA COLABORATIVA DE CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS
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FABIANA POÇAS BIONDO
(UFMS)

Resumo de Paper
O trabalho apresenta parte dos resultados de um estudo empírico realizado em um curso de Morfologia da língua ministrado na modalidade
semipresencial em uma universidade pública do centro-oeste. No estudo, a análise das práticas sociais-colaborativas de construção de
conhecimentos entre professora/aluno(s) e entre aluno(s)/aluno(s), em fóruns de discussão online, permitiu a compreensão dessa tecnologia
da internet para além de seus elementos textuais e/ou estilísticos de escrita, bem como de sua funcionalidade enquanto uma ferramenta de
ensino-aprendizagem, possibilitando a sua identificação como um objeto sociotécnico, por um lado, e como objeto de linguagem, por outro
(SIGNORINI e CAVALCANTI, 2010). Mais especificamente a partir das práticas de construção de conhecimentos sobre os conteúdos
interjeição e gênero dos substantivos, este trabalho propõe discutir esse modo de apreensão do fórum online em contexto de ensinoaprendizagem buscando situá-lo como uma prática colaborativa de construção de conhecimentos sobre Morfologia da língua. A expectativa é a
de que essas discussões possam contribuir para a identificação da “teoria/epistemologia da prática” (COOK e BROWN, 2005; RECKWITZ,
2002; ROUSE, 2007) como instrumento de produção de conhecimentos sobre a questão contemporânea da aprendizagem de línguas mediada
pelas tecnologias digitais da internet, de interesse ao campo aplicado dos estudos da linguagem – campo ao qual este trabalho se filia.

EMOÇÕES E IDENTIDADES NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO: UM ESTUDO SOB A PERSPECTIVA DA
TEORIA SOCIOCULTURAL
FABIANO SILVESTRE RAMOS
(UFV)

Resumo de Paper
Falar sobre emoções em um trabalho acadêmico, em Linguística Aplicada, até pouco tempo atrás era algo impensado. Vivemos em uma
sociedade que prioriza o lado racional do ser humano. Atualmente, entretanto, essa variável passou a ser considerada nos estudos sobre
ensino e aprendizagem de língua estrangeira, bem como naqueles referentes à formação de professores de línguas (ARAGÃO, 2011; 2007;
BARCELOS, 2013; COELHO, 2011). Neste trabalho procuro investigar a relação das emoções vivenciadas por uma professora pré-serviço, na
disciplina Estágio Supervisionado de Língua Inglesa de uma universidade do interior de Goiás, com o processo de negociação de identidades
profissionais. Para tanto, foram utilizados como instrumentos de geração de dados um emotion diary (Sutton e Whealtley, 2003) e entrevista.
Os dados foram analisados de acordo com os parâmetros da pesquisa qualitativa propostos por Patton (1990) e Richards (2003). Compreendo
emoções a partir da perspectiva sociocultural, que as definem como funções psicológicas superiores, sendo, portanto, culturalizadas e
passíveis de desenvolvimento, transformação ou novas aparições. Devem, assim, ser compreendidas em relação ao modo como influenciam e
modificam o comportamento humano em um determinado contexto. Seriam, assim, formadas a partir de condições histórico-sociais.
(VIGOSTKI, 2004; MACHADO, FACCI e BARROCO, 2011). Outro conceito utilizado é o de identidades, entendidas como uma gama de
características construídas socioculturalmente através do discurso, que, segundo Fabrício e Moita Lopes (2008), classificariam o sujeito a partir
de diferentes indicadores, tais como sexualidade, gênero, raça, idade, etc. Os resultados revelam uma relação intrínseca entre as emoções
vivenciadas pela participante no contexto e a identidade de professora de língua inglesa construída pela mesma.

“COMMUNITIES OF PRACTICE” BASED UPON RPG: BENEFITS FOR ENGLISH CLASSROOMS
FÁBIO NASCIMENTO SANDES
(UESB)

Resumo de Paper
With the rapid development of video and computer games since the 1970s, new forms of narrative and textual participation entered young
people’s lives (BEAVIS, 2004). Gee (2004) suggests that insiders often see deeper and better forms of learning going on in the games they play
than in the schools they attend. According to Gee (2005), students need to feel like heroes in their own life stories and such stories are to make
sense. Gamers also need to feel that they matter and have mattered in other people’s stories. Gee conceptualizes that “real learning” is always
associated with pleasure and is ultimately a form of play – a principle almost always dismissed by school. Kress and Van Leeuwen (2001)
reinforce information is always multimodally constructed and Brydon (2010) recognizes that our “contemporary world requires advanced literacy
skills like critical thinking, contextualizing, analyzing, interacting with others within and beyond one´s home community”. With this in mind, we
come to reflect upon how we could better evaluate students within networked classrooms for the increasingly collaborative, problem-oriented,
and critical nature of literacy (LANKSHEAR & KNOBEL, 2013). By presenting an RPG approach geared to students from public schools in
Bahia, an alternative interface for assessing performance – in light of critical literacies (LUKE, WOODS & WEIR, 2013) – is herein proposed.
Students were exposed to micro-management and decision-making where assessment was based on their speech and more importantly on the
collaborative strategies used.
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BLOGS DE PROFESSORES DE INGLÊS: UMA ANÁLISE SISTÊMICO-FUNCIONAL DOS COMENTÁRIOS
FABIOLA A SARTIN DUTRA PARREIRA ALMEIDA
(UFG - REGIONAL CATALÃO)

Resumo de Paper
Esta comunicação tem como objetivo apresentar um recorte de uma pesquisa sobre o uso das escolhas léxico-gramaticais de avaliatividade,
especificamente de atitude, em blogs informativos de professores de Língua Inglesa na perspectiva teórica Sistêmico-Funcional de Halliday
(1994), Halliday e Matthiessen (2004), bem como no Sistema de Avaliatividade (Appraisal System) Martin e Rose (2003/2007) e Martin e White
(2005). Tomando o texto, isto é, os comentários dos blogs como objeto de análise, centralizado nas escolhas de atitude como realizações
semânticas de falantes/escritores e seus interlocutores nos blogs informativos de professores de Língua Inglesa, destacam-se as perguntas:
(a) O que é avaliado nos blogs de professores de Língua Inglesa?; (b) Que aspectos são considerados nas avaliações? e (c) Quais são as
respostas de solidariedade de seus interlocutores? A análise teve como ponto de partida a organização e categorização dos dados/exemplos
extraídos do corpus, contemplando as realizações linguísticas de ‘atitude’, do tipo ‘afeto’, ‘julgamento’ e ‘apreciação’ presentes nos comentários
dos participantes dos blogs. Os dados revelaram que os participantes, em sua maioria, realizaram atitude positiva em relação às dicas e textos
postados pelos autores dos blogs. No que se refere à formação do professor esta pesquisa busca refletir no papel dos blogs para professores
na discussão de questões de ensino em que há espaço para troca de experiências e diálogo entre os professores de inglês.

PARTICIPAÇÃO E CONSTRUÇÃO COLETIVA DO PLANEJAMENTO DIDÁTICO DE PROJETOS DE
APRENDIZAGEM EM UMA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
FABÍOLA STEIN
(UFRGS)

Resumo de Paper
Em trabalho de etnografia da linguagem, apresentamos a participação no planejamento didático em uma escola pública municipal de Porto
Alegre que organiza o ensino por projetos de aprendizagem. Foram cerca de 32 horas de observação participante na escola, em que
acompanhamos as aulas da turma C34 com a professora de Português e de Inglês na realização de um projeto de aprendizagem intitulado
pelos participantes como “Ditadura: acabou?”. Nesta comunicação, demonstramos que, diferente da ideia convencional de planejamento
didático –em que conteúdos e temáticas são decididos de antemão pelos professores ou coordenadores pedagógicos e apresentados aos
alunos –, o surgimento e construção de projetos de aprendizagem na escola estudada é trabalho coletivo e continuamente construído, que
conta com a participação intensa de alunos, professores e coordenação. Para analisar esse trabalho coletivo, apresentamos a trajetória de
concepção do projeto de aprendizagem, a construção do quadro de planejamento, explorando em seguida como o planejamento é produzido e
negociado em momentos formais e informais, e concluindo com as propostas de planejamento emergentes de atividades de sala de aula ou de
momentos de avaliação. A análise mostra que 1) a participação de todos os envolvidos no planejamento do projeto de aprendizagem é
constantemente tornada relevante; 2) o planejamento do projeto é realizado continuamente num processo gradual e não linear, em que
oportunidades e interesses confluem; e 3) a construção do planejamento didático é coletiva, igualitária e socialmente compartilhada. O estudo
empreendido mostra, portanto, uma maneira inovadora de fazer o planejamento didático, além de servir como evidência empírica de como
projetos aprendizagem podem ser uma proposta educacional para alcançar os objetivos de formação de cidadãos da escola pública brasileira.
Oferecemos então subsídios para a formação de professores em relação à organização do ensino e ao planejamento didático.

UMA PROFESSORA DE INGLÊS EM UMA PESQUISA SÓCIO-HISTÓRICO-CULTURAL: ALERTAS E UM
INSTRUMENTO DE COMUNICAÇÃO
FÁTIMA APARECIDA CEZARIM DOS SANTOS
(UNESP-IBILCE, CAMPUS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, BOLSIS)

Resumo de Paper
Esta comunicação tem por objetivo apresentar considerações de uma professora de inglês do Ensino Fundamental acerca de determinadas
dificuldades enfrentadas na escola de educação básica, que aparentemente não estão sendo tratados nas formações de professores de língua
inglesa. Essas considerações foram apontadas na entrevista inicial e reafirmadas na entrevista de fechamento para geração de dados em
minha pesquisa que inicia sua fase final. Às questões ressaltadas pela professora, somam-se suas sugestões de encaminhamento. Tal postura
mostrou a assertividade da participante acerca de problemas vividos em sua prática docente em salas de aula de escola pública.
Concomitantemente, tais achados revelam que a pesquisa qualitativa em Linguística Aplicada, de enfoque sócio-histórico-cultural foi utilizada
como um canal de voz pela participante e pode ser um instrumento de comunicação entre formadores acadêmicos e professores de escolas
fundamentais públicas e/ou privadas, pois as palavras da professora de inglês sinaliza um alerta aos cursos de Letras e aos programas de
formação continuada de professores de línguas. Este recorte refere-se a dados parciais de um estudo em nível de doutorado que se define no
paradigma qualitativo, realizado por uma pesquisa interpretativa (DENZIN & LINCOLN, 2007), com enfoque sócio-histórico (FREITAS, 2002;
JOHNSON, 2009 a e b; JOHNSON; GOLOMBEK, 2011), tendo por objetivo geral interpretar e discutir o agenciamento de uma professora de
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língua inglesa como construtora de saber local, de uma rede pública, em uma comunidade de baixa renda de uma cidade do interior de São
Paulo. Os procedimentos de geração de dados foram os de base etnográfica (ANDRÉ, 1995), o método que orienta esta pesquisa é o
materialismo histórico-dialético (TRIVIÑOS, 2008; MARX, 1845/2007; 1867/1983; 1859/1982; MARX e ENGELS, 1845/2007) e a técnica de
tratamento de dados é a análise de conteúdo (MYNAIO, 2008; BARDIN, 1979; TRIVIÑOS, 1987/2008).

CONTRIBUIÇÕES DOS ACERVOS COMPLEMENTARES(PNLD) PARA O PROCESSO DE LETRAMENTO
FÁTIMA APARECIDA DO NASCIMENTO
(UEMS)

Resumo de Paper
A importância de desenvolver nas crianças o apreço pela leitura, de promover, desde o início da escolarização o letramento literário, é ponto
pacífico nos discursos dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Ações do Governo Federal, como a distribuição de obras pelo
Programa Nacional Biblioteca da Escola e de Acervos Complementares ( ao livro didático, PNLD ) para as turmas de 1º a 3º ano, parecem ir
nesse sentido, na medida em que têm contribuído para equipar as escolas públicas com material de leitura. Ainda existe, no entanto,
dificuldades por parte dos professores alfabetizadores em incorporar à prática docente o material enviado pelo MEC, de tal sorte que contribua,
de forma efetiva, para o desenvolvimento do gosto pela leitura enquanto manifestação artística, oportunizando a reflexão sobre questões com
as quais o educando convive no âmbito social, sem desconsiderar os valores estéticos que estão presentes nas obras literárias. Diante deste
contexto, discute-se aqui os resultados de uma pesquisa realizada em 2015, com turmas de 2º ano do Ensino Fundamental de uma escola
municipal de Campo Grande(MS), que trata da utilização de obras dos Acervos Complementares no trabalho pedagógico realizado pelo
professor. A fim de verificar as formas de uso desses livros e suas contribuições para o letramento, realizou-se a investigação em três etapas:
a)observação do trabalho do professor em sala de aula; b)aplicação de questionários; c)análise dos resultados. Para a fundamentação teórica
foram oportunas as contribuições de Zilberman (1985), Soares (1999), Magnani (2001), Cosson (2006), dentre outros sobre o processo de
letramento e letramento literário. Pretende-se, com os resultados da pesquisa, contribuir para o aperfeiçoamento da prática pedagógica dos
professores dos anos iniciais, no que diz respeito ao trabalho com a Literatura Infantil, bem como fornecer material primário de pesquisa para
estudos futuros no âmbito desta temática.

AS DIFERENTES LINGUAGENS USADAS PELAS IGREJAS EVANGÉLICAS NA MÍDIA
FÁTIMA BEZERRA NEGROMONTE
(UFS)

Resumo de Paper
Na contemporaneidade, tanto no Brasil quanto em diversos outros países, várias igrejas neopentecostais fazem uso de vídeos na internet
como estratégia mercadológica na acirrada concorrência por fiéis. Atualmente, este tipo de mídia é uma das ferramentas de comunicação mais
poderosas e eficientes que há no mundo globalizado, pois ela consegue ultrapassar as distâncias geográficas e temporais, podendo ser
acessada e assistida inúmeras vezes, no lugar e no momento desejado. Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho é apresentar algumas
reflexões acerca das diferentes linguagens utilizadas em um vídeo religioso, que está disponibilizado no Youtube desde 2012. Nossa análise
tem como objetivo focalizar como o discurso midiático religioso, apresentado neste vídeo, utiliza diferentes linguagens para produzir efeitos de
persuasão e manipulação, sintonizados com valores, crenças, concepções e imagens, que são socialmente construídas. Ou seja, buscamos
entender como as estruturas discursivas utilizadas, pelo enunciador, seguem regras e se enquadram em um universo codificado que abrange
elementos propriamente discursivos e outras formas de linguagens. A fundamentação teórica do trabalho está alicerçada na perspectiva da
Análise Crítica do Discurso, que salienta o discurso como uma prática social que se insere em um contexto sociocultural. Acreditamos que o
resultado de nossa pesquisa pode contribuir para fomentar a discussão sobre os estudos dos fenômenos de linguagens religiosas de massa,
que têm um grande impacto no comportamento de um determinado público, que integra a sociedade brasileira.

ENSINO DE INGLÊS PARA ALUNOS SURDOS: LETRAMENTO CRÍTICO COMO ABORDAGEM PRINCIPAL
NA SALA DE AULA
FELIPE DE ALMEIDA COURA
(UFMG)

Resumo de Paper
Pesquisas sobre o ensino de língua para alunos surdos vêm ganhando espaço no cenário brasileiro. Discussões sobre metodologias, materiais
didáticos, educação bilíngue e escola inclusiva estão em evidência nos últimos anos. Principalmente após o reconhecimento da Libras (Língua
Brasileira de Sinais) como idioma oficial no Brasil (Lei 10.436/02) e do decreto 5.626/05 que garante o ensino dessa língua em cursos de
licenciatura, além de conceder outros direitos às pessoas surdas. Através de um estudo de caso, utilizando-se de filmagens, entrevistas e
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atividades em sala de aula, este trabalho visa a utilizar o Letramento Crítico como abordagem principal para o ensino de inglês para alunos
surdos e a analisar o processo de ensino/aprendizagem tanto pelo ponto de vista do professor quanto pelo ponto de vista dos alunos. Tratamse de resultados preliminares de uma pesquisa de mestrado e mostra, até o momento, a grande influência que as aulas de língua inglesa
podem ter não só dentro da sala de aula, mas também fora dela. A utilização das teorias do Letramento Crítico tem contribuído com discussões
relevantes entre professor e alunos e trazido para a sala de aula pesquisada novos olhares acerca da aprendizagem do idioma.

PRÁTICAS DE ENSINO DE LI NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES: A (AUTO)CONSTRUÇÃO DE
SENTIDOS SOBRE MULTIMODALIDADES CRÍTICAS
FERNANDA BELARMINO DE SANTANA
(UFMS)

Resumo de Paper
As transformações nas formas de comunicação e de construção de sentido nas diversas áreas do conhecimento decorrentes do avanço das
tecnologias digitais e do processo de globalização têm desafiado universidades, escolas, professores, alunos e currículos. O enfraquecimento
das fronteiras territoriais, virtuais, linguísticas e culturais e a compressão espaço-tempo têm evidenciado outros modos de representação.
Nesses meios emergem novas visões de mundo lançando mão de diversos modos semióticos que, de forma combinada, formam os textos
multimodais (KRESS, 2000, 2003, 2010). Diante de tamanhas complexidades, estudos sobre novas epistemologias de ensino de línguas
estrangeiras tornam-se imprescindíveis. Logo, é notória a importância da revisão sobre questões de linguagens e da noção de construção de
sentido no contexto educacional com teorias voltadas para a problematização de questões sociais, políticas, ideológicas e nas relações de
poder, conforme advogam os letramentos críticos (CERVETTI; PARDALES; DAMICO, 2001; MONTE MÓR, 2013; MENEZES DE SOUZA,
2011). Nesta pesquisa de Mestrado, propus-me a revisitar concepções sobre o ensino-aprendizagem enquanto professora de Prática de
Ensino de Língua Inglesa no Curso de Letras de uma universidade pública na relação com meus alunos enquanto participantes da pesquisa.
Pensando nisso, esta pesquisa focalizou a construção de sentidos docente e discente em práticas que evidenciaram o caráter multimodal da
linguagem em meio às multiplicidades culturais, questões sociais, locais e globais na configuração emergente. Colocando-me como
professora-pesquisadora, essa abordagem requereu um constante exercício de auto-observação e autocrítica (TAKAKI, 2011) e um olhar
ampliado para as diferentes formas de significação levando em conta as teias sociais, políticas, ideológicas e culturais que permeiam minhas
práticas e meu contexto de sala de aula.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LÍNGUA INGLESA: REFLEXÕES SOBRE LETRAMENTO CRÍTICO EM UM
CURSO DE LETRAS EAD
FERNANDA COSTA RIBAS
(UFU)

Resumo de Paper
Nesta comunicação, pretendemos compartilhar nossas experiências de elaboração e condução de uma disciplina de Estágio Supervisionado
em Língua Inglesa em um Curso de Graduação em Letras na modalidade a distância, cujo objetivo foi desenvolver a prática de docência de
língua inglesa dos graduandos na rede pública de ensino, dando enfoque a questões concernentes às relações étnico-raciais, em cumprimento
à Lei 10.639. De forma a problematizar as relações étnico-raciais, optamos por seguir uma perspectiva de letramento crítico, proporcionando
aos professores refletir sobre maneiras de trabalhar tais questões na sala de aula de inglês. Ver as coisas a partir de outros pontos de vista,
atribuir novos sentidos ao mesmo texto e aceitar a possibilidade de interpretações divergentes, compreender a relatividade de valores e
convicções, reconhecer que nossas identidades étnico-raciais (e profissionais, de gênero, classe social) são construídas na e pela linguagem:
eis um dos objetivos do letramento crítico, segundo autores como Lankshear, Snyder e Green (2000), Souza (2011), Cope e Kalantzis (2012),
e o motivo pelo qual acreditamos tratar-se de uma abordagem interessante para falar de raça e etnia. Apresentaremos atividades trabalhadas
na disciplina, as quais visaram não apenas criar espaços de discussão sobre as teorias de letramento crítico, como também proporcionar
oportunidades para os professores refletirem sobre suas crenças acerca de questões de raça, etnia e pluralidade cultural. Por meio de
atividades concretas, procuramos fazer com que os professores verbalizassem suas histórias pessoais e conectassem suas crenças com as
ideias apresentadas acerca de letramento crítico e diversidade. Mostraremos resultados desse trabalho, discutindo como os professores
incorporaram os conceitos teóricos em práticas pedagógicas concretas, ou seja, no planejamento de atividades e aulas, e posterior avaliação e
reflexão sobre resultados alcançados nas regências na escola pública.

BLOG "CLUBE DO LIVRO": UMA ANÁLISE SISTÊMICO-FUNCIONAL COM FOCO NO SISTEMA DE
AVALIATIVIDADE.
FERNANDA GURGEL PREFEITO
(UFG- REGIONAL CATALÃO)
FABIOLA A SARTIN DUTRA PARREIRA ALMEIDA
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(UFG - REGIONAL CATALÃO)
Resumo de Pôster
Esse trabalho esta inserido no projeto Avaliatividade, Discurso e Ensino desenvolvido na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, e
tem como objetivo apresentar uma análise dos elementos avaliativos presentes nos comentários do blog “Clube do Livro” [1-2]. Este blog é um
dos espaços da revista Capricho destinado a jovens, portanto, social e interativo proporcionando o encontro de pessoas interessadas em
conhecer o conteúdo de algum livro e também participar das discussões, críticas e opiniões. Neste espaço interativo da revista online há
comentários sobre resenhas de livros visando despertar o interesse do jovem para a leitura que é gerenciado por Thiago Theodoro, o editor da
revista [3]. Cabe destacar que a revista é direcionada ao público adolescente que, por sua vez, trata de diversos assuntos de forma clara e
informal, tornando-se fácil a comunicação com esses jovens. É nesse enfoque que enquadra-se este estudo. Trata-se da dos registros escritos
dos blogs tendo como base os pressupostos teórico-metodológicos da Linguística Sistêmico-Funcional (Halliday, 1994/2004) [4], com o foco no
sistema de avaliatividade (Martin e White, 2005) [5]. A motivação para a realização desse trabalho se deve pelo fato de estar relacionado ao
site da revista que envolve uma variada família de gêneros tendo como foco central o blog que instiga o adolescente a ler, pesquisar e se
interessar pela leitura dos mais variados romances. Os dados analisados são os comentários do autor do blog que apresenta semanalmente
resenhas de livros lançados na atualidade Os resultados apontam para a utilização de nominalizações e processos mentais de afeto que
instigam a curiosidade pela leitura dos livros apresentados pelo blogueiro.

RESSIGNIFICANDO PRÁTICAS: A ESCOLA COMO ESPAÇO DE PLURALIDADE.
FERNANDO DA SILVA PARDO
(USP)

Resumo de Paper
Neste trabalho discutiremos os conceitos de pensamento ortopédico, a douta ignorância e a ecologia de saberes (SOUSA SANTOS, 2010),
com o objetivo de analisar quais contribuições tais teorias apresentam para a Educação, sobretudo no ensino da língua inglesa, de forma que
se considere diferentes formas de meaning making (KRESS, 2003), (LANKSHEAR & KNOBEL, 2003), (GEE, 2004) em contextos de salas de
aula pluriculturais e heterogêneas. Partindo deste pressuposto, através de uma perspectiva Freiriana e ecoando os princípios do Letramento
Crítico, discutiremos o papel da diversidade dos saberes dos educandos como protagonistas do processo de ensino e aprendizagem de língua
estrangeira, bem como suas habilidades, contextos, culturas, linguagens, conhecimentos e leitura de mundo, aspectos estes que denotam
diferentes percepções da realidade, as quais muitas vezes passam despercebidas ou são ignoradas nos livros didáticos devido às condições
de (re)produção de significados e narrativas, mantendo-se, então, a ordem política existente, o que resultaria no que Biesta (2011) define como
a domesticação do cidadão. Abordaremos, sobretudo, as questões relacionadas ao caráter heterogêneo, ao multiculturalismo e à pluralidade
de saberes dos alunos como alternativa ao epistemicídio (SOUSA SANTOS, 2010) de saberes e culturas.

O PRECONCEITO COM O INDIVÍDUO PORTADOR DO VIRUS HIV: UM OLHAR SOBRE OS ANOS 1980 E
OS ANOS 2010
FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA
(UECE)

Resumo de Paper
Este trabalho situa-se no campo das pesquisas em Linguística Aplicada (LA) contemporânea e toma como referencial teórico a Análise Crítica
do Discurso (ACD), fundamentada a partir dos trabalhos de Fairclough (2001, 2003 e 2005) e Thompson (2011). Nessa perspectiva,
objetivamos analisar, à luz da Teoria Social do Discurso, a construção das representações do sujeito portador do vírus HIV em textos
jornalísticos publicados no jornal Folha de S. Paulo, em dois momentos históricos: o ano de 1983, quando a doença passou a ser noticiada
pelo veículo e tornou-se conhecida pelo grande público; e em 2013, ano em que a pesquisa foi desenvolvida. A Folha é um dos grandes
veículos de circulação nacional e, tal qual os demais jornais, um formador e propagador de opinião. A nossa proposta aqui é investigar como
sujeito que convivia com a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida e os demais elementos inerentes à sua condição – a doença, o vírus, o
tratamento – eram representados pela mídia escrita. Comungamos aqui com a noção de que a linguagem é uma forma de ação e que os
discursos possuem poder e uma ideologia inerentes ao mesmo. Investigar como esse preconceito foi construído discursivamente ao ponto de
virar um estigma social é uma forma de abrir o caminho para entender o mundo contemporâneo dos que convivem com a AIDS e colaborar na
confecção de uma agenda anti-hegemônica de combate à exclusão social dos mesmos.

TRANSLINGUISMO EM TELENOVELAS BRASILEIRAS: MUNDANIDADE MEDIADA E PROCESSOS DE
DES/RETERRITORIALIZAÇÃO
FERNANDO ZOLIN VESZ
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(INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO (IFMT))

Resumo de Paper
O objetivo desta comunicação é analisar as formas de translinguismo identificadas nas falas de personagens das telenovelas Aquele Beijo,
Cheias de Charme e Flor do Caribe, exibidas pela Rede Globo de Televisão entre 2011 e 2013. Para tanto, lança-se mão do conceito de
mundanidade mediada (Thompson, 2011), a fim de explicar as experiências, proporcionadas pela mídia, que deixam de pertencer a
determinados espaços geográficos e sociais para tornarem-se compartilhadas pelos espectadores. Dessa forma, a telenovela brasileira nos
avista com línguas e textos desterritorializados, ou seja, retirados de seus ambientes geográficos e sociais, em que seriam “naturalmente”
empregados, para reterritorializar-se. Esse processo produz translinguismo, conjunto de práticas linguísticas que se caracteriza por
des/reterritorialização e, de conseguinte, na desestabilização do paradigma monolíngue. O resultado da análise sugere que essas telenovelas
oferecem a seus espectadores línguas misturadas, mestiçadas, deformadas e transformadas em práticas translíngues (Canagarajah, 2013),
cujo principal objetivo é a construção de sentidos.

EXPERIÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES ORAIS EM LÍNGUA INGLESA POR MEIO DO
CINEMA
FILIPE HENRIQUE MIRANDA FERREIRA
(IFMG)

Resumo de Pôster
O uso do cinema como recurso didático-pedagógico no contexto de ensino e aprendizagem de língua inglesa possui grande potencial para
promover a interação e situações autênticas significativas de comunicação. A utilização deste recurso didático-pedagógico aliado à prática
educativa pode possibilitar ao aprendiz maneiras de se (re)conhecer e/ou projetar seus sentimentos, medos, desejos, expectativas e valores
(CABRERA, 2006). O objetivo deste trabalho e analisar o desenvolvimento das habilidades orais de participantes de um projeto de extensão
em língua inglesa tendo o cinema como recurso didático-pedagógico. O percurso metodológico deste estudo está ancorado no atravessamento
da teoria do cinema (CABEREA, 2006; GARCIA-STEFANI, 2010, e outros) e discursiva (PÊCHEUX, 1988; ORLANDI, 2005, 2007); AUTHIERREVUZ, 1998, MARIANI, 2012 e outros). A pesquisa tem sido desenvolvida em um Instituto Federal do Estado de Minas Gerais e envolve
quinze participantes da comunidade interna e externa do Câmpus. O corpus foi formado por meio de questionários abertos, gravações em
áudio e notas de campo. Os resultados parciais do projeto, ora descrito, apontam que os alunos participantes das oficinas apresentam um
desenvolvimento linguístico-comunicativo considerável, demonstrado a partir das oficinas, passando a utilizar mais a Língua Inglesa, expressar
suas opiniões e experiências de vida, desenvolvendo o senso crítico como sujeito e aprendiz. E, também, o projeto tem despertado no aluno o
interesse pela língua e pela cultura, construindo novos discursos sobre si e sobre o mundo. Finalizando, além da motivação proporcionada
pelos filmes assistidos e discutidos e o desenvolvimento linguístico-comunicativo, os participantes revelam a importância de se discutir valores
culturais e atitudes na sala de aula de Língua Inglesa.

ESTRUTURA COMPOSICIONAL E ARGUMENTATIVO-RETÓRICA: A CARACTERIZAÇÃO DO GÊNERO
REDAÇÃO DO ENEM
FLÁVIA CRISTINA CANDIDO DE OLIVEIRA
(UFC)

Resumo de Paper
O presente trabalho – pertencente à linha de pesquisa Práticas Discursivas e Estratégias de Textualização – tem por objetivo caracterizar a
redação do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio – como gênero sob o ponto de vista da ação social que o envolve, da organização
retórica, da estrutura composicional textual/discursiva e das técnicas argumentativas. A relevância desse estudo se deve ao fato de a estrutura
da redação do ENEM apresentar características pertinentes à redação escolar e por isso nos respaldar de que vem assumindo aspectos de
gênero. Para demonstrar nossa defesa acerca de a redação do ENEM ser um gênero, tomaremos por base a ação social em Miller (2009
[1994]) e Bazerman (2005), a organização retórica em Swales (1990), a estrutura composicional de Adam (2008) e as técnicas argumentativas
de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005). O corpus é constituído de cem (100) redações que obtiveram nota máxima no exame. Para atingirmos
o objetivo da pesquisa, a metodologia será direcionada pelos seguintes passos: análise das características concernentes à ação social nas
redações; descrição da organização retórica contemplando o contexto de produção, a recepção e a circulação das redações; identificação dos
elementos do protótipo argumentativo e da estrutura argumentativo-retórica. Aventamos que os resultados desses aspectos analisados darão
respaldo para a caracterização do gênero redação escolar, uma vez que ainda estamos em processo de análise.
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E LETRAMENTOS CRÍTICOS: AMPLIANDO HORIZONTES NO ENSINO DE
INGLÊS NO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
FLÁVIA DA SILVA VITAL
(IFFLUMINENSE)

Resumo de Paper
Os Institutos Federais foram criados pela Lei 11.892/2008 como um modelo de formação profissional mais abrangente, para além de uma
proposta com ênfase na formação específica para as demandas do capital (PACHECO, 2011). Assim, faz-se necessário que trabalho, ciência e
cultura se articulem na perspectiva da emancipação do cidadão, no desenvolvimento do pensamento crítico e no preparo para a vida
(FRIGOTTO et al, 2012). A fim de se repensar o papel da língua inglesa nesse contexto, esta comunicação tem como objetivo apresentar
resultados parciais de uma pesquisa de Mestrado, ainda em andamento, que propõe os letramentos críticos para o ensino médio integrado em
Agroindústria no Instituto Federal Fluminense – campus Bom Jesus do Itabapoana, RJ; entende-se que as OCEM-LE (BRASIL, 2006),
documento-base para a investigação, deslocaram a visão de língua enquanto código a ser apropriado a despeito de seu contexto de uso, para
a visão de língua como prática social, atividade de produção de sentidos (JORDÃO, 2013) que proporcione o engajamento discursivo do aluno
na língua estrangeira, a fim de que haja a compreensão e reflexão sobre questões que são relevantes para o contexto em que vive
(KUMARAVADIVELU, 2001). Os dados coletados provêm de observação participante, gravação das aulas e questionários aplicados. As
conclusões parciais revelam que os letramentos críticos podem corresponder ao princípio da formação cidadã proposta nos Institutos Federais.

LETRAMENTOS ACADÊMICOS E "LITERACY BROKERING": A MEDIAÇÃO DO PROFESSOR NO
PROCESSO DE ESCRITA DA "MONOGRAFIA"
FLÁVIA DANIELLE SORDI SILVA MIRANDA
(UNICAMP)

Resumo de Paper
O contexto acadêmico promove e legitima diversas práticas letradas, destacando-se a produção da Monografia ao final de cursos de
graduação. Tal gênero, além de requisito para conclusão do Ensino Superior, encapsula múltiplas práticas de letramentos que dialogam com
outras esferas e podem engendrar conflitos por envolver noções de identidade, agência e poder (re)significadas na universidade. Logo,
estudos que visem compreender a multiplicidade de práticas neste âmbito são sobremaneira relevantes. Assim, o presente trabalho tenciona
refletir sobre letramentos acadêmicos e suas implicações na constituição da identidade acadêmica de alunos, bem como acerca das
possibilidades de agência pela linguagem, a partir do estudo de caso da escrita de uma Monografia, como requisito para obtenção da
graduação em Letras. Desenvolvemos uma pesquisa de cunho etnográfico, na qual acompanhamos várias versões produzidas pela estudante
A ao longo de todo o ano de 2013, bem como sua interação com o professor orientador. Foram realizadas ainda entrevistas com a graduanda
para levantamento do maior número possível de dados, tencionando construir uma “história de texto máxima”. Na comunicação, abordaremos
relações entre o “literacy brokering”, ou seja, a existência do mediador acadêmico nesse processo de escrita, observando se houve mudanças
significativas decorrentes de negociações em uma das partes do texto em questão. A relevância da pesquisa encontra-se na possibilidade de
evidenciar como a mediação em produções acadêmicas pode ser significativa, desfazendo a ideia de escrita “mono” e apontando para a
interferência direta de professores nos trabalhos de produção de alunos que estão no início de suas trajetórias acadêmicas e buscam, portanto,
validade como autores nessa esfera. Acreditamos que as influências desses mediadores não implicam somente em mudanças linguísticas
pontuais, relacionando-se ao acesso do discurso acadêmico e à constituição dos estudantes como sujeitos nesse processo.

MULTIMODALIDADE EM MATERIAL DIDÁTICO DE FORMAÇÃO TÉCNICA DISPONIBILIZADO EM
AMBIENTE VIRTUAL
FLÁVIA KAROLINA LIMA DUARTE BARBOSA
(IFAL)

Resumo de Paper
Estudos mostram que a Revolução Industrial, centrada em máquinas, contribuiu para as mudanças sociais, favorecendo o surgimento da
Sociedade da Informação e a consequente transformação do domínio da informação em capital de troca, o que tem justificado o grande
investimento no desenvolvimento de novas tecnologias (BRAGA, 2013:39). Na área da linguagem, a Tecnologia de Informação e Comunicação
– TIC - tem contribuído para o crescimento de gêneros textuais em ambientes digitais de ensino-aprendizagem, de modo que se acentua cada
vez mais o número de materiais instrucionais disponíveis no ciberespaço. Esta comunicação, fruto de um estudo mais amplo, procura mostrar
a importância da observação do princípio da multimodalidade na construção de materiais didáticos de formação técnica veiculados nesse tipo
de ambiente. Os dados são de natureza documental e estão constituídos por um vídeo e apostilados de domínio público destinados à
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complementação da aprendizagem de cursos presenciais de nível Médio Integrado do Instituto Federal de Pernambuco. O referencial teórico
está representado por conceitos e princípios defendidos pela teoria cognitiva da aprendizagem multimodal (TCAM) e pela e-learning. Os
resultados da análise permitem distinguir materiais com diferentes níveis de colaboração para a aprendizagem ativa, em função do formato de
instrução apresentado. O estudo aponta o diálogo entre o docente de língua materna e o docente das áreas de formação técnica como fator de
melhoria na qualidade de materiais didáticos disponibilizados em ambiente virtual de ensino - aprendizagem.

EMOÇÕES DE ESTUDANTES EM SALA DE AULA DE LÍNGUA INGLESA
FLÁVIA MARINA MOREIRA FERREIRA
(UFV)

Resumo de Paper
Este trabalho é um recorte de uma pesquisa realizada na Universidade Federal de Viçosa, localizada na Zona da Mata Mineira, no
Departamento de Letras e Artes, com dois alunos do terceiro período do curso de Licenciatura em Letras, habilitação Português/Inglês. O
trabalho foi realizado com base na leitura de pesquisadores da área da Linguística Aplicada que apontam para a grande importância de se
estudar as emoções presentes em sala de aula ( Maturana, 2005; Aragão, 2007, 2008; Mastrella, 2007; Barcelos, 2013; Ferreira & Coelho,
2013). Este trabalho teve como objetivo principal verificar as emoções presentes dentro de sala de aula heterogênea de Língua Inglesa durante
o processo de ensino e aprendizagem de uma segunda língua. Para alcançar este objetivo foi utilizado como método de coleta de dados a
escrita de diários de aprendizagem e uma entrevista individual com os participantes, gravada e, posteriormente, transcrita pela pesquisadora.
Foi realizada a triangulação dos dados e os resultados demonstraram o enlace de emoções existentes dentro do contexto de uma sala de aula
envolvendo o relacionamento entre professor e alunos e o relacionamento entre os próprios colegas. Através da análise dos dados foi
confirmada a influência das emoções, principalmente no que diz respeito ao relacionamento existente entre professor e alunos, no processo de
ensino e aprendizagem de uma segunda língua e foi reafirmada a importância de serem realizadas investigações sobre as emoções que
permeiam a sala de aula.

“NO SEU GRUPO DE AMIGAS, SÓ VOCÊ É VIRGEM?”: TÁTICAS DE GOVERNO DA SEXUALIDADE E
PRODUÇÃO DE INTELIGIBILIDADE EM PRÁTICAS DISCURSIVAS NA WEB 2.0
FLAVIA MORENO DE MARCO
(UFRJ)

Resumo de Paper
A contemporaneidade é marcada por fluxos de discursos que se deslocam em alta velocidade na internet. Diferentes partes do globo são
conectadas e o contato com a diversidade é potencializado. O espaço configurado pela internet acaba se tornando público (Moita Lopes,
2010). Como efeito, assuntos antes tomados como pertencentes à esfera privada, como gênero e sexualidade, são postos em evidência.
Tendo em vista tal panorama, a proposta deste trabalho é analisar como o corpo editorial de um site de uma revista para meninas
adolescentes cisgênero constrói discursivamente a noção de “virgindade” em uma enquete intitulada “No seu grupo de amigas, só você é
virgem?”. Pairando sobre tal proposta está a noção de que linguagem é ação (Austin, 1962) e de que processos de construção de sentido são
atravessados por embates discursivos que se constituem em trocas mútuas entre ordens mais emergentes e ordens sociais mais amplas. As
noções de governamentalidade (Foucault, 1983), escalas sociolinguísticas, ordens indexicais, ordens de indexicalidade e entextualização
(Blommaert, 2005; 2007; 2010; 2014) orientam o estudo e a análise dos dados, visando a entender como os discursos institucionais de
autoridade da enquete procuram produzir inteligibilidade (Butler, 2004) sobre meninas cisgênero a partir de determinados regimes de verdade
que se materializam em respostas prontas à pergunta “só você é virgem?”. Esse posicionamento teórico-metodológico-analítico sugere que o
espaço da Web 2.0 seja visto como uma arena em que discursos diversos entram em combate, marcado por movimentos de tensão,
negociação e reconstrução de significados.

ENSINO CRÍTICO DE INGLÊS PARA CRIANÇAS: UMA EXPERIÊNCIA TRANSFORMADORA
FLAVIANE MONTES MIRANDA LEMES
(EI)
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Resumo de Paper
Este trabalho é um recorte da análise dos dados da minha dissertação de mestrado, cujo foco central de investigação foi a formação crítica de
seis professoras de Educação Infantil e Ensino Fundamental, 1ª fase, em uma escola particular de classe média alta na cidade de Goiânia.
Como a formação continuada de professores/as de língua inglesa no Brasil vem sofrendo uma série de transformações ao longo de sua
história, percebemos que investir na formação dos/as profissionais que trabalham com língua estrangeira é uma ação diretamente ligada ao
investimento no ensino dessa língua, já que há lacunas deixadas em nossa formação inicial com relação ao ensino de uma língua estrangeira
para crianças (LEC). Sem a pretensão de fazer uma assertiva única e acabada à questão apresentada no título, cremos que a pedagogia
crítica no ensino de inglês, pode ser um caminho, já que esta é, a meu ver, uma forma de conceber o ensino e a aprendizagem como
processos políticos e de compreender a língua como meio pelo qual o indivíduo se constrói e é construído. Os dados revelam como a formação
crítica de uma das professoras-participantes pode elucidar as possibilidades de um trabalho com crianças pequenas nas aulas de inglês e
ainda, como sua experiência pode ser um caminho transformador tanto para os/as professores/as quanto para os/as alunos/as. As referências
teóricas tratam do ensino da língua e da formação de professores/as de língua estrangeira, bem como acerca da pedagogia crítica
(PENNYCOOK, 2001; OKAZAKI, 2005; ROCHA, 2006; HAWKINS; NORTON, 2009; TONELLI; SILVA, 2010).

MULTIMODALIDADE NAS REDES SOCIAIS: ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS DO
CIBERJORNALISMO DE PORTAL
FLÁVIO ERNANI
(CEFET-MG)

Resumo de Paper
Há quase duas décadas o processo de produção jornalístico na internet tem sido objeto de reflexões teóricas no campo da Comunicação. Em
tempo de convergência de meios, aumenta o número de estudos preocupados com o desenvolvimento de conteúdo transmidiático
(ALZAMORA, G.; TARCIA, L., 2012) e com as transformações das audiências (MASIP, P. M., 2014). Porém, questões sobre as linguagens
adotadas pelos veículos de comunicação ainda precisam ser explicadas. Neste artigo refletimos sobre características inerentes ao meio digital,
como hipertextualidade, interatividade e multimidialidade. E, mais especificamente, sobre a utilização das redes sociais na divulgação das
notícias dos portais. Assim, o questionamento que permeia esta discussão é: em que medida a linguagem multimodal é utilizada nos perfis de
portais de notícias? Como objeto de análise elegemos o portal de notícias UOL – Universo Online-, um dos pioneiros no ciberespaço. Os dados
coletados seguiram a proposta de uma “semana artificial” (BAUER, 2011) e consistem nas publicações dos perfis do facebook, instagram e
twitter do UOL. Posteriormente, foram observados por meio da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011), seguindo ainda a noção de
multimodalidade proposta por Kress (2010) e Kress e Van Leeuwen (1996). Os resultados obtidos confirmam a utilização da linguagem
multimodal, ainda pouco explorada, no conteúdo veiculado nas redes sociais do UOL, além da presença da hipertextualidade e a criação de
rotas de leitura, o que corrobora na estratégia de divulgação de notícias.

PLURALIDADES LINGUÍSTICO-CULTURAIS EM CONTEXTOS NACIONAIS TRANSCULTURAIS: ENTRE
EDUCAÇÃO AO DIÁLOGO E AO MONÓLOGO
FRANCESCA DELL'OLIO
(USP)

Resumo de Paper
O intuito deste trabalho é apresentar, de forma dialógica, os aportes das propostas de estudiosos da linguagem, filósofos, teóricos da
globalização e dos novos letramentos na análise das políticas linguísticas em relação aos conceitos linguísticos que as fundamentam
evidenciando as relações de poder e os espaços criados nas negociações entre línguas, nação e educação. As discussões a respeito das
identidades linguísticas são hoje em dia um assunto não somente linguístico, mas sociológico e político: os conceitos de identidade e cultura
estáticas e estigmatizadas, que fundamentam o sistema de pensamento moderno, não conseguem explicar as novas formações linguísticas e
culturais que caraterizam contextos nacionais transculturais. Visa-se, portanto, mostrar como uma educação plural, cujo espaço de atuação
pode ser ligado principalmente, mas não somente, ao ensino de línguas e culturas, tenha o potencial de criar cidadãos cosmopolitas capazes
de lidar com os novos desafios da globalização – entendendo este último como um processo complexo e localmente diferenciado. Mostrar-se-á
como políticas linguísticas baseadas em conceitos de língua, nação e cultura monológicos participem de moldar identidades normativas,
estáticas e monológicas. No encontro com o Outro, o Eu monológico é incapaz de estabelecer uma relação de troca colocando o encontro no
plano da tolerância mútua ou de conflitos insolúveis. Ressaltar-se-á, também, o processo narrativo que possibilita a percepção de identidades
monológicas como tais, bem como as potencialidades de uma educação linguística transcultural capaz de dar conta da complexidade,
pluralidade e dinamicidade do sujeito podendo, pois, formar pessoas capazes de lidar com as mudanças do mundo e com a sensação de perda
cultural à qual, muitas vezes, reage-se com posições fortes e excludentes.
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A VOZ DE FORMADORAS SOBRE O SEU TRABALHO EM UM CONTEXTO DE FORMAÇÃO INICIAL EM
LETRAS/INGLÊS
FRANCINI PERCINOTO POLISELI CORRÊA
(UEL)
VERA LÚCIA LOPES CRISTOVÃO
(UEL)
Resumo de Paper
Essa comunicação se refere a análises preliminares parciais da tese de doutorado, em andamento pela primeira autora. O objetivo da
comunicação é apresentar as análises referentes à identificação de capacidade(s) docente(s) que as formadoras (participantes da pesquisa)
apontam como necessárias para que atuem na Educação de Professores na formação inicial de Letras/inglês. Tendo como participantes o
corpo docente que atuou nos anos letivos de 2013 e 2014 na 1º. Turma do curso em questão, para atingir os objetivos estabelecidos, os dados
foram gerados por meio de relato de experiência reflexivo. Tomamos o Interacionismo SocioDiscursivo (ISD) como fonte de referência maior
(Bronckart 1999 e 2004) e a Psicologia do Trabalho (Clot, 2006). Nesta comunicação, restringimo-nos a apresentar resultados de análise
referentes ao nível organizacional no que diz respeito ao plano textual global e ao levantamento de segmentos de organização temática (SOT)
e segmentos de tratamento temático (STT) nos textos produzidos por cada uma das oito formadoras participantes. Os resultados dessas
análises apontam para a menção de 12 SOT segmentados em pouco mais de cento e cinquenta (150) segmentos de tratamento temático
(STT) considerando-se o coletivo dos textos produzidos. Este levantamento possibilitou, dentre outros fatos, vislumbrar algumas das
capacidades docentes, cujo desenvolvimento elas compreendem como necessário para atuação dos futuros professores assim como permitiu
identificar procedimentos/atividades que elas utilizam para propiciar tal desenvolvimento. Consequentemente, as capacidades visadas e os
procedimentos/atividades desenvolvidos apontaram para algumas das capacidades docentes que as próprias formadoras possuem e/ou
devem possuir para atuarem num determinado contexto de formação inicial de professores. Além disto, estes SOT e respectivos STT
propiciaram compreender algumas das dificuldades vivenciadas pelas formadoras ao desenvolver sua docência na licenciatura.

PARÂMETROS PARA A COMPILAÇÃO DE UM CORPUS DE LINGUAGEM INFANTIL
FRANCISCO IACÍ DO NASCIMENTO
(UECE)

Resumo de Paper
Nos últimos anos tem aumentado a publicação de dicionários escolares, especialmente, para atender as demandas do PNLD dicionários. No
entanto, as pesquisas na área de metalexicografia pedagógica apontam muitas inconsistências na macro e na microestrutura desses
dicionários, sugerindo que eles sejam produzidos com base em corpus. O objetivo desse trabalho é discutir parâmetros para a compilação de
um corpus de linguagem infantil que sirva de base para a construção de um dicionário de língua portuguesa para crianças. Fundamenta-se
teoricamente nos estudos sobre linguística de corpus de Tagnin & Vale (2008), Berber Sardinha (2009), Shepherd, Berber Sardinha & Veirano
Pinto (2012). O corpus será composto por textos escritos destinados a crianças, focalizando a língua portuguesa em sua variante brasileira
padrão culta em textos da literatura infantil, livros didáticos, textos jornalísticos para crianças, revistas, gibis entre outros que tenham circulado
nos últimos quinze anos para que se possa descrever e repertoriar a fatia do léxico usada por crianças brasileiras.

INTERAÇÕES MEDIADAS PELO COMPUTADOR NA APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS: DO EMAIL À
TELEAPRENDIZAGEM
FRANCISCO JOSÉ QUARESMA DE FIGUEIREDO
(UFG)

Resumo de Paper
Vários autores nos mostram os benefícios que o computador e a internet têm trazido para a área de ensino e aprendizagem de línguas por
possibilitar aos aprendizes oportunidades de interações na língua alvo que podem ser realizadas de forma síncrona e/ou assíncrona
(BARROS; CARVALHO, 2014; CASTELLS, 2003; LEVY, 1996, 1999; PAIVA, 2001; WARSCHAUER 1997, entre outros). Nesta comunicação,
serão apresentadas algumas formas de utilização da internet no processo de aprendizagem de línguas, com base em revisões de estudos a
esse respeito, tais como o uso de emails (MORAES, 2003), o uso de blogs (GONÇALVES, 2009), o uso da aprendizagem em tandem (SOUZA,
2003) e o uso da aprendizagem via teletandem (SILVA, 2012; FIGUEIREDO; SILVA, 2014). Esses estudos mostram que as interações entre
aprendizes, quando realizadas com o auxílio da tecnologia, podem possibilitar-lhes o desenvolvimento não apenas de aspectos linguísticos,
mas também de aspectos culturais. Mostram também que a telecolaboração propicia aos aprendizes o trabalho concomitante tanto sobre a
forma quanto sobre o conteúdo da língua, além de estreitar laços de amizade, pois, conforme afirma Lima (2011, p. 850), “tarefas colaborativas
promovem o engajamento cognitivo e social, o qual favorece, potencialmente, a autonomia do aprendiz”.
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O PROCESSO DE RECATEGORIZAÇÃO EM TEXTOS MULTIMODAIS: O CASO DA TIRINHA MEME
FRANCISCO ROMÁRIO PAZ CARVALHO
(UESPI)

Resumo de Pôster
Os estudos contemporâneos na área da Linguística de Texto (doravante LT), cujo foco de investigação é o texto numa abordagem
sociocognitiva (SALOMÃO, 1999; KOCH; CUNHA-LIMA, 2007), tem suas bases fincadas no Sociocognitivismo, perspectiva que preconiza a
construção do conhecimento como um processo que necessariamente implica a interação entre mente, corpo e mundo. Por essa linha de
investigação, o texto é concebido pela LT como um lugar de interação entre os atores sociais e de construção de sentidos. A referida área tem
se dedicado na investigação de textos multimodais, uma vez que, em seu percurso de desenvolvimento, centrava-se apenas na análise de
textos verbais. É fato inconteste que a multimodalidade é um campo fértil para os estudos do texto. Nesse contexto, um dos temas ainda pouco
explorados pela Linguística de Texto no tratamento de textos multimodais é o fenômeno da recategorização (APOTHÉLOZ; REICHLERBÉGUELIN, 1995; LIMA, 2009). Pensando nisso, o nosso objetivo, de forma mais precisa, consiste em analisar o fenômeno da recategorização
nas tirinhas memes, selecionadas na rede social facebook. Para a concretização desse estudo recorremos teoricamente nas discussões sobre
recategorização suscitada por Apothéloz e Reichler-Béguelin (1995), Custódio Filho (2011) e Lima (2003; 2009). Além disso, para
contextualizar nossa pesquisa, dialogaremos com os pressupostos teóricos que adotam a referenciação como objeto de estudo a exemplo de
Cavalcante (2012), Cavalcante e Lima (2013), Ciulla e Silva (2008), Mondada e Dubois (1995), dentre outros. Os resultados revelam que a
recategorização é responsável pelo efeito humorístico nas tirinhas memes e o reconhecimento de tal fenômeno linguístico auxilia o leitor na
construção de sentido.

A IDENTIDADE DO ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA NA CONTEMPORANEIDADE: MODERNO, PÓSMODERNO OU PÓS-COLONIAL?
GABRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS
(UESC)

Resumo de Paper
Com o objetivo de (re) visitar o arcabouço construído na área de Ensino/Aprendizagem de Língua estrangeira (doravante LE), o presente
trabalho tem como objetivo fazer algumas considerações acerca da identidade do ensino de LE na (pós) modernidade, levando em conta os
processos históricos, políticos e culturais que permeiam o ciclo que vive a humanidade na contemporaneidade. Partindo das indagações e
postulações da Linguística Aplicada, buscamos analisar e discutir como a contemporaneidade requer realinhamentos epistemológicos para o
ensino-aprendizagem de línguas no Brasil hoje. Diante disso, é possível responder se o ensino de LE está mais próximo de uma
fundamentação teórica moderna, pós-moderna ou pós-colonial? A presente pesquisa, assim, analisa teorias de ensino de LEs na
contemporaneidade, buscando, a partir daí, compreender que (des) centramentos e identidades têm sido construídos. Questionamos,
buscando responder à Linguística Aplicada Crítica (Pennycook, 2008), as relações de poder no ensino de línguas e nos posicionamos num
campo mais pertinente ao ensino reflexivo consoante a uma abordagem menos colonizada e menos colonizadora, que problematize as
diferenças culturais e permita refletir sobre as várias condições de construção e prática identitárias, figurando numa abordagem mais póscolonial na sala de aula de línguas.

CURRÍCULO DA LÍNGUA INGLESA EM ESCOLAS PÚBLICAS DE ITAÚNA: ENTRE O PRESCRITO E O REAL
GABRIELA DA CUNHA BARBOSA SALDANHA
(UFMG)

Resumo de Pôster
Esta pesquisa, de cunho qualitativo, com caráter exploratório e interpretativista, teve como objetivo central investigar se a base teóricometodológica dos PCN-LE (Parâmetros Curriculares Nacionais Língua Estrangeira), enquanto um “currículo prescrito” (SACRISTÁN, 2000) era
condizente com a prática dos professores de língua inglesa em sala de aula (currículo real). Primeiramente foi feita uma análise documental
dos PCN-LE (BRASIL, 1998) recorrendo-se a autores como Moita Lopes(1996), Almeida Filho (2003), Paiva (2006), Borges (2003), entre
outros. Questões relacionadas à aprendizagem, linguagem, métodos e abordagens foram exploradas objetivando-se obter uma maior clareza
quanto aos aportes teórico-metodológicos subjacentes ao documento analisado.Um segundo momento se destinou à pesquisa de campo, com
o objetivo de investigar “o que” e “como” professores de língua inglesa de escolas regulares ensinavam nas salas de aula. A pesquisa de
campo foi realizada em 2008 e foram selecionados 8 professores de inglês que lecionavam no Ensino Fundamental em escolas estaduais do
município de Itaúna, MG; 2 professores por escola. A coleta dos dados ocorreu por meio de questionários, entrevistas com esses professores,
acesso aos materiais didáticos e planos de curso dos mesmos. Como resultados fundamentais destacamos que a base teórico-metodológica
subjacente ao documento (PCN-LE) foi parcialmente verificada na prática dos professores investigados. Houve uma aproximação do currículo
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prescrito e real principalmente na preferência pelo ensino da habilidade da leitura em detrimento das demais (fala, escuta e escrita), o que
demonstra uma proximidade com o ensino instrumental do inglês. Entretanto, foi possível identificar práticas inovadoras que rompessem com
ele. Isso revela que, mesmo diante do poder exercido por um documento oficial, o professor age impulsionado pela sua abordagem de ensinar
(ALMEIDA FILHO, 1999), segundo suas crenças (BARCELOS, 2006) e suas experiências de vida.

O PAPEL DA CONSCIÊNCIA TEXTUAL NA PRODUÇÃO DE TEXTOS: IMPLICAÇÕES PARA O ENSINO DE
LÍNGUA MATERNA
GABRIELA FONTANA ABS DA CRUZ
(PUCRS)

Resumo de Paper
Este trabalho objetiva fazer uma relação entre os aspectos envolvidos no modelo cognitivo de escrita proposto por Hayes e Flower (1981;1987)
e a consciência textual, com o intuito de propor uma reflexão acerca do ensino de língua materna. O modelo desses autores, que prevê três
unidades principais (ambiente da tarefa, memória de longo prazo e processo de escritura), foi, em 1987, reformulado e, no processo de
revisão, a avaliação deu lugar à leitura e a revisão à edição, sendo a releitura, uma forma particular de leitura que tem cunho avaliativo.
Durante esse processo, os escritores leem o texto para avaliar se ele está de acordo com os objetivos pretendidos e, se forem detectados ou
diagnosticados problemas, os escritores decidem, então, qual estratégia usar para solucioná-los. A consciência textual, por sua vez, é um tipo
de consciência metacognitiva, referente a um auto-monitoramento ativo e a uma regulação dos processos cognitivos envolvidos em uma tarefa
cognitiva (FLAVELL, 1976). Segundo Gombert (1992), a consciência textual está relacionada ao monitoramento e à atenção à superestrutura,
à coesão e à coerência do texto. A partir dos estudos de Hayes e Flower (1981; 1987) percebe-se que é possível estabelecer relações entre o
conceito de consciência textual e os aspectos que são apresentados no modelo criado por eles. No processo de revisão, por exemplo, a
consciência textual se faz presente quando, a partir do monitoramento do texto durante a leitura, o escritor consegue diagnosticar possíveis
problemas no texto e resolvê-los mais facilmente, sem precisar utilizar o recurso da reescrita. Uma vez que o modelo de Hayes e Flower leva
em consideração o escritor mais “proficiente”, devemos pensar em situações didáticas que levem o aluno a refletir sobre características e
propriedades de textos de diferentes gêneros, bem como desenvolver um conhecimento metalinguístico a partir de aprendizagens explícitas,
para que ele consiga ter sucesso em sua produção textual.

O PROBLEMA DA AUTORIA NAS REDAÇÕES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: O EXEMPLO DO TEXTO
DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO
GABRIELA PIRES DONADEL
(UEMS - CAMPO GRANDE)

Resumo de Paper
Pertencente a uma pesquisa de Mestrado em curso, o presente trabalho desenvolve algumas reflexões sobre o ensino/aprendizagem do texto
dissertativo-argumentativo, tendo por base os textos produzidos por alunos da 3ª série do Ensino Médio de uma escola pública e uma
particular do município de Dourados/MS. Tendo em vista que, nesta série, os alunos devem, supostamente, ser preparados para a Prova de
Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), nosso objetivo maior consiste em analisar se as produções selecionadas adequam-se
às características desse gênero textual no que se refere à segunda competência, assim descrita na Matriz de Competências do ENEM:
“compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites
estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa”. Tem-se, como hipótese inicial, que o professor e as metodologias vigentes preparam
o aluno para desenvolver o "plano textual" da redação de tipo argumentativa, no entanto, não garantem um bom desenvolvimento do tema.
Isso revelaria que os estudantes conseguem adquirir bons conhecimentos sobre a organização textual, mas carecem de ideias para
desenvolver o tema, o que acarreta a carência de autoria nos textos. Para investigar este tema, optou-se, na construção da fundamentação
teórica, pela leitura do Documento Básico (2002) e da Fundamentação Teórico-Metodológica, ambos norteadores das atividades concernentes
à prova dissertativa do Exame, bem como pelas contribuições de Geraldi (1997) e Bakhtin (2003), respectivamente, sobre a gestão do
conhecimento na sala de aula e sobre os gêneros do discurso. Quanto à metodologia, elencaram-se e foram discutidos fragmentos dos textos
selecionados. Esta pesquisa almeja, enfim, contribuir para uma discussão bastante atual sobre o processo de ensino e aprendizagem da
escrita de textos vinculados a um determinado gênero textual, tomando como exemplo o texto dissertativo-argumentativo.

EMOÇÕES E MOTIVAÇÃO: UMA AUTOANÁLISE DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE LÍNGUA
ESTRANGEIRA.
GABRIELA V PENA
(UFV)
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Resumo de Pôster
As emoções estão presentes em diferentes áreas da nossa vida, e assim, do processo de aprendizagem de língua estrangeira. Vários autores
já apontaram o importante papel das emoções na aprendizagem de línguas (MASTRELLA-DE-ANDRADE, 2011; ARAGÃO, 2008). Neste
trabalho, fizemos uma análise de nossas próprias narrativas de aprendizagem de língua inglesa. A partir da nossa trajetória de alunas do curso
de Licenciatura em Letras, da Universidade Federal de Viçosa com habilitação dupla em Língua Portuguesa e Língua Inglesa, nosso objetivo
foi identificar as emoções presentes em nosso processo de aprendizagem e quais fatores que, associados a essas emoções, nos influenciaram
gerando motivação ou desmotivação. Para alcançá-lo, utilizamos como referencial teórico os estudos de Aragão (2008); Mastrella-de-Andrade
(2011); Andrade (2007); Norton Pierce (1995) e Zolnier (2007). Através de uma análise de conteúdo das narrativas, os resultados sugeriram a
inter-relação entre emoção e motivação. Percebemos emoções frequentes na nossa trajetória tais como medo, vergonha, ansiedade, mas
também alegria que, em diferentes momentos, influenciaram a oscilação de nossas motivações para aprender, e até mesmo, para ensinar a
língua. A análise de nossas próprias narrativas nos ensinou a a) ser mais pacientes com o nosso próprio processo de aprendizagem; b) refletir
de forma crítica sobre a nossa própria prática enquanto aprendizes de línguas, mostrando quais fatores contribuem ou impedem o nosso
progresso na aprendizagem de inglês; c) identificar-se com o outro e tornando-nos mais cautelosas e atentas quanto a realidade da sala de
aula; e, por fim, d) ter uma forrmação mais crítica como futuras profissionais de línguas estrangeiras.

CONVERSATION CLUB: CONSTRUÇÕES DISCURSIVAS DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO
GIORDAN FRANCISCO JOANAS
(IFMG)

Resumo de Pôster
O projeto Conversation Club é um espaço para estimular e ensinar aos alunos como falar em inglês, enfatizando as características do discurso
falado, o desenvolvimento de habilidades de comunicação, as circunstâncias da produção oral no que tange aos padrões lexicais, gramaticais
e discursivos (BYGATE, 2001). Durante a realização da oficina, há a preocupação em desenvolver o ensino das habilidades orais de forma
integrada, com foco no uso da língua inglesa para a comunicação com a prática de rotinas interacionais diferenciadas. De natureza
extensionista, o estudo é desenvolvido em um Instituto Federal por uma pesquisadora da área de LA, 4 bolsistas PIBIC Jr. e 20 participantes.
Os dados foram coletados por meio de planos de aula, questionários, gravações em áudio e as análises das transcrições baseadas nos
padrões de análise da conversação de Marcuschi (1986); nos movimentos pedagógicos e estruturas de participação (SILVA, 2003). Os
resultados mostram que as atividades com as quais os alunos podem verbalizar ideias na língua alvo em contextos reais com pares ou grupos
pequenos são mais eficazes, pois há maior participação. Os alunos constroem o significado coletivamente, mas, na maioria das vezes, com os
turnos iniciados pelos bolsistas.

O ENSINO DE ESCRITA E O LIVRO DIDÁDICO: ANÁLISE DE UMA PROPOSTA DE PRODUÇÃO DE TEXTO
PARA O ENSINO MÉDIO
GIOVANA SIQUEIRA PRÍNCIPE
(UNICAMP)

Resumo de Paper
Esse trabalho se destina a analisar uma proposta de produção de texto em dois momentos: primeiro, antes de ser trabalhada em sala de aula
e, segundo, o seu resultado, depois de aplicada em uma turma de ensino médio, tendo como base um exemplo de texto produzido pelos
alunos. Será analisada uma proposta de produção escrita, presente no livro didático "Português: contexto, interlocução e sentido", das autoras
Maria Luiza M. Abaurre, Maria Bernadete M. Abaurre e Marcela Pontara, distribuído pelo Ministério da Educação e aprovado pelo PNLD, para
ser utilizado pelo professor de 2012 a 2014. Trata-se de uma proposta de produção de um artigo de opinião, a partir da qual se comprova o
que as autoras colocam no manual do professor, anexo ao livro, a concepção de gênero do discurso de Bakhtin ([1953/1979] 2003) que
permeia as atividades, assim como o conceito de dialogismo constitutivo da linguagem. Além disso, a partir da análise das orientações para
escrita e dos critérios de correção (apresentados no manual do professor), nota-se que o conceito das autoras de uma boa produção escrita
não está somente ligado ao cumprimento da norma (esta é uma exigência do gênero), mas sobretudo à argumentação bem articulada; à
adequação ao gênero e à linguagem; a fatores de textualidade e outros. Após a análise do capítulo do livro que explora as características do
gênero artigo de opinião e, ao final, propõe uma produção de texto, será também observada a resposta a essa proposta, mediante um texto
produzido por um aluno do curso médio integrado ao técnico em química, de uma escola técnica federal, que obteve uma nota considerada
alta, pelo professor.

OS EFEITOS DO MANEJO DA TRANSFERÊNCIA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE
INGLÊS
GISELE FERNANDES LOURES
(IFAL)
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Resumo de Paper
Neste trabalho apresento minha tese de doutorado “O manejo da transferência na formação continuada de professores de inglês: um estudo de
caso” em que investiguei os manejos da transferência na formação continuada de professores de inglês. O objeto de estudo constitui-se pelo
laço entre a pesquisadora e uma das professoras de inglês em formação continuada, Marcella, que leciona na educação básica de Belo
Horizonte/MG. A pesquisa investiga o laço transferencial como forma de sustentação do trabalho por meio do qual a formação profissional,
assim como outros processos de aprendizagem, se constroem. Postula-se a existência de uma relação entre os manejos da transferência e os
deslocamentos realizados pelos professores. O recorte desses manejos para a análise respeitou o laço estabelecido entre a
pesquisadora/formadora e Marcella. O locus da pesquisa foi o ContinuAÇÃO Colaborativa, projeto da Faculdade de Letras da Universidade
Federal de Minas Gerais. Os dados analisados foram os registros em áudio e vídeo, diário clínico, e-mails, textos e discussões advindos das
atividades realizadas no ConCol e da observação de aulas ministradas por Marcella. A pesquisa foi realizada no escopo da linguística aplicada
e o aporte teórico da investigação foi a psicanálise de orientação freudo-lacaniana. A metodologia de pesquisa fundamentou-se na pesquisa
psicanalítica. Como resultado dessa investigação, foi possível perceber que o manejo da transferência formador-professor pode provocar
mudança no laço estabelecido, o que levou a uma alteração da posição do professor frente a sua formação e docência. No caso pesquisado,
Marcella sai de uma posição de inércia e apagamento frente ao saber para se responsabilizar pela sua formação e pela sua prática docente.

BUSCA PARA ENTENDER AS DIFICULDADES DE LEITURA DOS ALUNOS: O RELATO DE UMA
EXPERIÊNCIA
GISELE TEIXEIRA DA SILVA SOUZA
(UEMS)
ADRIANA LÚCIA DE ESCOBAR CHAVES DE BARROS
(UEMS)
Resumo de Paper
A prática da leitura é uma das grandes fontes de conhecimento e enriquece potencialmente a qualidade da aprendizagem, dessa maneira, em
suas práticas pedagógicas, professores e profissionais de ensino vêm buscando desenvolver nos alunos, o gosto pela leitura, a fim de
contribuir para que se tornem leitores assíduos e autônomos. Em consonância a essas ideias, apresentamos uma pesquisa realizada com
alunos do terceiro ano do Ensino Médio, de uma escola pública de Campo Grande- MS que possuem dificuldades em ler, compreender e
interpretar textos. O objetivo desta é relatar uma experiência, que nos levou a entender melhor sobre as dificuldades dos alunos estudados. A
experiência constitui-se de três etapas, sendo elas: a sequência didática desenvolvida com a finalidade de despertar o interesse dos alunos
para a leitura, o questionário e, por fim, a análise das respostas. Para fundamentar este trabalho, utilizamos autores como: Lajolo (1985); Sole
(1998); Perini (1999), entre outros. Almejamos conquistar uma mudança positiva na prática de leitura dos alunos estudados e também
contribuir para que novos estudos utilizem as ideias desta pesquisa para adaptá-las a outros contextos e beneficiar alunos que, por ventura,
demonstrarem dificuldades semelhantes.

A AVALIAÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS DO PNLD POR ALUNOS DA EPTNM DO CEFET-MG
GIULIA SAMPAIO PIAZZI
(CEFET-MG)

Resumo de Pôster
Esta pesquisa coletou informações sobre como alunos têm recebido os livros didáticos adquiridos por meio do Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD), no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG). A proposta deu-se pela necessidade de
investigações sobre livros didáticos que envolvessem alunos, os quais são seus receptores e destinatários em última instância, e tinha como
objetivo investigar, nos dizeres dos alunos, as atitudes destes com relação aos livros atualmente em uso nas diferentes disciplinas da Base
Nacional Comum da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM) do CEFET-MG. A pesquisa, de cunho qualitativo e construtivista
(GUBA & LINCOLN, 1994; GUBA & LINCOLN, 2006), utilizou-se de questionário aberto, em que os discentes puderam expressar suas
opiniões sobre os livros utilizados por eles no CEFET-MG. A partir disso, os dizeres dos alunos foram analisados com base na Teoria da
Avaliatividade (MARTIN & ROSE, 2003; MARTIN & ROSE, 2007; MARTIN & WHITE, 2005), que deriva de estudos mais abrangentes da
Linguística Sistêmico-Funcional. Os resultados mostraram que a atitude dos alunos com relação aos livros didáticos é predominantemente
apreciativa, isto é, eles avaliam o material especialmente quanto ao seu conteúdo e composição (forma, aparência, disposição e quantidade de
exercícios etc.). Essa avaliação prevalece sobre a avaliação afetiva, diretamente ligada às emoções e que apresenta o quão sentimentalmente
envolvido o aluno se mostra em relação ao material em questão. Considerando a grande importância do PNLD como política pública,
esperamos subsidiar informações para o programa, além de contribuir para pesquisas sobre livros didáticos em geral e para pesquisas
envolvendo os destinatários finais desse material de ensino.
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A ABORDAGEM COMUNICATIVA E A ABORDAGEM DE GÊNEROS – UMA INTERAÇÃO NA BUSCA PELO
DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES ORAIS DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO
GLÁUCIO GERALDO MOURA FERNANDES
(CEFET/MG)

Resumo de Paper
O trabalho com a abordagem via gêneros textuais vem sendo desenvolvido no CEFET/MG na disciplina de Língua Inglesa e vem se mostrando
muito relevante no que se refere ao ensino de uma segunda língua. Com o surgimento de novos gêneros, principalmente ligados à área da
comunicação, surge a necessidade de se dar maior importância ao aspecto comunicativo de cada um deles. O intuito de se utilizar os
diferentes gêneros textuais em sala de aula de língua inglesa é o de desenvolver as habilidades necessárias por parte dos alunos para o uso
do idioma estrangeiro com competência nas situações reais de interação do cotidiano. O que se propõe com essa pesquisa é investigar a
implementação de um modelo de simulação e improvisação, baseado no modelo de simulações de comitês de debates de organismos
internacionais, para o desenvolvimento de tarefas nas aulas de inglês do ensino médio técnico, cujo foco se dá na abordagem via gêneros
textuais. Nossa busca será por analisar a viabilidade da integração das abordagens comunicativa e de gêneros para o desenvolvimento da
habilidade oral de alunos do Ensino Médio Técnico / CEFET-MG, além de analisar a relevância do uso adaptado do modelo de simulação de
comitês internacionais no desenvolvimento das habilidades de produção e recepção orais da LE pelos alunos participantes da pesquisa. Com
esse trabalho avaliaremos o desenvolvimento da habilidade oral dos alunos de uma turma do CEFET/MG a partir de atividades adaptadas do
modelo de simulação e o desempenho desses alunos durante o período de observação. Os dados serão obtidos através dos participantes e
por meio de atividades simuladas desenvolvidas pelo professor em sala de aula. A nossa hipótese é que a integração da abordagem
comunicativa à abordagem de gêneros textuais, tendo como base para as atividades orais o modelo de simulação dos comitês de debates de
organismos internacionais, pode ser eficaz para o desenvolvimento das habilidades de produção e recepção orais dos alunos.

PROGRAMAS DE IMERSÃO COMO POLÍTICA DE ESTADO: EM FOCO SUAS IMPLICAÇÕES NAS
QUESTÕES DA AUTONOMIA E DAS ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM NO ENSINO DE LE.
GLAUCO WRIGHT DA SILVA
(UNB)

Resumo de Paper
Tratarei da implementação do programa de imersão Brasília sem Fronteiras (BSF) do Governo do Distrito Federal (GDF) como uma política
pública educacional no ensino de línguas estrangeiras no Distrito Federal e seu caráter como política de governo. Partindo da premissa que o
Estado é o responsável por garantir a igualdade de oportunidades educacionais aos cidadãos, nesse sentido ele deve promover ações que
oportunizem o acesso aos mais elevados níveis de educação por meio de suas políticas públicas educacionais. As políticas educacionais no
contexto brasileiro são definidas e adotadas ou como políticas de governo ou de estado. A sociedade brasileira reconhece o valor educacional
formativo de aprender outras línguas na escola. No que lhe cabe, o Estado garante as línguas estrangeiras, inglês e espanhol, como
componentes curriculares na educação básica. No entanto, nossos alunos da educação básica e superior em geral, possuem apenas nível de
proficiência básico. Uma das formas de prover aos alunos uma experiência real em língua estrangeira que lhes garanta uma aprendizagem
efetiva com imersão linguística e cultural são os programas de intercâmbio oferecidos pelo Estado. O BSF ofereceu educação, imersão e
capacitação em centros de excelência na Espanha, EUA e França. Parte deste estudo é, pois, averiguar as intercorrências da participação no
BSF dos alunos dos Centros Interescolares de Línguas do DF acerca questões de estratégias de aprendizagem e autonomia. Esses dois
construtos são importantes para o sucesso da aprendizagem. Destas intercorrências, há de se verificar ainda a mais-valia social deste
programa. Em suma, essa pesquisa busca relacionar as estratégias de aprendizagem e os níveis de autonomia dos participantes após o BSF,
com vistas revelar a importância dos programas de imersão como uma política educacional e uma vez reconhecida a relevância desta política,
garantir que ela seja adotada como uma política pública educacional de Estado para o ensino de LE.

O ENSINO DE INGLÊS NO ENSINO SUPERIOR: CRENÇAS E DESAFIOS
GLEICE DE DIVITIIS
(PUC-SP)

Resumo de Paper
Conhecer um idioma estrangeiro e, mais especificamente, o Inglês, já não é mais um diferencial no mercado de trabalho há certo tempo. No
mundo dos negócios, na área médica, no campo comunicacional e etc. a língua inglesa é utilizada como meio de comunicação global.
Observa-se, inclusive, que mesmo em empresas de pequeno porte, o idioma, em algumas situações, é requisito básico para a contratação,
visto que muitos manuais, etiquetas e rótulos de matérias primas não estão traduzidos para o português, por exemplo. Dentro dessa
perspectiva, algumas instituições de ensino superior brasileiras inseriram na matriz curricular dos seus cursos de graduação e pós-graduação,
a disciplina Língua Inglesa ou Inglês Instrumental, com o intuito de tentar suprir as necessidades dos estudantes. Todavia, as metodologias de
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ensino são bastante diversificadas, transitando do Inglês Geral ao "ESP”. Nesse sentido, o presente trabalho terá como objetivo analisar,
através das grades curriculares, investigação de documentos variados e, entrevistas com alunos, professores e gestores como as referidas
disciplinas são abordadas nos cursos de Administração e Comunicação Social localizados na cidade de São Paulo.

ORDENS DE INDEXICALIDADE MOBILIZADAS NAS PERFORMANCES DISCURSIVAS DE UM GAROTO DE
PROGRAMA: SER NEGRO E HOMOERÓTICO
GLENDA CRISTINA VALIM DE MELO
(UNIFRAN)

Resumo de Paper
No senso comum, nas diásporas africanas no Brasil e em outras partes do mundo (como nos Estados Unidos), ser negro ainda é sinônimo de
heteronormatividade e virilidade; se, porventura, ainda no senso comum, homens negros não encenarem tais performances discursivas e
corporais, podem ser acusados de estarem negando sua própria origem e contrariando as matrizes hegemônicas desta raça. Embasados em
Hutchinson (1999) e Sullivan (2003), podemos dizer que há uma normalização entre raça negra, sexualidade e gênero ou uma percepção
homofóbica de muitos negros e não negros quanto ao tema, visto que nas palavras do primeiro autor, a homoafetividade, no senso comum,
seria um produto da chamada cultura branca e colidiria com a agenda antirracista. Nesta pesquisa, analisamos as ordens de indexicalidade
mobilizadas nas performances discursivas de raça, gênero e sexualidade de Hiago, um garoto de programa. Para tal, nos ancoramos nas
Teorias Queer, na concepção de linguagem como performance e em teorizações sobre a web como um espaço de coexistência de discursos e
atores. Esta pesquisa é de cunho etnográfico virtual (HINE, 2000 e 2005) e os dados foram gerados em um chat entre um dos pesquisadores e
Hiago. Como instrumental analítico, embasamo-nos nas propostas de Goffman ([1979]1998) de alinhamento e enquadre e na perspectiva de
ordem de indexicalidade Blommaert (2006 e 2010). Observamos que foram mobilizadas algumas ordens de indexicalidade contraditórias nas
múltiplas performances discursivas de Hiago.

A IDENTIDADE DO PESQUISADOR NA CONTEMPORANEIDADE:
RECONCEITUALIZAÇÃO NO CAMPO DA LINGUÍSTICA APLICADA

POSSIBILIDADES

DE

GUILHERME ADAMI
(USP)

Resumo de Paper
Em meio às diversas situações que apresentam dificuldade ao trabalho acadêmico, particularmente no que se refere à geração de novos
conceitos e ferramentas de análise, destaca-se o entrave metodológico ocasionado pela adoção de uma postura solipsista, fruto do dualismo
cartesiano, conforme coloca Grosfoguel (2007: 64). O autor afirma (ibidem) que, por ser o cartesianismo uma filosofia em que o sujeito
epistêmico não se constitui – entre outros fatores – em relação a sexualidade, espiritualidade ou dinâmicas de poder, é notório que seus
processos de pensamento produzam a verdade “a partir de um monólogo interior” (ibidem) realizado à revelia de determinações espaçotemporais. Vale considerar, porém, a afirmação do físico brasileiro Marcelo Gleiser (2013: 25) de que nossas teorias sempre serão incapazes
de explicar determinadas facetas do real e, portanto, torna-se relevante vislumbrar uma ética do trabalho científico que se paute na
responsabilização coletiva, centrada na presentificação constante do ato de indagar – esta uma possível forma de fazer jus, nos procedimentos
acadêmicos, à complexidade da vida. Agir com base em tais ideias tem o potencial de motivar um novo tipo de crítica e criação tanto no âmbito
mais específico da academia, quanto, mais amplamente, no campo da política em diversos níveis. Evidentemente, ao se tentar produzir
análises que abram mão do aplicação sistemática de ferramentas prontas (como quando pensamos “a teoria” como um conhecimento
apriorístico ao real), criam-se condições para que experiências de vida antes vetadas ao meio científico ganhem atenção, como é o caso da
afetividade. Mediante o exposto, a comunicação pretende apresentar um mapa conceitual que vem sendo esboçado pelo pesquisador no
percurso de seu mestrado, em que figuram conceitos que podem auxiliar o forjamento de novas perspectivas à luz da noção de afetividade, as
quais podem ser adotadas em diversas áreas dentro do campo da Linguística Aplicada.

ENSINO DE LÍNGUA INGLESA PARA ALUNOS CEGOS E/OU COM BAIXA VISÃO: UMA EXPERIÊNCIA
NUM CURSO DE EXTENSÃO
HANNE RAFFAELA TUREK LÚCIO
(UTFPR)
MARINA SIQUEIRA PERSEGONA SCHUHLI

11º CONGRESSO BRASILEIRO DE LINGUÍSITICA APLICADA

86

(UTFPR)
MIRIAM SESTER RETORTA
(UTFPR)
Resumo de Paper
Este trabalho tem o objetivo de investigar, a partir das situações e experiências vividas no curso de Inglês Básico para alunos cegos,
ministrado pelos discentes de Letras em pré-serviço da Universidade Tecnológica Fedberal do Paraná (UTFPR), a relação entre o processo de
ensino/aprendizagem e a Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e as Tecnologias Assistidas e os resultados desta relação no
sentido do aprimoramento e manutenção social dos indivíduos cegos, para que estejam habilitados a manusear as várias tecnologias e serem
bem sucedidos no mundo contemporâneo. Assim, contemplando o objetivo geral da proposta do projeto do grupo de pesquisa ‘Tecnologia
Assistiva no Ensino de Língua Inglesa como Língua Adicional para Cegos’ vinculado ao curso de inglês, pretende-se averiguar quais são as
novas tecnologias de informação e comunicação disponíveis possíveis de serem associadas ao ensino/aprendizagem de LI como língua
adicional para cegos. Para tanto, utilizamos como aporte teórico as concepções de Multiletramento (Cope e Kalantzis de 2000, 2001, 2004 e
2005) atreladas à teoria sócio-cultural de Vigotsky (1978). Como metodologia usamos a etnografia de sala aula, com base em métodos
qualitativos, incluindo observações e comentários em sala de aula, notas de campo e entrevistas guiadas. Como resultados preliminares,
conseguimos que os alunos cegos não só aprendessem a se comunicar utilizando a língua inglesa, mesmo que essa comunicação ainda se
desenvolva em um nível mais básico, mas também proporcionamos a esses alunos a aprendizagem no manuseio e utilização de diversos
aparatos tecnológicos, tais como mp3s, celulares e smartphones, tablets, entre outros. Deste modo, alcançamos um saldo inicial extremamente
positivo, pois de maneira gradual descobrimos possíveis estratégias para melhorar as experiências em sala de aula, tanto para nós alunos de
Letras em pré-serviço, quanto para os alunos cegos.

CINEMA E ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA: CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO MOVIE
TIME
HÉLEN CRISTINA CUNHA FERREIRA
(IFMG/CAMPUS OURO PRETO)

Resumo de Pôster
Segundo Cabrera (2006), o cinema é visto como uma forma de captação do mundo. Desse modo, vemos a necessidade de transcender o uso
do cinema como veículo de entretenimento e incorporá-lo à prática educativa, no intuito de promover a interação a partir de atividades
significativas, lúdicas, visando à negociação de sentidos (GARCIA-STEFANI, 2010). O presente trabalho visa apresentar as contribuições de
um projeto de extensão, desenvolvido em um Instituto Federal do Estado de Minas Gerais, que utiliza o cinema como recurso didáticopedagógico no contexto de ensino e aprendizagem de língua inglesa. A trajetória teórico-metodológica deste estudo está ancorada no
atravessamento da teoria do cinema (CABEREA, 2006; GARCIA-STEFANI, 2010, dentre outros) e discursiva (PÊCHEUX, 1988; FOUCAULT,
([1969] 2009, [1971] 1996; ORLANDI, 2005, 2007); AUTHIER-REVUZ, 1998, MARIANI, 2012 e outros). Esta é uma pesquisa de base
qualitativa, envolvendo quinze participantes da comunidade interna e externa ao Câmpus de um Instituto Federal. O corpus foi formado por
meio de questionários abertos, gravações em áudio e notas de campo. Os resultados parciais do projeto, ora descrito, apontam para a
importância do uso da língua inglesa em situações reais de comunicação; para a interculturalidade; negociação de sentidos; liberdade de
expressão; construção conjunta do conhecimento e constituição subjetiva dos alunos e incentivo à responsabilidade e implicação no exercício
de aprender a aprender uma língua estrangeira. Além disso, os resultados parciais do referido projeto indicam que o uso de filmes na prática
de sala de aula, tem sido um forte elemento de motivação, proporcionando, além do desenvolvimento linguístico-comunicativo dos
participantes, oportunidades para discutir valores culturais, atitudes e modos de ser/estar no mundo contemporâneo.

A PRODUÇÃO DOS ALUNOS EM AMBIENTES VIRTUAIS: UMA ANÁLISE DE SITUAÇÕES NA
EDUCAÇÃO BÁSICA.
HELENA ANDRADE MENDONÇA
(USP - FFLCH - DLM)

Resumo de Paper
O uso de tecnologias digitais em algumas escolas de educação básica tem se tornado uma situação frequente por conta da quantidade de
aplicativos gratuitos disponíveis e possibilidade de acesso a Internet. Esta pesquisa foi realizada em uma escola privada de São Paulo que tem
amplo acesso a equipamentos e conexão de rede. Nela, tem-se usado uma série de recursos tecnológicos que visam à organização da
produção dos alunos para a comunicação das aprendizagens. Este artigo pretende trazer algumas reflexões sobre três propostas de uso de

11º CONGRESSO BRASILEIRO DE LINGUÍSITICA APLICADA

87

ambientes virtuais: uma galeria de bruxas que é um site coletivo construído no ensino fundamental 1, uma revista organizada em blog no
ensino fundamental 2 e o trabalho com portfólios digitais no ensino médio no qual os alunos criam seus sites e organizam produções do próprio
percurso escolar. A ideia foi explorar com que finalidade estes espaços virtuais foram organizados, o porquê da escolha de cada ambiente e
como os ambientes virtuais influenciaram o percurso da proposta planejada pelo professor. Além disso, a partir dessa reflexão percebemos
uma possível intenção da escola, ainda não formalizada, de apropriação gradual dos alunos, de conceitos e aspectos importantes da web e da
cultura digital. A intenção dessa análise não leva em consideração o uso de um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) Institucional, cujo
maior “produtor” de conteúdo digital é o professor. Esta análise procura observar propostas que usam outros ambientes virtuais, além do
institucional, e abrem possibilidades de trabalho com maior participação dos alunos na criação e alimentação desses espaços. Essas ações
partiram do estudos e teorias, entre outros, de Cope & Kalantzis (2009), Lankshear & Knobel (2007), Lemke (2010), Cassany (2012) e Coll &
Monereo (2010).

ANÁLISE DE A METAMORFOSE EM MANGÁ
HÉLIO YARZON SILVA JÚNIOR
(UEMS)
FÁBIO DOBASHI FURUZATO
(UEMS)
Resumo de Paper
Certo dia, ao amanhecer transformado em um inseto gigante, Gregor Samsa viu sua vida e a de sua família se tornarem um pesadelo. A
metamorfose, obra mais conhecida e estudada de Franz Kafka, retrata a perplexidade do ser humano em meio a um mundo cada vez mais
injusto e sem sentido. Esta pesquisa se baseia no texto literário traduzido por Modesto Carone, para analisar comparativamente a adaptação
para os quadrinhos em estilo japonês (mangá), realizada pela Equipe East Press com tradução de Drik Sada. Trata-se de uma pesquisa
bibliográfica, de caráter descritivo sob a perspectiva qualitativa, com embasamento nas próprias obras analisadas. E também nos
fundamentamos em obras teóricas e críticas, tais como os estudos sobre as relações entre literatura e cinema, de Ismail Xavier e Renato
Cunha, bem como na interpretação de A metamorfose, proposta pelo filósofo francês Jean Paul Sartre. Nossa intenção é mostrar que as
relações entre a obra literária e a adaptação para os quadrinhos não se esgotam na simples transposição, de uma linguagem para outra, de
significados e ideias. Isso porque a adaptação, no caso de duas obras artísticas, é sempre uma “transcriação”, ou seja, uma recriação do texto
original, processo no qual não importa tanto a “fidelidade literal”, mas, acima de tudo, o diálogo que se estabelece entre uma obra e outra
(CUNHA, 2007). A partir desse raciocínio, procuramos avaliar em que sentido esse diálogo é mais ou menos produtivo. E, nesse sentido, se dá
a perspectiva qualitativa de nossa análise.

CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES PROFISSIONAIS DE LICENCIANDOS EM UM CURSO DE LETRAS
HELVIO FRANK DE OLIVEIRA
(UFG)

Resumo de Paper
Nesta comunicação, busco problematizar a maneira como licenciandos constroem identidades e identificam-se ou não com a docência por
intermédio da linguagem/discurso, cognições, emoções e experiências. Para isso, um estudo de caso de abordagem qualitativa de coleta e de
análise dos dados foi conduzido em uma universidade pública do interior do estado de Goiás, e contou com a participação de dezesseis
estudantes pertencentes ao último ano de Letras. Os dados, obtidos por intermédio da utilização de questionários, histórias de vida, sessões
colaborativas e de rememoração de aulas, gravadas em áudio, diários virtuais, explicações de narrativas visuais e entrevistas
semiestruturadas, foram analisados à luz de estudos sobre a teoria sócio-histórico-cultural numa perspectiva da Linguística Aplicada Crítica. Os
resultados do estudo desenvolvido sugerem que as identidades profissionais docentes são fenômenos socioculturais complexos,
caracterizados pela linguagem e por movimentos dinâmicos de construção, de reconstrução e de desconstrução de maneiras de ser ou não ser
professor, de identificar-se ou não com a profissão, intrincados às experiências narradas pelos participantes sob os efeitos de contextualização
e do discurso. Algumas vezes contraditórias, as narrativas se estabelecem no posicionamento social e discursivo do narrador/interlocutor, e
são caracterizadas pelo fluxo de práticas sociais que sustentam as afirmações levantadas sobre a docência.

PRÁTICAS E CONCEITOS DE ESCRITA MANIFESTOS POR LICENCIANDOS EM LETRAS
HERMANO AROLDO GOIS OLIVEIRA
(UFCG)
DENISE LINO DE ARAÚJO
(UFCG)
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Resumo de Paper
A presente pesquisa, que se vinculada a uma mais ampla sobre Formação Docente e Ensino na Escola Básica (LINO DE ARAÚJO, 2014),
direciona o seu olhar para aquele que aprende sobre escrita, isto é, para os sujeitos no seu processo de aquisição da escrita no ensino
superior, mais especificamente licenciandos em Letras. Para tal, buscamos responder ao seguinte questionamento: Que práticas e conceitos
de escrita licenciandos em Letras dizem ter aprendido em eventos de ensino de escrita durante a graduação? Com o propósito de responder a
essa pergunta, a pesquisa, desenvolvida como parte de dissertação de mestrado ainda em andamento, tem por objetivo investigar a aquisição
de práticas de escrita em cursos de licenciatura em Letras. Para tanto, propomo-nos identificar e analisar práticas e conceitos de escrita
manifestos por licenciandos em sessão reflexiva. Nesse sentido, a pesquisa é primordialmente exploratória (MOREIRA, 2008) e se vale do
paradigma qualitativo (BORTONI-RICARDO, 2008) para cumprir seus objetivos. O corpus compõe-se de uma seleção de depoimentos de um
grupo de licenciandos do curso de Letras de uma universidade federal, coletados por meio da técnica da sessão reflexiva apresentada por
Magalhães (2003). Para tal, apoiamo-nos nos estudos retóricos como fundamentos teórico-metodológico, dos quais se destacam os estudos
de Bazerman (2007, 2009, 2011), Miller (2012) e Bawarshi (2013). Esse trabalho visa contribuir para um melhor entendimento da correlação do
ensino e aprendizagem das práticas de escrita no ensino superior, notadamente na licenciatura em Letras. Os resultados devem contribuir
tanto para se (re)pensar o currículo do curso focalizado quanto apontar implicações para ensino de escrita na escola básica.

ANÁLISE DE UMA DIDÁTICA EMPREGADA EM UMA SALA DE AULA DO CURSO DE LETRAS DE UMA
UNIVERSIDADE FEDERAL
HILLUSKA DE FIGUEREDO SOUSA CARNEIRO VIEIRA
(UFGD)

Resumo de Paper
Este trabalho insere-se no campo de Linguística Aplicada e está vinculado à linha de pesquisa Linguística Aplicada e estudos de fronteira do
PPG Metrado em Letras da UFGD. Neste recorte, apresentaremos a análise de uma didática empregada em uma sala de aula do curso de
letras da UFGD. A didática foi desenvolvida por uma docente da universidade, que busca, através do trabalho desenvolvido em sala de aula,
formar professores que não olhem somente para a estrutura formal de um texto, mas para o discurso dos alunos, entendendo o texto como um
processo, não como produto. A pesquisa partiu da hipótese de que, apesar do surgimento de importante teorias a respeito da didática de
ensino da produção textual, o problema ainda é do mais preocupantes quando se trata do ensino-aprendizagem de língua portuguesa escrita
em cursos de formação de professores. A pesquisa de cunho participativo tomou como base os documentos do processo de ensino, diários de
campo escritos pelos sujeitos participantes da pesquisa e o questionário de avaliação da disciplina. A análise está pautada pelo viés das
noções de adequação e acontecimento aplicadas ao ensino da escrita, e verificará se a didática interferiu na formação dos estudantes, e o que
pensaram sobre ela.

(DES)CONSTRUÇÕES NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA INTERNACIONAL/FRANCA: REFLEXÕES E
EXPECTATIVAS DE PROFESSORES E ALUNOS.
IARA MARIA BRUZ
(UNINTER)

Resumo de Paper
Esse trabalho visa refletir sobre as expectativas de professores de língua inglesa internacional/franca e como essas podem ser desconstruídas
e revistas a partir das expectativas de seus alunos. Em uma atividade realizada com vídeo em sala de aula, a questão sobre o que seria “falar
bem inglês” foi levantada pelas as alunas. As expectativas da professora eram que suas alunas conseguissem ter um conhecimento lexical e
gramatical suficiente para poderem se comunicar, já as discentes queriam conseguir “perder a vergonha de falar” e que isso não
necessariamente perpassaria por conhecimento linguístico. Os dados gerados nas aulas na disciplina de Língua Inglesa Aplicada em um curso
de Secretariado oportunizaram as reflexões aqui apresentadas. Este estudo baseia-se nas discussões de inglês como língua
internacional/franca (CRYSTAL, 2003; PENNYCOOK, 2007; RAJAGOPALAN, 2010; 2011; CALVO; EL KADRI, 2011; LEUNG, 2005) e mobiliza
os preceitos de língua como discurso (BAKHTIN, 2003; JORDÃO, 2006) e construção da identidade do professor e do aluno
(KUMARAVADIVELU, 2012).

A EDUCAÇÃO INDÍGENA: O GRAFISMO WAJÃPI COMO VOZ EM MEIO À DIVERSIDADE
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ILKA
(UEG)

Resumo de Paper
Este trabalho se constitui uma parte da fundamentação teórica do Projeto de Mestrado em Educação, Linguagem e Tecnologia – MIELT/UEG.
Tem como finalidade demonstrar que o grafismo produzido e reproduzido no contexto indígena Wajãpi, possui sentidos que, quando integrados
à cultura e as tradições através da educação indígena, concorrem silenciosamente para reproduzir a história de seu povo, bem como, a
transmissão de conhecimentos aos mais jovens e ao não índio. O aporte teórico foi delineado com base em estudos que abordam sobre a
diversidade, a linguagem indígena e a educação. Para tanto, o trabalho será desenvolvido em cinco partes distintas: primeira trata da
diversidade e da educação; na segunda faremos um breve relato histórico sobre os indígenas no Brasil, seguidamente, a terceiro parte
consistira na contextualização da Educação Indígena no Brasil; e,na quarto parte faremos uma exposição etnográfica sobre o indígena Wajãpi,
do Estado do Amapá; e, por último, o grafismo como voz silenciosa - manifestações da diversidade na educação Wajãpi.

PERGUNTAS E PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA EDUCADORES
CONTEMPORÂNEOS
INGRID FRANK DE RAMOS
(UFRGS)

Resumo de Paper
A literatura que descreve a organização da fala-em-interação de sala de aula aponta que a instrução em cenário escolar é tradicionalmente
guiada por um participante que faz perguntas cujas respostas já conhecia de antemão. Alinhado a estudos de vertente sociocultural
interessados em descrever práticas alternativas de organização da produção de conhecimentos na sala de aula, sobretudo para contribuir com
a formação de educadores contemporâneos, este trabalho investiga a mobilização de perguntas por participantes de um cenário em que não
há quem detenha de antemão as respostas e/ou o conhecimento a ser produzido pelos demais: um laboratório de tecnologia de ponta. De um
corpus de 60 horas de gravações audiovisuais geradas no laboratório, foi selecionado um segmento em que os participantes produzem
conhecimento ao desenvolverem conjuntamente uma solução para um problema (KANITZ, 2014). Na análise, foram focalizadas as perguntas
mobilizadas pelos participantes ao longo do segmento, e descreveu-se de que modo sua mobilização contribuiu para a resolução do problema.
Sustentamos que, no segmento apresentado, os participantes mobilizam perguntas para implementar ações cruciais para a resolução do
problema. É por meio de perguntas que o segmento é iniciado e que propostas para a resolução do problema são negociadas entre os
participantes, sendo centrais em pontos da interação em que a busca por uma solução poderia ser abandonada. Além disso, a mobilização de
perguntas por uma participante que se coloca como menos conhecedora possibilita que ela demonstre sua competência ao longo de toda a
interação, sendo que suas contribuições, sempre ratificadas pelo participante mais experiente, são fundamentais para a resolução satisfatória
do problema. Os resultados contribuem com a concepção de um modo alternativo pelo qual os professores podem desenhar suas aulas, isto é,
a partir de situações-problema cuja resolução depende da mobilização de vários recursos interacionais pelos partic

A DESCONSTRUÇÃO DA IMAGEM NO DEBATE POLÍTICO TELEVISIVO
IONE VIER DALINGHAUS
(UFMS)

Resumo de Paper
No âmbito das investigações linguístico-discursivas, a presente comunicação volta-se ao estudo de uma interação linguística face a face, no
qual pretende-se descrever e analisar algumas estratégias utilizadas pelos interlocutores. O corpus a ser analisado é um recorte do enunciado
resultante do debate político de segundo turno realizado entre os candidatos a prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT) e José Serra
(PSDB), nas eleições de 2012. O trabalho ancorado nos estudos de cortesia/descortesia, foca-se especialmente nas estratégias linguísticas de
descortesia discutidas por Culpeper (1996), Blas Arroyo (2010), Kerbrat-Orecchioni (2006; 2014) e Silva (2013). Observa-se que, no debate
político televisivo, há uma tripla interação, pois, além do mediador e dos debatedores, têm-se o público telespectador, principal alvo do evento.
A tendência dos candidatos nesse tipo de interação é buscar a autopromoção, por meio de procedimentos de autovalorização em detrimento
da desqualificação do candidato oponente. Assim, desconstrói-se a imagem do adversário, no intuito de proteger ou promover a própria
imagem e, consequentemente, conquistar mais votos no pleito eleitoral. É por isso que o debate político se converte em um verdadeiro
espetáculo, num jogo de máscaras (CHARAUDEAU, 2013), em que cada ator representa da melhor forma possível. O discurso político eleitoral
tem, portanto, como principal característica, a falta de cortesia, quando não a própria descortesia, pois é movido por constantes “ataques” às
faces dos debatedores, transformando-se num objeto profícuo para a análise. Analisam-se, no presente trabalho, manifestações linguísticas,
sem desconsiderar, no entanto, os procedimentos extralinguísticos, quando estes possam ser úteis para elucidar na interpretação.
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AFFORDANCE E AUTONOMIA NA APRENDIZAGEM MEDIADA PELOS JOGOS ELETRÔNICOS SOB A
ÓTICA DA TEORIA DA COMPLEXIDADE
ISABEL CRISTINA VOLLET MARSON
(UEPG)
EDNA MARTA OLIVEIRA DA SILVA
(UFPR/UNINTER)
Resumo de Paper
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) não somente promovem a aproximação dos indivíduos, cujos objetivos de aprendizagem
vão muito além da simples aquisição de um código linguístico, mas também nos faz refletir sobre uma nova racionalidade nas maneiras de
pensar e aprender. O presente trabalho tem por objetivo repensar o contexto de aprendizagem da língua inglesa em situações nas quais se
faça uso de jogos eletrônicos e discutir como o ensino de língua tem sido abordado à luz da teoria da complexidade proposta por LarsenFreeman e Cameron (2008). Primeiramente, apontamos algumas mudanças que as TICs têm incitado no panorama social contemporâneo na
área de Linguística Aplicada no ensino da língua inglesa. Em seguida, refletimos sobre a teoria da complexidade (PAIVA, 2009) no contexto
das tecnologias e na aprendizagem da língua inglesa mediada pelos jogos eletrônicos. Recorremos ao conceito de affordance, proposto por
Van Lier (2000) e Paiva (2009) que revelam que o aprendiz é estimulado por propiciamentos que interferem no processo ensino-aprendizagem
da língua, em substituição aos conceitos de insumo (input) e produção (output) e que melhor traduz as relações existentes entre o aprendiz e
seu contexto. Compartilhamos do conceito de autonomia proposto por Paiva e Braga (2008), que a percebem como um sistema complexo e
que interfere na aprendizagem, pois entendemos que o aprendiz interage com outros agentes de outros sistemas ou de outras práticas sociais,
além de assumir a responsabilidade pela sua própria aprendizagem. A fim de avaliarmos a aplicabilidade desses conceitos aos jogos
eletrônicos e aprendizagem de segunda língua, serão apresentados alguns dados coletados para a pesquisa de mestrado em andamento de
uma das autoras deste trabalho. A análise preliminar das informações obtidas aponta para a confirmação dos aspectos teóricos citados neste
resumo.

APRENDIZAGEM COOPERATIVA: AUTONOMIA E PROTAGONISMO EM CONTEXTO DE RECUPERAÇÃO
ESCOLAR
ISABEL MUNIZ LIMA
(UFC)

Resumo de Paper
Este trabalho visa compartilhar os resultados do uso da metodologia da Aprendizagem Cooperativa durante as aulas de recuperação na Escola
Estadual de Educação Profissional Juarez Távora, localizada em Fortaleza/CE, com alunos da 1ª série do Ensino Médio. Contrapondo-se a um
modelo de aprendizagem competitivo, a Aprendizagem Cooperativa é uma metodologia de ensino baseada na interação de grupos proposta
por Johnson et al (1991). Cinco elementos básicos compõem, segundo os autores, um trabalho de grupo produtivo: interdependência positiva,
interação face a face, responsabilidade individual e de grupo, habilidades sociais e processamento de grupo. Segundo Freed (2000), a
Aprendizagem Cooperativa propõe um aprendizado no qual os alunos trabalham juntos e criam sua própria situação de aprendizado. Dessa
forma, tanto professores quanto alunos têm oportunidade de apresentar contribuições ao processo pedagógico. As aulas de recuperação,
nomeadas de “Recuperação Solidária”, consistiram em um trabalho cooperativo no qual dois alunos aprovados em Língua Portuguesa
partilharam seus conhecimentos com os alunos com dificuldade nos conteúdos da disciplina. Visando atingir um alvo significado, os alunos
estabeleceram um contrato de cooperação, cujo objetivo foi o de firmar a responsabilidade individual e de grupo durante a realização dos
encontros. Ao analisarmos os resultados, percebemos que os alunos participantes desenvolveram autonomia e protagonismo e solidariedade,
na medida em que foram agentes do próprio aprendizado e o do aprendizado do outro.

A DIDATIZAÇÃO DA ANÁLISE LINGUÍSTICA EM DOCUMENTOS PARAMETRIZADORES DO ENSINO
MÉDIO E SEUS EFEITOS NO ENSINO DE LÍNGUA MATERNA
ISABELLE GUEDES DA SILVA SOUSA
(UFCG)

Resumo de Paper
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Neste trabalho objetivamos examinar como os recursos linguísticos de transposição ou reelaboração didática atuam para o fortalecimento ou
enfraquecimento da(s) proposta(s) de ensino de Análise Linguística (AL) identificada(s) em documentos parametrizadores de diferentes
instâncias reguladoras do EM. Baseamo-nos na perspectiva da Linguística aplicada crítico-colaborativa (MOITA LOPES, 2013), são analisadas
as Orientações Curriculares do Ensino Médio (BRASIL, 2006) e os Referenciais Curriculares para o Ensino Médio da Paraíba (PARAÍBA,
2007), vistos constitutivamente como influenciados e influenciadores do ensino de língua materna, sendo este localmente situado em um
contexto neoliberal. A pesquisa realizada é exploratória do tipo crítico-interpretativista (RAMALHO; RESENDE, 2008). Os principais subsídios
teóricos são os conceitos de Transposição de Yves Chevallard (SANTOS, 2009) e de Recontextualização de Basil Bernstein (MARANDINO,
2011) para compreensão da didatização da AL no corpus selecionado, bem como a Análise Crítica de Discurso de Norman Fairclough (2001,
2003). Os dados analisados revelam recursos linguísticos como citação, paráfrase, análise e esclarecimento, bem como apagamento e
programabilidade. Os primeiros estão relacionados a uma estratégia de fortalecimento da proposta teórico-metodológica de ensino de língua e
os segundos a uma estratégia de enfraquecimento dessa proposta. Concluímos que a didatização da AL, nos documentos parametrizadores, é
evidenciada de modo mais recorrente por recursos que revelam estratégia de fortalecimento, que, por sua vez, está vinculada ao discurso
oficial cujas instâncias produzem esses documentos. Isto pode ser uma estratégia de controle sociocultural que reproduz relações
hegemônicas de poder entre o Estado e os professores. Percebida essa relação de poder, professores podem identificar seus efeitos para o
ensino de Língua Materna, redirecionando-o (ou não) na perspectiva pretendida pelos documentos.

EVIDÊNCIAS DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUAS EM PORTFÓLIOS:
ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS.
ISADORA VALENCISE GREGOLIN
(UFSCAR)

Resumo de Paper
Apresentaremos resultados iniciais de um projeto de formação de professores de línguas desenvolvido entre 2010 e 2014, no âmbito do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), com vistas a problematizar aspectos relacionados à formação docente em
espaço escolar e profissional. Nosso objetivo é discutir aspectos teóricos e metodológicos e analisar as relações estabelecidas entre o trabalho
docente prescrito, planejado e efetivamente realizado (MACHADO, 2002) no contexto investigado por meio da análise do trabalho
representado sob a forma de portfólios. A proposta, que articula formação inicial e contínua a partir dos pressupostos da interdisciplinaridade e
do trabalho colaborativo, sustenta-se pelo princípio de uma formação de professores construída dentro da profissão (NÓVOA, 1992). Partimos
do pressuposto de que a constituição da profissionalidade docente (BRONCKART, 2006) implica processos interpretativos sobre a própria
prática, de forma colaborativa. Nesse sentido, o portfólio, compreendido enquanto instrumento formativo, possibilita que futuros professores
tomem consciência de conhecimentos que emergem do cotidiano, ampliando seu quadro de referências e favorecendo a compreensão
contextualizada dos eventos (SÁ-CHAVES, 2004).

PRÁTICAS E EVENTOS DE LETRAMENTO: UMA ANÁLISE PARA A PESQUISA SOBRE INTERAÇÃO EM
SALA DE AULA
ISLENE DOS SANTOS ROQUE BENEVIDES
(UESB)
ESTER MARIA DE FIGUEIREDO SOUZA
(UESB)
Resumo de Paper
Embasando-se nas concepções de dialogia e gêneros discursivos da abordagem sócio interacionista da linguagem, esta proposta de
comunicação objetiva indicar de que modo os eventos e práticas de letramento se constituem como base de dados para pesquisas no campo
de formação docente, em especial, no ensino de língua portuguesa a partir da interação verbal em uma classe de ensino médio de uma escola
da rede pública estadual. Como aporte teórico, essa pesquisa referenciou-se na teoria dialógica do discurso, proposta por Mikhail Bakhtin
(2003) e Bakhtin/Volochinov (1981), a noção de réplica (BAKHTIN, 2003) e contribuições conceituais de Street (1984) acerca de estudos do
letramento. Os dados utilizados para este estudo são parte do corpus da pesquisa em desenvolvimento sobre produção escrita na turma
referenciada, pautada na delimitação da análise da ação pedagógica docente por meio dos enunciados referenciados para a organização da
atividade de ensino. Para a produção desses dados, delimita-se um trecho da aula de língua portuguesa/redação, a fim de observar, nos
enunciados que a compõe, a presença de estratégias discursivas que favorecem a réplica por parte dos alunos. Os resultados apontam para a
presença de enunciados que podem ser analisados como estratégias replicantes por parte da professora e da interpretação da aula como
gênero discursivo favorecedor de práticas de letramento escolar.

POLÍTICA DA DIVERSIDADE LINGUÍSTICA: MEMÓRIA E PATRIMÔNIO CULTURAL
IZABEL DA SLVA
(UNIOESTE)
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Resumo de Paper
Este artigo objetiva realizar uma discussão sobre a formação de uma política linguística de salvaguarda da diversidade linguística como
patrimônio cultural brasileiro. Apesar de não ser novidade a intervenção humana sobre as línguas, o estudo das políticas linguísticas ainda é
bem recente (CALVET, 2002, 2007; HAMEL, 1993). No cenário nacional, a realidade plurilíngue do Brasil ainda é pouco conhecida e discutida,
permanece a crença na homogeneidade linguística do português, historicamente construída por políticas explícitas, como foi a
institucionalização da língua portuguesa a partir da publicação do Diretório dos Índios em 1757, por Marquês de Pombal (MARIANI, 2004), sob
influência dos ideais iluministas. Nas políticas que acompanharam o período decorrente da formação dos Estados-nação (ANDERSON, 2008;
POULOT, 2009; CANDAU, 2012; Di RENZO, 2012), a língua funcionou como um importante recurso na transmissão de uma memória oficial e
na criação de um patrimônio cultural que pretendeu forjar uma identidade nacional (Le GOFF, 1984; POLLAK, 1989, 1992; PRATS, 1998).
Trata-se de políticas que, efetivamente, colaboraram com a redução da diversidade linguística e com os esquecimentos da memória das
diferentes culturas formadoras da sociedade brasileira. No entanto, nos últimos anos, algumas iniciativas têm refletido uma preocupação com o
reconhecimento da pluralidade linguística como patrimônio cultural, entre elas, a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos de 1996
(OLIVEIRA, 2003; HAMEL, 2003) e a criação do decreto n. 7387/2010 que instituiu o Inventário Nacional da Diversidade Linguística (IPHAN,
2014). Dessa forma, primeiro, discorremos no artigo sobre as concepções de memória e patrimônio cultural e sua relação com a formação dos
Estados nacionais. Em seguida, apresentamos uma visão panorâmica das políticas linguísticas como área do conhecimento. Para então,
analisarmos como está sendo constituída uma política da diversidade linguística no Brasil.

CLÁSSICOS EM HQS NA LÍNGUA INGLESA: TRABALHANDO A IDENTIDADE
IZABEL SILVA SOUZA D'AMBROSIO
(UFS)

Resumo de Paper
Este trabalho tem por objetivo fazer uma investigação sobre a importância de trabalhar o papel das questões identitárias nos clássicos em HQ.
A linguagem dos Clássicos em HQ pode ser trabalhada em sala de aula, de modo a desenvolver a criticidade do aluno de Língua Inglesa de
uma forma diferente. A obra devido a sua apresentação rica em imagens, representação de ações, onomatopéias, diálogos expostos em
balões levam o indivíduo a processar a leitura de uma nova forma e o conduz a elaborar um pensamento, uma opinião mais crítica e
participativa quanto a obra devido a interação que as Histórias em Quadrinho promovem. Há, através dessa simbiose uma potencialização do
texto através do universo das HQs e, percebe-se que, através desses recursos a elaboração da linguagem remete a uma aproximação do
leitor/texto e consequentemente a sua percepção de leitura, criticidade, facilitando na interação que contribui para causar uma mudança na
visão do indivíduo, podendo (re) significar sua identidade. Refletir sobre o trabalho dos aspectos identitários, através da leitura de Clássicos em
HQ, em específico neste trabalho, Romeo and Juliet, de William Shakespeare e o modo pelo qual tais histórias têm sido exploradas em sala de
aula de LI, é importante para aproximar o texto literário da realidade dos alunos, já que, com as novas tecnologias muitos alunos preferem
jogos eletrônicos a leitura. É comum encontrarmos adaptações literárias em forma de HQ, sendo muitas as suas vantagens. Para este estudo,
utilizam-se os conceitos de Hall (2006), Bauman (2005), Ramos (2010), kleiman (2011) para fazer a análise proposta de maneira crítica. Serão
enfocados conceitos como Identidade, linguagem, HQ e leitura. Neste panorama, a importância da existência de questões identitárias nos
Clássicos em HQ de língua inglesa leva os alunos a reformar seu pensamento e visão de mundo. Consequentemente esta efetividade colabora
para uma profunda mudança e enriquecimento no processo de ensino-aprendizagem.

ATVIDADES AUDIO-VISUAIS E LETRAMENTO CRÍTICO PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO DA
LÍNGUA INGLESA NO PROJETO CASAS DE CULTURA NO CAMPUS
JACKSSON FEITOSA DA SILVA
(UFAL)
SERGIO IFA
(UFAL)
Resumo de Pôster
Objetivo relatar minha pesquisa de Iniciação Científica (2013/2014) cujo foco foi analisar e refletir sobre o trabalho com textos multimodais em
língua inglesa, acrescida de uma perspectiva de letramento crítico (CERVETTI; PARDALES; DAMICO, 2001; MENEZES DE SOUZA e MONTE
MÓR, 2006 ), em uma turma de básico 2 do projeto Casas de Cultura no Campus da Universidade Federal de Alagoas. Entendo que as
práticas sociais de hoje exigem uma visão heterogênea, plural e complexa de lingua(gem), de cultura, de aprendizagem e de construção de
conhecimento. Apresento os resultados de minhas praticas em sala de aula, como professor em formação inicial, respondendo as duas
perguntas que me guiaram na realização da pesquisa: Como as atividades de ler/ouvir, embasadas na perspectiva do letramento crítico pode
desenvolver o processo ensino-aprendizagem da língua inglesa? De que forma o professor e os alunos constroem conhecimento nas aulas de
língua inglesa? Os instrumentos utilizados para coletar os dados foram: questionários inicial, planos de aula, atividades de leitura e de
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compreensão oral, diários do professor, entrevistas e comentários dos alunos. Os resultados revelam que as atividades áudio-visuais temáticas
impactaram no desenvolvimento do vocabulário e da pronúncia bem como na ampliação da visão de mundo que os alunos tinham pois
provocaram os alunos a repensarem verdades antes tidas como únicas. Os alunos se tornaram participantes ativos do processo de interpretar
áudio, oral e visual porque começaram a questionar, examinar ou contestar as relações de poder que existem entre leitores/ouvintes e
autor/falante (MCLAUGHLIN & DEVOOGD, 2004, p. 15).

O MATERIAL DIDÁTICO EM INGLÊS INTERMEDIANDO A RELAÇÃO ENTRE PROFESSOR E ALUNO NO
ENSINO MÉDIO TÉCNICO TRANSITIVIDADE, GÊNEROS DISCURSIVOS E MODALIDADE
JACQUELINE GOMES VICENTE
(PUC-RIO)

Resumo de Paper
A distribuição de livros didáticos pelo governo federal chega também às escolas públicas de ensino médio técnico. Nesse cenário, a
compreensão leitora de textos de gêneros específicos da área técnica se destaca, consequentemente, observa-se uma profusão de materiais
didáticos elaborados por professores ou equipes pedagógicas que põem em prática seus valores, crenças e conhecimentos sobre a língua
inglesa. Esses materiais também têm sido alvo de questionamentos e pesquisas. Para entender o material em análise, faço a revisão da
literatura sobre linguagem (Bakhtin, 1957), sobre leitura (Nuttall, 2006) e sobre letramento (Kalantzis & Cope, 2012), especialmente o
letramento funcional, considerando a gramática sistêmica funcional de Halliday & Matthiessen (2004). O objetivo do presente trabalho é
investigar um material didático elaborado por um professor para turmas de inglês para fins específicos em cursos técnicos do ensino médio e, a
partir daí, verificar a relação entre professor e aluno. O estudo procura identificar de que forma a relação de poder entre professor e aluno se
dá por meio dos enunciados das atividades. A metodologia de pesquisa se desenvolve a partir da análise dos enunciados das tarefas
propostos pelo autor do material, considerando a categoria de transitividade de Halliday & Matthiessen (2004). Pela análise realizada até o
presente momento, pode-se afirmar que o professor autor domina a relação induzindo os alunos a realizarem as tarefas.

ESP: [T] CAPACITANDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE: A UTILIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NO
ENSINO DE LÍNGUA INGLESA A DISTANCIA PARA APRIMORAMENTO DE HABILIDADES LINGUÍSTICAS
E CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE.
JACQUELINE ROSE DI LACERDA
(UFG)

Resumo de Paper
Em decorrência da exponencial utilização de telecomunicações e TI nos sistemas educacionais, educadores em todo o mundo buscam
compreender o que é ser educado neste tempo onde as tecnologias modificam a forma como aprendemos e vivenciamos o processo de
aprendizagem; posto que, a utilização de tais metodologias ultrapassam e transformam os modelos tradicionais de transmissão de
conhecimento e planejamentos formais de aula, assim como também promovem rápido acesso á educação. A resultante proliferação de
plataformas online de ensino; requer de nós, educadores, uma análise critica para compreensão da validade de sua eficácia (Goldstein &
Lozier, 1999; Drucker, 1997 citado em O’Malley, 1999). Considerando-se a demanda por proficiência da língua inglesa para profissionais da
saúde; necessitamos investigar e compreender os recursos tecnológicos educacionais a disposição no mercado, principalmente os utilizados
na abordagem b-learning (Whitelock & Jeffs: 2003; Driscoll: 2002; Singh: 2003; Oliver & Trigwell: 2005 e Hoffman: 2001); assim como também
as novas possibilidades representadas pelo desafio de se integrar tais tecnologias, com os vários estágios e elementos do processo de
aprendizagem em ESP, tais como discutidos em ESPJ, vol.21, 2009; ESPJ, vol. 25, 2006; Hewings: 2002; Dudley-Evans, T., & St. John, M.J:
1998. Neste projeto, visamos investigar e analisar recursos pedagógicos e tecnológicos disponibilizados para atender às necessidades
linguísticas de profissionais da saúde, atualmente providas por plataformas online de ESP, assim como também discutir as implicações da
utilização destas para o aprimoramento e a aquisição de competência linguística neste campo profissional. Para tanto, nos basearemos em
trabalhos anteriormente publicados por autores tais como Rowe, J: 2005; Whitelock, D. & Jelfs, A: 2003 e Goméz et Al: 2007. Aqui
apresentamos uma das plataformas abordadas nesse estudo, a qual disponibiliza um e-curso de inglês para terapeutas.

ASPECTOS CULTURAIS NO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA DO ENSINO MÉDIO
JACYARA NÔ DOS SANTOS
(IFBA)

Resumo de Paper
Considerando, como aponta Moita Lopes (2008), ser a língua inglesa (doravante LI) uma possibilidade de acesso a diferentes discursos sobre
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o mundo e sobre quem somos ou podemos vir a ser, nesta comunicação, propomos apresentar os resultados parciais de uma pesquisa de
mestrado que tem como objetivo analisar, através de duas coleções de livros didáticos aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD), se os aspectos culturais representados no livro didático (doravante LD) do ensino médio refletem a atual condição da LI como língua
internacional/ franca, permitindo que o aluno possa refletir criticamente sobre sua cultura e a cultura de outros povos. Nossa investigação
enquadra-se na modalidade de pesquisa qualitativa e utiliza os pressupostos da análise de conteúdo. O corpus da investigação é composto por
duas coleções de LDs indicadas pelo Guia de Livros Didáticos PNLD 2015. Nossa pesquisa fundamenta-se em estudos anteriores acerca do
livro didático de LI (TÍLIO, 2006), estudos que tratam do ensino-aprendizagem da LI como língua internacional/franca (SIQUEIRA, 2011;
RAJAGOPALAN, 2010;2011) e estudos acerca da competência intercultural (KRAMSCH, 2012). Embora o material didático ainda se apoie
numa visão da LI como língua estrangeira, conforme Gimenez et al. (2011), adotando, portanto, o modelo do falante nativo e a cultura a ele
associada, o resultado parcial da análise dos dados aponta para uma representação cultural que tenta lidar com a diversidade cultural presente
na realidade do estudante e que procura apresentar a LI como uma língua de comunicação intercultural.

ESTRATÉGIAS DE LEITURA UTILIZADAS NOS PROCESSOS DE INTERPRETAÇÃO DAS TIRAS DE HUMOR
JAIR ALCINDO LOBO DE MELO
(UAA)

Resumo de Paper
Este artigo inscreve-se na área da Educação, pois trata de questões sobre ensino-aprendizagem, vinculadas a questões linguísticas (leitura,
gêneros textuais e processos inferenciais) com abordagem sociocognitiva interacional como subsídio à análise dos dados. Este estudo
intitulado Metodologia de Ensino: estratégias de leitura utilizadas pelos alunos do Ensino Médio do Colégio Moderno em Belém do Pará nos
processos de interpretação das tiras de humor propõe-se a investigar o gênero discursivo tiras de humor, levando em consideração seus
aspectos sócio-históricos, os propósitos comunicativos, os elementos composicionais verbais e não-verbais, temáticas possíveis, de acordo
com pressupostos teóricos baseados em Bakhtin (2010a; 2010b; 2012); Kleiman (2011); Koch (2011c); Kopke (2002); Solé, I. (2008) e em
diversos autores que refletem sobre suas ideias. A justificativa para um estudo sobre a leitura e, mais especificamente, sobre estratégias de
leitura dos gêneros midiáticos, a partir de uma investigação de processos inferenciais que ocorrem para a interpretação desse gênero, é
decorrente de observações em sala de aula sobre as dificuldades de compreensão dos alunos diante dos diversos gêneros midiáticos, como
Charges, Cartoons, HQs e, em particular, as tiras de humor e do acompanhamento dos principais índices que avaliam a competência leitora,
como o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), a Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e a Avaliação Nacional do
Rendimento Escolar (Anresc) Esta pesquisa propõe-se a problematizar o uso que os alunos fazem dos processos inferenciais na construção
dos sentidos desse gênero textual. A metodologia utilizada nesta investigação adotou um estudo não-experimental, do tipo descritivo e enfoque
qualitativo, com as características de estudo de caso. Para a coleta dos dados, será utilizada a técnica da entrevista por meio de questionário
Semiestruturado, apresentado aos aos alunos participantes da pesquisa.

REPERTÓRIOS LINGUÍSTICOS E PRÁTICAS DE TRANSLINGUAGEM EM ESCOLA EM CENÁRIO
MULTILÍNGUE NO PARANÁ: A COCONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA A(S) LÍNGUA(S) DE IMIGRAÇÃO
NA ESCOLA
JAKELINE APARECIDA SEMECHECHEM
(UEM)

Resumo de Pôster
Em tempos de globalização e de superdiversidade (VERTOVEC, 2007; BLOMMAERT; RAMPTON, 2011; BLOMMAERT, 2014), uma nova
sociolinguística do multilinguismo está sendo forjada, a qual leva em conta a nova ordem comunicativa, mantendo uma preocupação central
com os processos envolvidos na construção da diferença social e desigualdade social (MARTIN-JONES; GARDNER, 2012). Na escola, as
práticas linguísticas são uma forma de ação social chave, uma vez que recursos linguísticos são fundamentais para a produção e distribuição
de outros tipos de recursos em jogo (HELLER; MARTIN-JONES, 2001). Estudos têm mostrado que práticas linguísticas e repertórios
linguísticos podem ter diferentes espaços, principalmente em espaços escolares em cenários multilíngues, gerando desigualdade social,
estigmas etc. Tendo em vista tais questões, foi proposta uma etnografia linguística em uma escola pública em município no Paraná, onde em
decorrência das imigrações europeias, principalmente, no final do século XIX e início do século XX, a língua ucraniana e a língua polonesa
equacionam regimes multilíngues com a língua portuguesa. Nessa etnografia linguística foram levantados os seguintes questionamentos:
Como os alunos, professores e funcionários fazem uso da(s) língua(s) de imigração que constituem seus repertórios nas práticas de linguagem
no espaço escolar? Esses participantes legitimam seus repertórios linguísticos nas práticas de linguagem escolares? Qual o espaço para o
multilinguismo na escola? Há uma política local na escola para o multilinguismo ou para homogeneização linguística? Na presente
comunicação serão apresentadas discussões analítico-interpretativas de dados que revelam que, alunos, professores e funcionários lançam
mão das diferentes línguas que constituem seus repertórios linguísticos, principalmente em práticas de translinguagem, coconstruindo espaços
para o multilinguismo na escola.
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LETRAMENTO, CRIATIVIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS: PELO DIÁLOGO DAS JUVENTUDES SOBRE
EMPREENDEDORISMO SOCIAL DE BASE
JANAÍNA BEHLING
(UNICAMP)

Resumo de Paper
1. Introdução Existem muitos questionamentos acerca das (im)possibilidades dos jovens brasileiros em relação ao mundo do trabalho.
Somadas a elas, gostaria de propor mais duas: como os jovens brasileiros usam a criatividade para superar problemas e desafios próprios do
mundo do trabalho, tais como, formação, empregabilidade e geração de renda e de que forma essa criatividade impacta em algo que
possamos chamar de juventudes empreendedoras populares ou de base? O presente texto tem a intenção de convidar eventuais leitores a
acompanhar algum percurso reflexivo que colabore com respostas para estas questões justificando suas origens empíricas de empreender em
algo diferente, conforme a Organização Internacional do Trabalho (OIT) caracteriza o contexto internacional em tempos de ‘crise do emprego
juvenil’, portanto, esgotamento, fadiga, acomodação. E todo momento de crise é propício a inovações com as quais talvez possamos nos
identificar. Nas seções seguintes são apresentadas trajetórias profissionais acadêmicas e não acadêmicas com as quais venho me deparando
ao longo dos últimos quinze anos como profissional da linguagem e, em seguida, empreendedora social, a fim de ilustrar experiências e
dificuldades empíricas de socialização de empreendedores ‘sem formação formal’ na sociedade. Na sequência, analiso um texto de Marcelo
Côrtes Neri (2014) publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o Ipea, órgão pelo qual estou contratada como pesquisadora
bolsista, enquanto alocada na Secretaria Nacional de Juventude. Depois, analiso brevemente a oferta de cursos de empreendedorismo feita
pelo Sebrae, um órgão técnico por excelência, de modo que considero a contribuição de Neri acadêmica e a do Sebrae não acadêmica. O que
diferencia os dois objetos de análise, na verdade, é a abordagem epistemológica de cada qual acerca do tema ‘trabalho e juventude’ e como
constituem, respectivamente, os propósitos de não mudança para o quadro geral, em termos de algum empreendedorismo jovem decente para
o Brasil. Finalmente, tento explanar brevemente sobre Letramento como tecnologia social capaz de colaborar com a consistência de políticas
públicas mais deslocadas dos modelos formais de trabalho e de ensino, sem perdê-los de vista. E que os possíveis diálogos entre especialistas
acadêmicas e não acadêmicos relacionados ao mundo do trabalho juvenil sejam profícuos diante de contribuições que eventualmente
encontrem neste texto. 1.1 Referenciais, interlocuções e transdisciplinaridades Começar pelas palavras talvez não seja coisa vã. As relações
entre os fenômenos deixam marcas no corpo da linguagem. (Alfredo Bosi. Dialética da Colonização, 1992). Subjetivismo idealista é algo que
Bakhtin (1929:2012), filósofo russo, caracteriza como a primazia do estilístico sobre o gramatical, enquanto no estilo estiver a fonte do uso
criativo da língua e, na gramática, sua coibição. Mas, como agir de modo que o subjetivismo ou ‘as subjetividades’ não se tornem expressão
monológica das particularidades dos sujeitos? Quais as implicações disso? Quando é proposto analisar profissionalização juvenil, essas
implicações exigem deixar o ‘estilo pelo estilo’, ou seja, o monologismo convencional que alinha subjetividades jovens a modelos padronizados.
Nesse caso, para que subjetividades não se tornem expressão monológica dos sem emprego nem estudo, para além da reivindicação de
direitos, há de se promover uma tecnologia que diga a realidade natural de potenciais criativos prósperos, apesar das agruras do mercado
formal, do preconceito e da discriminação tecnicista. E as palavras dessa realidade natural, negligenciadas, não deixam marcas de potencial
criativo nenhum na linguagem. Em Bourdieu (2001) semelhante a Bakhtin, os conceitos de habitus e sentido prático introduzem o sujeito e sua
constituição sócio histórica no domínio das formações sociais, evitando reduzir agentes históricos ao papel de ‘suportes’ da estrutura de
mercado, criando condições para que os sujeitos venham a se desenvolver segundo mais do que suas próprias leis, mas em função de novas
e melhores estruturas que acolham oportunidades de tomar a palavra como iniciativa de mudança empreendedora. Então, tanto a partir de
Bourdieu quanto de Bakhtin fica evidente a necessidade de buscar interlocuções a todos os interessados em juventudes potencialmente
criativas ou, no caso, projetivas. Porque os dois, mesmo com trinta anos de diferença da existência de cada qual, não deixaram pistas de como
elas funcionariam, as interlocuções e as projeções. Então, já que o esforço de estabelecer interlocuções envolve também deslocamentos
conceituais e de campos de conhecimento, venho articulando interfaces, por exemplo, com a Economia, uma área de conhecimento
performativa como qualquer outra, para certos linguistas, digamos, ‘mais saidinhos’. Performativo, no caso, associa-se mais ou menos ao jeito
de se desenhar no discurso construindo sentidos de forma pragmática. E Amartya Sen (2004) foi um primeiro interlocutor nesse diálogo
performativo, ao se dedicar à análise de Desenvolvimento como liberdade, tese que chegou a atribuir-lhe o prêmio Nobel de Economia. Em
Desenvolvimento como Liberdade (2004) o tópico que imediatamente se aproxima dos propósitos dos letramentos ou da construção de
instâncias comunicativas criativas ou projetivas é justamente (como não poderia deixar de ser) a questão da alfabetização. Mais precisamente,
Sen se ocupa em analisar a ausência da alfabetização como fator inibidor de liberdades ou oferta de privações humanas que, via de regra, já
inviabiliza a construção de qualquer projeto entre sujeitos necessariamente marginalizados. Nesse caso, diante de Sen, toda interlocução é
bem vinda quando capaz de tratar de assimetrias nas ações de empoderamento social focadas em transcender às privações de liberdades
humanas, mais que a própria alfabetização em si. E Florida (2011) contribui com Sen qualificando todos e quaisquer ‘companheiros de
transcendência’ como enriquecidos e enriquecedores de uma moeda forte: a criatividade. A sugestão de Florida, portanto, diante de enormes
desafios para criação de empreendedorismo popular e de base, no caso, seria sermos ‘projetivos’ ou algo relacionado a alguma criatividade
generosa que colabore para elaborar novas perguntas acerca da implantação e implementação de diferentes profissionalizações juvenis,
fornecendo respostas coletivas que nunca nascerão prontas, sempre dialéticas, mas que impactem na economia e na sociedade
decentemente. Assim, letramentos como tecnologias sociais de projetar seriam frutos de uma classe criativa, em ascensão sistêmica, uma
classe que se alimenta de um ‘estilo de vida [ou estilo de gestão] experiencial’ (op.cit, p. 13), de onde o ser criativo retira insumos para a
criação e aperfeiçoamento de seus serviços, sempre mutáveis. E finalmente, sobre fortalecimento e prosperidade de diálogos ligados a
mudanças sociais ou Desenvolvimento, as contribuições de Piketty (2014) parecem mesclar as demais numa constatação única e valiosa: It is
obvious that lack of adequate investment in training can exclude entire social groups from the benefits of economic growth. Growth can harm
some groups while benefiting others (witness the recent displacement of workers in the more advanced economies by workers in China). In
short, the principal force for convergence—the diffusion of knowledge—is only partly natural and spontaneous. (PIKETTY, 2014, p. 30) . Em
suma, empreender em letramentos sociais e profissionalização juvenil, ou algo do tipo, é um assunto que merece repercussão suficiente para
valorizar as contribuições de não apenas um ou dois campos disciplinares, mas de todos os que se dispuserem a investir e dar musculatura ao
Desenvolvimento. Finalmente, está em jogo a possibilidade filosófica de conferir um lugar de honra à linguagem ordinária (RAJAGOPALAN,
2010), que não pode ser subestimada nos relacionamentos das áreas de conhecimento antigas e novas, à definição de empreendedorismos,
ou entre Linguagem e Desenvolvimento.

ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E TICS: POR UM APRENDIZADO DE IDIOMAS MAIS AUTÔNOMO E
PARTICIPATIVO
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JANAINA DA SILVA CARDOSO
(UERJ)

Resumo de Paper
No primeiro semestre de 2013, dos 45 inscritos em Língua Inglesa 1, 9 foram reprovados sem direito a prova final, ou seja, 5 por ficarem com
média abaixo de 39%, e 4 por terem abandonado o curso. Do grupo restante, 13 tiveram que fazer prova final, pois não conseguiram atingir a
média (70%). Destes 13, três foram reprovados após a prova final. Foi a primeira vez, pelo menos desde que iniciei na UERJ (1999), em que
tivemos um percentual tão grande de alunos em prova final (28%) e reprovados (26%) de um mesmo nível. Ou seja, apenas metade da turma,
passou sem dificuldades. Sendo assim, em 2014, iniciamos um projeto de apoio aos alunos de Letras que apresentam dificuldades na
aquisição de idiomas. Nesta palestra apresentamos deste estudo de caráter qualitativo, que visa a um melhor entendimento do processo de
aquisição de uma língua estrangeira, ao considerar a influência exercida pelas estratégias de aprendizagem e pelo uso de novas tecnologias
sobre esse processo. Acredita-se que, através da intervenção no processo cognitivo, pela utilização de atividades que busquem o
desenvolvimento de estratégias de aprendizagem, será possível desenvolver, ao mesmo tempo, competências linguísticas dos alunos que
atualmente sentem dificuldades para o aprendizado de um idioma estrangeiro. Esta pesquisa, que busca levar seus participantes (futuros
professores) a refletirem sobre o processo de aprendizagem, guarda tanto características da prática exploratória, como da pesquisa de ação.
Inicialmente, oferecemos apenas aos graduandos de inglês, mas depois gostaríamos de ampliar o projeto, para outras línguas. Como de seis
em seis meses este projeto inicia um novo ciclo, com a entrada de novos participantes, serão apresentados os resultados da primeira e da
segunda fases (levantamento do perfil dos participantes e os resultados da primeira fase de intervenção).

ATIVIDADES LÚDICAS COMO PRÁTICAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA ATRAVÉS
DOS JOGOS DE FLASCARDS NO CONTEXTO DO PIBID
JANAÍNA DE LIMA SILVA
(UNEMAT)

Resumo de Pôster
Segundo Vygotsky, o lúdico influencia enormemente o desenvolvimento da criança. Para o autor, é através do jogo que a criança aprende a
agir, sua curiosidade é estimulada, adquire iniciativa e autoconfiança e proporciona o desenvolvimento da linguagem e do pensamento.
Conforme defende Santos (2001) as práticas educacionais pela via da ludicidade instituem uma postura existencial, pois se configura em um
novo sistema de aprender brincando inspirado numa concepção de educação para além da instrução formal. A atividade lúdica é também uma
orientação dos PCNs. Amparada neste entendimento, este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados de uma experiência sobre
atividades lúdicas envolvendo jogos (flashcards) no contexto de práticas de ensino e aprendizagem de Língua Inglesa, no âmbito do subprojeto
PIBID-Inglesas “Aprender e Ensinar Inglês é Show”. Os jogos foram construídos pelos próprios alunos do Ensino Fundamental das duas
escolas parceira do subprojeto, na cidade de Cáceres-MT. Todo o trabalho foi desenvolvido à luz da teoria sociocultural de Vygotsky e da
Teoria da Atividade (ENGESTRÖM, 2002). O trabalho de elaboração colaborativa dos jogos no contexto da sala de aula configurou-se em uma
estratégia pedagógica criativa e lúdica e bastante pertinente para a aprendizagem de Língua Inglesa pelas crianças.

O JOGO DAS IDENTIDADES COMO FATOR DE MOBILIZAÇÃO POLÍTICO-ELEITORAL NA CAMPANHA
DE DILMA ROUSSEFF EM 2010
JANAINA TOMAZ CAPISTRANO
(UFRN)

Resumo de Paper
Instigados pela explícita relação entre mídia e política no âmbito da sociedade do espetáculo, este estudo é parte da pesquisa de Doutorado
cujo objetivo principal é investigar as identidades que emergem nas práticas discursivas midiáticas da campanha eleitoral de 2010 para
presidente da República, protagonizada pela então candidata Dilma Rousseff (PT). Para tanto, nos fundamentamos na teoria do Círculo de
Bakhtin, que considera o enunciado como unidade da comunicação verbal e concebe a linguagem como fenômeno dialógico e prática
discursiva e, ainda, nas concepções de relações dialógicas, vozes sociais e cronotopo, formuladas pela referida teoria. Ainda do campo teórico,
estabelecemos uma interconexão com as teorias advindas dos Estudos Culturais (Hall, Woodward) acerca da identidade, que a concebe como
sendo múltipla, fragmentada, não-fixa, ou seja, o sujeito assume identidades diferentes, nem sempre O corpus selecionado para este trabalho
constitui-se de 14 vídeos da propaganda da candidata Dilma Rousseff. Buscamos para fins de análise identificar as identidades que emergem
dos discursos sobre a candidata nos vídeos de propaganda veiculados na referida campanha, bem como perceber as relações dialógicas que
se estabelecem nesses discursos e ainda se a construção identitária desses sujeitos situa-se no mesmo eixo axiológico. A análise do corpus
revelou que as múltiplas identidades culturais da candidata em campanha emergem nos discursos que circulam na propaganda eleitoral
veiculada pela TV, tais como as identidades de mulher pioneira, competente, sensível, mãe, avó, religiosa, e, ainda, que elas são cambiantes à
medida que as demandas eleitorais, ou seja, a necessidade de se obter apoios e votos, esboçam um construto identitário fluido a respeito da
candidata ao cargo em questão.
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CONTRADIÇÕES NA FORMAÇÃO TECNOLÓGICA DE FUTUROS PROFESSORES DE INGLÊS: UMA
ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DA TEORIA DA ATIVIDADE
JANARA BARBOSA BAPTISTA
(UNESP)

Resumo de Paper
A formação de professores é uma área consolidada, complexa e umas das que mais cresce em Linguística Aplicada (GIMENEZ, 2004, 2005;
GIL, 2005; SILVA; ARAGÃO, 2013; PAIVA, 2012) e reflete, em contexto nacional, a preocupação de construir um referencial teórico a partir das
necessidades da sociedade brasileira como, por exemplo, a exigência crescente de preparar professores para lidar com uma realidade
tecnológica. Nesse sentido, a presente comunicação visa apresentar as contradições enfrentadas por professores de inglês em formação inicial
ao utilizarem tecnologias de informação e comunicação durante as aulas de estágio interdisciplinar de um curso de Licenciatura em Letras de
uma faculdade privada. Para isso, seu referencial teórico baseia-se nos conceitos relacionados a formação tecnológica de professores de
línguas (BAX, 2003, 2011; PAIVA, 2008; BRAGA, 2013; MASSETO, 2012; MAYRINK, GARGIULO, 2013), e nos fundamentos da Teoria da
Atividade (VYGOTSKY, 1978; LEONTIEV, 1981; ENGESTRÖM, 1987, 1999, 2001, 2008, 2009). A busca por essa teoria se vale tanto por
discutir a importante questão da mediação entre sujeito e objeto, mas também por abordar a interação entre o sujeito e os outros componentes
do contexto em que está inserido (LEFFA, 2005). Já como instrumentos de pesquisa, utiliza-se questionários abertos e fechados, observações
dos estágios interdisciplinares, sessões de reflexão, entrevistas semi-estruturadas com os participantes, relatório final dos participantes e
diários reflexivos da professora-pesquisadora. Os resultados indicam, em especial, que a experiência no estágio possibilitou que os
participantes discutissem e refletissem sobre tecnologias no processo de ensino e aprendizagem de línguas embora eles tenham feito um uso
tradicional das tecnologias durante as aulas de estágio. Ademais, contradições históricas parecem influenciar o sistema de atividade
investigado no que concerne à infraestrutura para o desenvolvimento do estágio.

PRODUÇÃO DE TEXTOS NA ESCOLA BÁSICA: DO LIVRO DIDÁTICO AOS CONTOS DE FADA
JANAYNA BERTOLLO COZER CASOTTI
(UFES)

Resumo de Paper
O objetivo deste trabalho é propor uma reflexão em torno de práticas de produção de textos na Escola Básica. Pretende-se analisar propostas
de produção em que se solicita a continuação de uma história relacionada com contos de fada e, além disso, verificar como alunos dos anos
iniciais do Ensino Fundamental atendem a essa proposta de produção escrita do livro didático. Para isso, buscaremos respaldo teórico nos
estudos acerca do livro didático no ensino de língua materna (ROJO, 2003; BATISTA, 2003; COSTA VAL, 2003; MARCUSCHI E LEAL, 2009);
de letramento como “um conjunto de práticas sociais profundamente associadas à identidade e posição social” (STREET, 2012); e também do
dialogismo bakhtiniano, uma vez compreendendo que o enunciado pressupõe os que o antecederam e todos aqueles que o sucederão.
Acreditando, pois, que a prática de leitura e escrita na escola tem de levar em conta o processo dialógico, por meio do qual um texto remete a
outro(s) texto(s), procurar-se-á verificar em que medida o livro didático promove o reconhecimento dessa relação intertextual e como o aluno
demonstra essa percepção ao escrever um texto a partir de proposta do manual didático. Decerto, ler e escrever são atividades de linguagem
que requerem muito mais do que o domínio do sistema da língua; elas também envolvem a participação do sujeito no processo dialógico que
permite recuperar e atualizar textos marcados pelas variadas experiências culturais que o circundam. Dessa maneira, os resultados da análise
aqui realizada corroboram a importância de práticas de letramento que considerem a intertextualidade na construção de sentidos de um texto,
uma vez que a experiência na leitura de outros textos pode contribuir sobremaneira para a prática de escrita.

AS RELAÇÕES DIALÓGICAS DOS CONCEITOS DE DUAS PROFESSORAS ACERCA DO PROCESSO DE
ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS E DO PAPEL DO PROFESSOR: ANÁLISES E REFLEXÕES
JANE BEATRIZ VILARINHO DOS SANTOS
(IFB)

Resumo de Paper
As propostas de formação de professores de línguas, subárea da Linguística Aplicada, têm sido historicamente modificadas, tendo em vista as
necessidades do processo de ensino-aprendizagem e as demandas políticas, econômicas e sociais de cada época. Pennycook (1998), por
exemplo, no texto “A linguística aplicada dos anos 90: em defesa de uma abordagem crítica”, aponta a necessidade de um direcionamento
mais político, cultural e social aos estudos de Linguística Aplicada (doravante LA), já que esses se baseiam num elemento fundamentalmente
ideológico – a linguagem. Atualmente, nos estudos de formação de professores de línguas busca-se o desenvolvimento de profissionais mais
críticos e reflexivos que sejam conscientes dos elementos que influenciam a sua prática para que assim possam intervir na sua realidade e
transformá-la. Nessa comunicação, apresentaremos um estudo que consiste num recorte de uma pesquisa de doutorado sobre produção de
materiais e formação docente. Buscamos discutir, nesse estudo, as relações dialógicas presentes em conceitos de duas participantes que são
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licenciadas em Letras e lecionam em um câmpus do Instituto Federal de Educação Profissional de Brasília. O primeiro conceito analisado
refere-se às suas visões sobre o processo de ensino aprendizagem, e o segundo, ao papel do professor nos estudos de formação docente,
abordando também a autoria e/ou produção de conhecimento. A discussão dos conceitos das participantes desse estudo reafirma o
entendimento bakhtiniano de enunciado, mostrando que de fato cada enunciado representa um elo na enorme cadeia de enunciados
existentes. Um enunciado é então sempre motivado por um anterior ou motiva a produção de outro, pois em todos os enunciados foi possível
identificar alguma relação dialógica entre os conceitos das participantes e os construtos teóricos, ou seja, as vozes sociais predominantes e/ou
estabelecidas.

INSERÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA SALA DE AULA: RELATOS E DESAFIOS DO SER
PROFESSOR(A) NA EDUCAÇÃO PÓS-MODERNA
JANICLEIDE VIDAL MAIA
(UFC)

Resumo de Paper
O novo capitalismo, com sua economia e sua relação de trabalho, passou por mudanças significativas. O sujeito, de mero produtor, passa a
assumir o status de sujeito pensante e conhecedor de todo o processo de produção (GEE, 2000). Esse fato, atrelado à significativa
tecnologização do mundo moderno, influenciou diretamente as práticas sociais e culturais hodiernas. Nesse sentido, Giddens (1991) salienta a
grande importância da linguagem nas sociedades modernas. O autor caracteriza esse momento como reflexivo, ou seja, trata-se de um
fenômeno social marcado para o voltar-se para si mesmo, no qual o sujeito toma consciência de si e de suas práticas mediante o uso do seu
próprio discurso. Sendo assim, torna-se bastante relevante que o(a) professor(a) reflita sobre sua prática discursiva e social enquanto sujeito
inserido nesse contexto pós-moderno de ensino e de aprendizagem. Nessa perspectiva, objetivamos refletir sobre o papel do(a) professor(a)
nesse contexto de mudança econômica e inserção das tecnologias digitais na educação; ademais, perscrutaremos, por meio do relato de
quatro professoras do Ensino básico, os desafios enfrentados na busca de um ensino eficaz para a promoção de um ambiente educacional que
assegure a formação cultural e científica ao aluno, além de garantir sua formação pessoal, profissional e cidadã, capacitando-o a refletir e
interagir, de maneira crítica, com as mídias e as multimídias (LIBÂNEO, 2000).

AULAS DE REFORÇO DE LÍNGUA INGLESA: UMA PROPOSTA DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS
DIDÁTICOS E USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA A APRENDIZAGEM
JANINE STEFANO DA SILVA MACIEL CABRAL
(UNEMAT)

Resumo de Paper
Co-autora: Juliana Freitag Schweikart Este trabalho tem a finalidade de apresentar a proposta e resultados parciais de um Projeto de Reforço
de Língua Inglesa em andamento, desenvolvido através do Programa Institucional de Iniciação a Docência (PIBID/Língua Inglesa) da
Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), em uma escola estadual do município de Sinop/MT, para alunos do ensino médio. Um
dos objetivos da proposta foi envolver os alunos em atividades de confecção de materiais pedagógicos como: jogo da memória, materiais em
língua inglesa para a sala de recursos da escola e entre outros. Outro objetivo ainda, envolveu a criação de gêneros textuais envolvendo
recursos tecnológicos como elaboração de vídeo em stop motion, programas online para fala e escrita como o Duolingo , Busuu e etc. Dessa
forma pretendeu-se explorar o conteúdo trabalhado pelo professor em sala de aula, internalizando-o no aluno através do uso, da prática da
língua alvo. Algumas bases teóricas para este trabalho foram Antunes (2012), Paiva (2001,2009), Ferreira (2010) entre outros. A análise dos
dados encontra-se em andamento, mas já é possível indicar um trabalho colaborativo entre os alunos e o aumento do uso da língua alvo para
a comunicação durante as aulas de reforço.

ENSINO CRÍTICO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA PARA SURDOS: NOVAS POSSIBILIDADES DE INCLUSÃO
JANNY APARECIDA BACHIETE
(UFES)
MARIANNE VIEIRA GUIMARÃES
(UFES)
Resumo de Paper
: Este trabalho propõe uma reflexão acerca de novas propostas de ensino de língua estrangeira (LE), mais especificamente inglês, para alunos
surdos da educação básica brasileira diante das recentes transformações da sociedade devido à globalização, assumindo como aporte teórico
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uma perspectiva sócio-histórica ou sociocultural e a Linguística Aplicada Crítica. A escolha justifica-se pela necessidade de se discutir essa
temática a fim de suscitar novas políticas linguísticas que atentem para um ensino aprendizagem crítico de LE que considere as
particularidades do surdo como sujeito participante desse mundo globalizado. Por meio de uma metodologia dialógica, se objetiva proporcionar
aos alunos surdos contato com a língua americana de sinais (ASL-American Sign Language), além da forma escrita do inglês; a fim de
proporcionar uma melhor adaptação ao contexto local das necessidades desses alunos de terem acesso a uma língua estrangeira de sinais
que os possibilite uma interação em língua estrangeira durante as aulas de LE, além da comunicação com surdos estrangeiros. O artigo
conclui que é possível usar uma abordagem crítica de ensino de inglês para surdos com o suporte tecnológico de ferramentas que permitem
que o aluno surdo possa optar por ter também acesso a uma língua de sinais estrangeira em vez de ter somente acesso a uma língua
estrangeira escrita.

UMA PROPOSTA DE PRODUÇÃO MULTIMODAL NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
COM BASE NA CONCEPÇÃO DE NOVOS E MULTILETRAMENTOS
JANY BAENA FERNANDEZ
(UFMS)

Resumo de Paper
A multiplicidade de linguagens presentes em textos veiculados na sociedade desencadeia a ampliação da noção de texto, tendo em vista que a
linearidade e a linguagem escrita perdem a hegemonia, e com isso surge a necessidade de mudanças na forma de ler e de produzir
textualmente. Nesse sentido, esta pesquisa de mestrado em andamento trata das produções multimodais realizadas pelos professores
cursistas da educação básica da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande (MS), num curso de formação continuada. O objetivo é
analisar as produções multimodais com base na teoria dos letramentos, uma vez que surgiram novas formas de linguagem e de produção
textual. A metodologia tem abordagem qualitativa, com objetivos descritivos, explicativos e procedimentos colaborativos. A base teórica está
ancorada em pesquisa de abordagem qualitativa (Bogdan e Biklen,1994), questões de linguagem (Bakhitn, 1999); multiletramentos, (Rojo,
2012 e 2013), novos letramentos e letramentos críticos (Monte Mór, 2007 e 2013), questões de ética na pesquisa de letramentos e os
letramentos (Takaki, 2012 e 2014), redefinição de letramento crítico, cultura e letramentos (Menezes de Souza, 2007 e 2011), formação e
prática de professores (Jordão, 2011 e 2013), multimodalidade (Kress, 2001). O que se apreende, nos resultados iniciais, é a tentativa dos
cursistas de inserir imagens e vídeos, no sentido de simplesmente complementar a escrita e não de reconhecimento da pluralidade significativa
das multimodalidades. O reconhecimento da importância das multimodalidades emergentes confere tratamento não hierárquico das várias
linguagens e culturas nos tempos digitais. A expectativa é que os cursos de formação continuada promovam discussões sobre a pluralidade
linguística e cultural a partir das atividades que envolvam a produção multimodal.

O LETRAMENTO CRÍTICO PARA ANÁLISE DE MATERIAIS DIDÁTICOS E A FORMAÇÃO DE
PROFESSORES DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
JAQUELINE DA SILVA BARROS
(UNB)

Resumo de Paper
A presente pesquisa tem como objetivo mostrar como o letramento crítico pode contribuir para a formação de professores de língua estrangeira
que assumem o compromisso e a responsabilidade de discutir questões relativas a formação de aprendizes críticos. Falar, pois, sobre ensino
crítico é trazer tanto por parte de professores como parte dos estudantes um olhar reflexivo sobre questões permeadas por injustiças e
desigualdades (FREIRE, 1996). Como locus da pesquisa são apresentados a sala de aula e o livro didático, espaços em que nos momentos de
interação são construídas identidades por meio do discurso e meio social. Como prática crítico reflexiva, o ensino crítico, via letramento crítico
envolve um movimento dialético entre fazer e refletir fazendo (MAGALHÃES, 2002), uma vez que busca proporcionar empoderamento aos
participantes do processo de ensino-aprendizagem de línguas (GIROUX, 1997). Nesse sentido o ensino visa o desenvolvimento dos agentes
sociais envolvidos no processo de ensino-aprendizagem levando em consideração questões políticas e sociais nos níveis local, nacional e
internacional de forma integrada e ainda questões de identidade, inculcadas pelos processos de fluidez, fragmentação e continuidade (MOITA
LOPES, 1999). Para realizar a pesquisa foram utilizados como método de coleta de dados entrevistas estruturadas e análise de conteúdo.
Como metodologia utilizou-se a Análise do Discurso Crítica, uma abordagem multidisciplinar que vincula discurso, poder e identidade através
da ampliação do seu escopo pela Linguística Sistêmico Funcional a partir da utilização das metafunções discursivas de Haliiday e Mathiessem
(2004) e da Gramática do Desing Visual ( van Leeuwen , 2006) para desvelar ideológicas (VAN DIJK, 2001) veladas e construídas a partir de
relações de poder advindas de discursos hegemônicos. Como resultado almeja-se que os estudantes tornem-se cidadãos autônomos que
colaborem no processo de promoção de igualdade e justiça social a partir do desen

TRADUÇÕES NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUES COMO L2 PARA SURDO - UM ESTUDO DE CASO
JAQUELINE SOARES DOS SANTOS
(IFAL)
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Resumo de Pôster
Essa pesquisa iniciou com corpus coletado em atividade de observação da disciplina estágio supervisionado que decorreram reflexões sobre
as habilidades do Tradutor/Intérprete de Língua de Sinais-TILS. Após pesquisa no material foi identificado que o TILS apresentou sinalizações
restritas e traduções de voz fragmentadas nas aulas de língua portuguesa que consequentemente geraram um baixo rendimento dos alunos
surdos com falta de interação, dependência de traduções totais dos textos e exercícios, acríticidade nas discursões e um dessaber dos
conteúdos trabalhados. Esses desencadeamentos de fatos surgiram decorrentes a falta de uma comunicação eficiente, para mudar esse
cenário se faz necessário que o TILS tenha domínio de técnicas interpretativas, fluência na língua de sinais e língua portuguesa e
compreensão sobre seu papel como agente viabilizador da construção do conhecimento. A investigação teve como objetivo promover um
serviço de tradução e interpretação voz/sinal com excelência de detalhes e compreensão para os alunos surdos, bem como, a sugestão de
uma formação específica para os TILS educacionais possibilitando uma conscientização desses profissionais sobre seu papel como agente
que possibilite a construção do conhecimento de maneira autonômica e crítica. Foi utilizado como referencial teórico a legislação vigente,
GESSER 2009, LACERDA 2009, LIMA 2008, PIMENTA e LIMA 2011, além de pesquisa estruturada, coleta de documentos e pesquisa web
gráficas. Os resultados foram crítico, pois os TILS sentem insegurança no início e no decorrer da carreira. Infelizmente, isso pode ocorrer, pois
são inseridos em suas atividades profissionais sem nenhum apoio curricular que viabilize experiências que lhes possibilitem pensar sobre os
métodos interpretativos e suas ações no ambiente educacional.Enfim, as lagunas existentes na atuação dos TILS ocorrem pela falta de uma
formação concisa e a reformulação dos conteúdos programáticos.

CINEMA E ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA: CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO MOVIE
TIME
JÉSSICA DA SILVA TELES
(IFMG/CAMPUS OURO PRETO)

Resumo de Pôster
Segundo Cabrera (2006), o cinema é visto como uma forma de captação do mundo. Desse modo, vemos a necessidade de transcender o uso
do cinema como veículo de entretenimento e incorporá-lo à prática educativa, no intuito de promover a interação a partir de atividades
significativas, lúdicas, visando à negociação de sentidos (GARCIA-STEFANI, 2010). O presente trabalho visa apresentar as contribuições de
um projeto de extensão, desenvolvido em um Instituto Federal do Estado de Minas Gerais, que utiliza o cinema como recurso didáticopedagógico no contexto de ensino e aprendizagem de língua inglesa. A trajetória teórico-metodológica deste estudo está ancorada no
atravessamento da teoria do cinema (CABEREA, 2006; GARCIA-STEFANI, 2010, dentre outros) e discursiva (PÊCHEUX, 1988; FOUCAULT,
([1969] 2009, [1971] 1996; ORLANDI, 2005, 2007); AUTHIER-REVUZ, 1998, MARIANI, 2012 e outros). Esta é uma pesquisa de base
qualitativa, envolvendo quinze participantes da comunidade interna e externa ao Câmpus de um Instituto Federal. O corpus foi formado por
meio de questionários abertos, gravações em áudio e notas de campo. Os resultados parciais do projeto, ora descrito, apontam para a
importância do uso da língua inglesa em situações reais de comunicação; para a interculturalidade; negociação de sentidos; liberdade de
expressão; construção conjunta do conhecimento e constituição subjetiva dos alunos e incentivo à responsabilidade e implicação no exercício
de aprender a aprender uma língua estrangeira. Além disso, os resultados parciais do referido projeto indicam que o uso de filmes na prática
de sala de aula, tem sido um forte elemento de motivação, proporcionando, além do desenvolvimento linguístico-comunicativo dos
participantes, oportunidades para discutir valores culturais, atitudes e modos de ser/estar no mundo contemporâneo.

O PAPEL DO MATERIAL DIDÁTICO NA PROPAGAÇÃO DE VISÕES DE LÍNGUA E CULTURA EM UMA
ESCOLA ESTADUAL BILÍNGUE DO RIO DE JANEIRO
JÉSSICA MARTINS CARVALHO
(UFRJ)

Resumo de Paper
Em face ao dinamismo dos fluxos globalizados de interação do século XXI, o inglês tem papel fundamental no remodelamento conjunto e
dialógico entre o local e o global (Kumaravadivelu, 2006), processo que permite diversas construções de significados e atuações no âmbito
social. Na indústria de ensino-aprendizagem de inglês, o material didático desempenha papel fundamental na propagação de discursos
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linguísticos e culturais (Gray, 2002). Esses impressos, embora sejam destinados a públicos internacionais, são geralmente produzidos por
autores que têm o inglês como primeira língua (Gray, 2002), o que aponta para uma idealização da participação dos ditos “falantes nativos” na
confecção de um livro didático em inglês. Tendo em vista esse contexto de fluidez e conservadorismo, o presente estudo visa a investigar as
visões de língua, de cultura e do status do inglês na contemporaneidade nas práticas pedagógicas que tomam parte na utilização do livro
didático de inglês adotado em uma escola estadual bilíngue do Rio de Janeiro, bem como as relações que os professores e alunos
estabelecem com esse material. O contexto de pesquisa consiste em uma instituição conveniada com o governo americano, que atuou na
elaboração da proposta pedagógica da escola, o que a difere das demais escolas estaduais do Rio de Janeiro. O estudo centraliza uma
postura crítica em relação ao ensino de cultura e ao status do inglês como língua franca, sobretudo no que tange à descentralização do “falante
nativo”. As visões de língua e cultura que circulam na escola serão investigadas por meio de observações de aulas, da análise do livro didático
Time Zones, e de entrevistas com professores e alunos da escola. Espera-se, com este estudo, transpor as abordagens tradicionais de ensino
de inglês e cultura, e propiciar condições para que professores e alunos desenvolvam uma maior consciência crítica acerca de seus ingleses e
culturas, produzindo significados mais inclusivos na multiculturalidade contemporânea.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE INGLÊS EM TEMPOS (PÓS)MODERNOS: A CRITICIDADE EM FOCO
JHULIANE EVELYN DA SILVA
(UFCG)

Resumo de Paper
Neste trabalho, tencionamos verificar e identificar manifestações de criticidade na prática pedagógica de alunos em formação inicial, bem como
investigar, em que medida, essas se articulam com os conceitos propostos pelo Letramento Crítico. Nesse sentido, entendemos por
(manifestação de) criticidade uma atitude situada e contextual, voltada para o social, para a cidadania, para a contestação de ideologias, para a
construção de conhecimento (MENEZES DE SOUZA, 2011), para a negação de verdades absolutas (BAUMAN, 2001) e para a expansão de
perspectivas (MONTE MÓR, 2011, 2013) a partir do questionamento como ruptura e do agenciamento (JORDÃO, 2009, 2010) como atitude
que aponta para a desconstrução e a mudança. Para que o nosso objetivo fosse alcançado, partimos dos conceitos propostos pelo Letramento
Crítico (LUKE; FREEBODY, 1997; JORDÃO, 2010, 2013; MONTE MÓR, 2008, 2011, 2013; MENEZES DE SOUZA, 2011, 2013) aqui
entendido como uma postura filosófica pautada numa crítica problematizadora e empreendemos uma investigação de natureza qualitativa,
descritivo-interpretativista (MOITA LOPES, 2001) de cunho etnográfico (MOREIRA; CALEFFE, 2008). Nesses moldes, realizamos uma
pesquisa envolvendo seis alunos em formação inicial de uma universidade pública do Estado da Paraíba, acompanhando-os durante suas
aulas na disciplina Estágio de Língua Inglesa: 3˚ e 4˚ ciclos do Ensino Fundamental, no período compreendido entre novembro de 2013 e abril
de 2014, bem como suas aulas no campo de estágio. Uma análise inicial dos dados revela atitudes de questionamento e problematização,
além de construção colaborativa de conhecimento entre alunos-professores e alunos e alunos-professores e professor formador. Em outras
palavras, uma formação crítica de professores preocupados com seu papel (complexo) em sala de aula e na sociedade, que têm suas
perspectivas expandidas a partir das reflexões propostas nesse programa de formação.

LÍNGUA INGLESA, CULTURA E TRANSDISCIPLINARIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL I: PERCURSOS
E REPRESENTAÇÕES DOCENTES.
JOANA DE SÃO PEDRO
(PUCCAMP)

Resumo de Paper
O presente trabalho é um estudo de doutorado em andamento que busca observar as bases, oportunidades e visões de práticas
transdisciplinares do professor (LIBÂNEO; SANTOS, 2009) no ensino fundamental I em língua inglesa, bem como as representações docentes
de língua e cultura veiculadas na sala de aula. Configura-se, pois, como um estudo de caso, no qual há observações não-interventivas
(COHEN; MANION; MORISSON, 2011; ANDRÉ, 2005) de aula e posteriores encontros dialogados com a professora-participante (as
chamadas entrevistas semi-estruturadas por LÜDKE; ANDRÉ, 1986) a fim de que haja um cruzamento entre as visões veiculadas na sala de
aula e o discurso docente. A pesquisa se justifica como relevante dentro de um contexto de demanda da globalização para que as crianças
aprendam inglês (GRADDOL, 2006) e a evidência do surgimento do World English (RAJAGOPALAN, 2004) em que se questiona o ensino da
língua inglesa com fins puramente instrumentais a fim de que haja espaço voltado para a criticidade, afastando-se de visões monolíticas e
aproximando-se de visões plurilíngues (CANAGARAJAH, 2013; ROCHA, 2012; RAJAGOPALAN, 2004). Além disso, insere-se em um lugar de
reflexão para a formação de professores de inglês, visto que há uma reconhecida lacuna no caso do ensino fundamental I (GIMENEZ, 2013),
em que a língua inglesa vem sendo implementada tanto nas escolas privadas quanto públicas, mas ainda não é obrigatória. Exige-se, pois, que
o professor seja formado em Letras para ministrar aulas a uma faixa etária de crianças, para a qual o conhecimento de pedagogia é essencial.
Esperamos, portanto, poder contribuir com o processo de formação de alunos do curso de Letras com quem trabalhamos.

COM A PALAVRA, O ALUNO: A ESCOLA PÚBLICA NA CONCEPÇÃO DE UMA DISCENTE USUÁRIA DE
REDES SOCIAIS
JOANA RODRIGUES MOREIRA-LEITE
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(UFMT)

Resumo de Paper
Este trabalho trata-se de uma pesquisa do Mestrado em Estudos de Linguagem, que investigou a comunidade – Diário de Classe – existente
no site Facebook, para buscar respostas de como uma aluna da contemporaneidade e usuária de redes sociais constrói a escola atual. O
trabalho encontrou suporte teórico, principalmente, em Sibilia (2012), Fairclough (2001), Santaella & Lemos (2010), Rojo (2009, 2012),
Lanshear & Knobel (2006), Cope & Kalantzis (2000), Monte Mór (2013) e Coffey (2010), entre outros. Sendo assim, três perguntas nortearam a
pesquisa: 1) De que forma a aluna da comunidade – Diário de Classe – constrói seus discursos à volta da escola contemporânea? 2) Como a
escola reage aos discursos proferidos pela discente? 3) Qual é o sentido conferido às tecnologias digitais por esta estudante? A metodologia
de pesquisa foi de base interpretativista nas perspectivas de Flick (2009) e Bortoni-Ricardo (2008). Os resultados sugeriram que o discurso da
discente mostrou-se contraditório, porque em seu desejo de mudança, houve indícios de querer uma escola com ideais de verdade e punição,
o professor permaneceu como o ator principal do processo de ensino-aprendizagem em privilégio aos letramentos formais. Apesar de a aluna
ter alguns discursos semelhantes aos da escola, essa instituição educacional entendeu que as ações da discente afrontavam a normatividade
escolar e reagiu contra suas postagens. Ao concluir surgem sinais, nos discursos da aluna, de que as tecnologias digitais exercem relevância
em sua vida, pois a discente pôde aprender coisas que a escola não a ensina. Isso aduz que o discurso é suscetível de contraditoriedades,
porém quando se trata de escola, é importante discuti-los com a finalidade de construir uma educação mais significativa para as demandas do
presente. Portanto, na atual conjuntura, parece não ser suficiente sustentar essa instituição com práticas autoritárias, entretanto, é sugestivo
valorizar os multiletramentos e letramentos críticos.

A DESCONSTRUÇÃO DAS VOZES NOS DISCURSOS DE PROFESSORES DE LÍNGUAS NO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL
JOAO FABIO SANCHES SILVA
(UEMS)

Resumo de Paper
A identidade é entendida, numa perspectiva pós-estruturalista, como uma construção discursiva, onde a subjetividade é produzida em uma
diversidade de espaços sociais, todos estes estruturados por relações de poder que podem levar um indivíduo a assumir diferentes posições
subjetivas, muitas vezes contraditórias. Nesta perspectiva, o presente trabalho traz os resultados de um estudo qualitativo que ao tomar por
base os conceitos de identidade, investimento e resistência (Norton, 2000; Weedon, 1997; Wenger, 1998) buscou entender como professores
de inglês da rede municipal de ensino da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, têm discursivamente (re)construído sua identidade
após completarem sua participação em um projeto de aperfeiçoamento linguístico e profissional. Os dados foram gerados a partir da
observação das vozes nos discursos dos participantes, em entrevistas semi-estruturadas, as quais enunciaram transformações, cujos impactos
vêm-se refletindo nas suas práticas sociais e gerando a (re)configuração das suas identidades profissionais. Os resultados sugerem que os
investimentos realizados nas práticas de inglês reforçaram um profundo senso identitário, permitindo que os participantes exercitassem sua
agência por oportunidades de prática na língua, reforçando o capital cultural que eles esperavam adquirir após seus investimentos no projeto,
traduzidos por sentimentos de segurança e competência ao usar e ensinar o idioma. As experiências vivenciadas no projeto também
contribuíram para o surgimento de comunidades imaginadas e consequentemente investimentos em identidades imaginadas, que incluíram
futuras relações e afiliações, apesar do acesso não ser possível a todos. Por fim, os participantes parecem ter (re)construído sua identidade no
encontro das suas experiências de aprendizagem e uso da língua, dentro e fora do projeto.

A CARTA DO INDÍGENA SEATTLE: UM OLHAR DISCURSO SOBRE AS REPRESENTAÇÕES DE TERRA.
JOÃO PAULO F. TINOCO MACHADO
(UFMS)

Resumo de Paper
Nosso intuito neste trabalho, o qual se integra em uma pesquisa de mestrado, é examinar as representações de Terra no discurso indígena na
Carta do Cacique Seattle. Nosso objetivo é rastrear algumas representações de Terra e verificar como se dá a produção de identidades nesse
gênero epistolar. Diante do perigo da proposta do governo norte-americano de comprar as terras indígenas, o Cacique mobiliza um texto que
faz emergir sua história, memória e cultura, relacionando-as com o acontecimento. O discurso do Cacique Seattle foi traduzido para a língua
inglesa em 1887 para facilitar sua divulgação, e hoje se encontra publicado em vários sites na internet. Para realização desta análise partimos
das teorias da Análise do Discurso de linha francesa (PÊCHEUX, 2002; CORACINI, 2011; AUTHIER-REVUZ; 1998) e de uma visada
culturalista, na perspectiva transdisciplinar, pois também mobilizamos questões ligadas às Ciências Sociais. Como suporte teóricometodológico, temos o método arqueogenealógico de Michel Foucault, na busca pelas regularidades enunciativas no bojo das relações de
poder, em que analisamos a materialidade linguística e seus possíveis efeitos de sentido. Resultados nos fazem compreender que para
entender a sociedade hegemônica da época, o indígena Seattle busca pontos de identificação com o pensamento capitalista de compra e de
venda de terras, o que o faz se sentir como um estranho e/ou estrangeiro no ninho; com perdas e transformações, a partir, da perda de sua
terra e de sua língua, o povo indígena deixa marcas de seu processo identitário nesse discurso histórico.
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AQUISIÇÃO DA ESCRITA: RELAÇÃO ENTRE TEXTO VERBAL – NÃO VERBAL E A CONSTRUÇÃO DA
COERÊNCIA TEXTUAL.
JONAS PEREIRA DE ARAÚJO
(UFGD)

Resumo de Paper
Este trabalho pretende contribuir para a compreensão dos processos envolvidos na aquisição da escrita e possibilitar uma mudança de olhar,
do enfoque da ortografia e do normativismo da tradição gramatical, para o desenvolvimento de outras competências linguísticas relacionadas à
construção da coerência textual. Buscamos capturar, a partir de uma análise comparativa, características relevantes dos textos produzidos por
estudantes de 1º e 5º anos do Ensino Fundamental I. Foi solicitada aos dois grupos de estudantes a mesma proposta: escrever um texto a
partir da observação de uma cena que envolve personagens de Mauricio de Souza. Foram videogravadas as aplicações da proposta em cada
turma. Na análise, selecionamos qualitativamente os dados indicativos do desempenho dos alunos na construção do texto verbal a partir da
imagem, buscando compreender as singularidades reveladas pelos indícios. Resultados prévios indiciam que alunos do 1º ano insistem em
escrever algo que remeta à construção de um significado, descrevendo elementos explícitos do texto não-verbal, ignorando o contexto global
não explícito que a imagem sugere. Em relação aos alunos do 5º ano, parte deles apresenta textos cujos sentidos extrapolam a cena dada,
fazendo uso de inferências principalmente, diferentemente dos alunos do 1º ano que se limitam à concretude da cena; no entanto, uma parcela
considerável (20%) dos textos revela que a aquisição de escrita de algumas crianças do 5º ano está em um nível semelhante ao das crianças
do 1º ano, o que reforça a necessidade das reflexões que este trabalho propõe.

AUDIOLIVRO COMO INSTRUMENTO
CONHECIMENTOS PSICOLINGUÍSTICOS

TECNOLÓGICO

PARA

O

DESENVOLVIMENTO

DE

JONAS RODRIGUES SARAIVA
(PUCRS)

Resumo de Paper
A presente comunicação deriva de um projeto realizado pelo Centro de Referência para o Desenvolvimento da Linguagem – CELIN, da
Faculdade de Letras da PUCRS, que teve como objetivos elaborar, gravar, editar, aplicar e estudar um audiolivro sobre conhecimentos
Psicolinguísticos voltados para a formação inicial de acadêmicos de Letras nessa área. Para tanto, foram convidados autores de diferentes
áreas dos estudos psicolinguísticos, que versaram sobre tópicos importantes para a disciplina em 10 faixas de áudio com diferentes formatos
(conferência, mesa-redonda, entrevista...). A metodologia envolveu instrumentos de pré e pós-teste de conhecimentos, e instrumentos de
avaliação do formato do audiolivro, que foram aplicados a estudantes de 4º a 6º semestre do curso de Letras. O embasamento teórico do
projeto centrou-se nos estudos sobre processamento cognitivo da linguagem, sobretudo no referente a compreensão e aprendizagem
(GOODMAN, 1991; SMITH, 1999; KLEIMAN, 1989; BERGES, 2004; COSTA, 2003; EYSENCK, M. & KEANE, M., 2005). Os dados apontaram
para resultados satisfatórios no que se refere à aquisição de conhecimentos pelos participantes, o que propiciou correlações teóricas e práticas
importantes com os conceitos envolvidos e com a utilização de livros em formato áudio em situações de ensino e de pesquisa.

ANÁLISE DE NECESSIDADES: INGLÊS PARA GUIAS DE TURISMO NA CIDADE DE ILHÉUS/BA
JORGE ONODERA
(UESC-UNIV. EST SANTA CRUZ)

Resumo de Paper
O turismo na região sul da Bahia é um segmento bastante promissor devido às belezas naturais da região com seus 80 km de lindas praias e
paisagens naturais da Mata Atlântica. O turismo nas cidades de Ilheús, Itacaré, Ilha de Comandatuba e Canavieiras, principais pólo turísticos
da região é intenso. Muitos brasileiros e estrangeiros visitam a cidade de Ilhéus em vários cruzeiros que chegam à cidade. Porém, ao observar
turistas no centro da cidade de Ilhéus foi constatado que eles não têm orientações sobre a cidade, locais para visitação, pontos turísticos e
ficam vagando pela cidade em busca de locais interessantes para visitar. Presenciei em vários momentos turistas estrangeiros pedindo
informações para os habitantes locais, os quais não conseguiam comunicar-se em Inglês e não conseguiam dar assistência a esses turistas
interessados em conhecer melhor a região. Não foi constatado presença de guias de turismo acompanhando os grupos. Diante dessas
constatações, o objetivo desta comunicação é apresentar os resultados dessa investigação junto aos profissionais que atuam como guia de
turismo para identificar os principais diálogos entre guias e turistas usando o Inglês. O aporte teórico dessa investigação será a análise de
necessidades de Hutchinson e Waters (1987), Robinson (1991) e Duddley-Evans e St. Johns (1998). Os dados serão coletados por meio de
entrevistas. A partir dos resultados obtidos pretendemos elaborar um curso de extensão para atender às necessidades linguísticas e culturais
desses profissionais no que diz respeito ao uso de Inglês para atender aos turistas estrangeiros que muitas vezes não retornam a região por se
sentirem desamparados. O turismo ecológico também está em crescimento, porém é pouco divulgado na região. Há várias fazendas
cacaueiras abertas para visitação. Portanto, o turismo na região é bastante promissor.
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O ALUNO SURDO BRASILEIRO EM SUA CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA
JOSÉ AUGUSTO ALBUQUERQUE RABELO
(UEMS)

Resumo de Paper
O presente trabalho parte da premissa que a língua é uma construção social e que por meio dela seus usuários se constituem como cidadãos
ativos na sociedade. Nesta perspectiva, discutimos como o aluno surdo no ensino básico constrói sua identidade de aprendiz e usuário da
língua inglesa, como parte da sua formação escolar. Além disso, destacamos as relações sociais envolvidas na construção discursiva da
identidade desses sujeitos mediadas na aprendizagem desta língua adicional. Os dados gerados são advindos de uma prática exploratória de
cunho qualitativo. Para isso, foram entrevistados alunos surdos, bem como gravadas suas aulas de língua inglesa. Os resultados preliminares
apontam para a dificuldade em reconhecer a diferença entre a escrita e a oralidade da língua inglesa frente à língua brasileira de sinais, o que
pôde justificar a resistência a construção identitária de usuário de inglês. Outro desafio enfrentado na análise preliminar dos dados foi a
carência de estudos que envolvam a aprendizagem de línguas estrangeiras por alunos surdos na perspectiva das teorias mais recentes de
identidade. Assim, este trabalho espera contribuir para elaboração de uma teoria sobre a construção da identidade destes aprendizes da língua
inglesa como língua adicional a luz da linguística aplicada.

ORALIDADE E PRODUÇÃO TEXTUAL
JOSE AUGUSTO ALMEIDA RIBEIRO
(UEMS)

Resumo de Paper
O trabalho relata o desenvolvimento de uma experiência prática em sala de aula com alunos do 4º ano do Ensino fundamental de uma escola
pública da Rede Estadual de Campo Grande - MS, a fim de que se consiga atingir o objetivo: Promover o desenvolvimento da oralidade, bem
como relacioná-la à prática da produção textual já nas séries iniciais do Ensino fundamental, reunindo metodologias que visem aperfeiçoar a
leitura e a produção textual em médio prazo e sem o comprometimento das demais habilidades formativas do educando. Treinar a leitura e a
escrita do educando pós-alfabetizado é igualmente perceber a importância da relação entre o que se quer transmitir e o que se pode alcançar.
O aluno, como foco principal, é posto frequentemente em contado com amplo material de apoio: textos lúdicos e literários, músicas e revistas.
É importante citar que o objetivo principal do trabalho que está sendo desenvolvido é permitir que o aluno seja orientado a desenvolver-se no
treino da leitura e escrita, a fim de que torne cada dia mais letrado nas habilidades pedagógicas formais. Como aporte teórico à pesquisa foram
utilizadas as reflexões de Schneuwly e Dolz (2004).

LETRAMENTO ACADÊMICO: CRENÇAS DE RECÉM GRADUADOS EM LETRAS SOBRE PRÁTICAS DE
ESCRITA ACADÊMICA
JOSE HIPOLITO XIMENES DE SOUSA
(UECE)

Resumo de Paper
Considerando o letramento como práticas sociais específicas (GEE, 2001), o letramento acadêmico só é possível no contexto da universidade,
principalmente quando a escrita é uma das preocupações quanto a qualidade de textos em gêneros acadêmicos. As abordagens recentes
sobre os estudos do(s) letramento(s), principalmente aquelas advindas dos Novos Estudos do Letramento (STREET, 1984; GEE, 1996; LEA e
STREET, 1998) consideram que as pessoas têm e fazem uso de múltiplos letramentos associados a diferentes contextos. O objetivo deste
trabalho é analisar através das crenças dos alunos recém egressos de Cursos de Letras, como eles se reconhecem enquanto leitores e
produtores de textos em gêneros acadêmicos e observar quais dificuldades com as práticas de letramento acadêmico foram percebidas por
eles durante a trajetória do Curso. O método utilizado nesse estudo foi de natureza qualitativa, de caráter exploratório, mediante aplicação de
um questionário semiestruturado com questões em aberto, realizado em formulário do Google drive via e-mail. Os sujeitos foram alunos recém
egressos, no ano de 2013/2014, de Cursos de Letras de três universidades públicas: duas estaduais e uma federal. A análise preliminar dos
dados é reveladora de suas crenças sobre o que é escrever na universidade, sendo a disciplina de Leitura e Produção de Textos Acadêmicos,
umas das norteadoras do processo de construção da escrita na academia. No contexto dos eventos e práticas de letramento na universidade,
os gêneros textuais acadêmicos mais recorrentes, durante a trajetória deles no curso de Letras, foram o resumo, a resenha e o TCC. No
entanto, ao final do Curso, eles ainda não se sentem seguros ao produzirem textos escritos em gêneros acadêmicos.
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DESAFIOS E SENTIDOS COMPOSTOS NA PRODUÇÃO DE TAREFAS PARA ENSINO DE COMPREENSÃO
E PRODUÇÃO ORAL NO CONTEXTO DA AMAZÔNIA EXTREMO OCIDENTAL
JOSÉ MAURO SOUZA UCHÔA
(UFAC)

Resumo de Paper
O presente estudo objetivou compreender narrativamente a produção de tarefas para ensino das habilidades de compreensão e produção oral
no ensino básico desenvolvidas por duas professoras de língua inglesa durante a formação inicial e por mim, enquanto professor orientador
dessa atividade, em um curso de Letras, no contexto de ensino da Amazônia brasileira. Para isso, estabelecemos os seguintes objetivos
específicos: (i) nortear o processo de produção das tarefas por uma concepção de linguagem como prática social e uma visão de ensino
compreendida como atividade interativa e mediada pela linguagem adequada ao contexto local. (ii) analisar o processo de autoria das
professoras durante a elaboração das tarefas a partir de gêneros ancorados pela prática de podcasting na Web 2.0; (iii) compor sentido para o
processo de produção das tarefas. Durante a vivência, com base no paradigma reflexivo de formação de professores, os participantes
produziram narrativas conforme teorizam Ely, Vinz, Downing e Anzul (2001), que defendem a composição de sentidos. Ao reler e rescrever
sobre as experiências vividas, elegi discutir sobre os principais temas revelados, com maior ênfase, nas narrativas dos participantes, a saber: a
pouca vivência na elaboração de tarefas a partir de gêneros orais; a relevância dos temas sobre o contexto local para a formação do professor
de ILE; o trabalho colaborativo como estratégia para superar os desafios enfrentados. Os sentidos compostos apontam para a mudança de
paradigma que precisa ser estabelecida no ensino de ILE no contexto da Amazônia extremo ocidental.

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE E/LE NO CAMPUS V DA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
JOSEANE COSTA SANTANA
(AFI)

Resumo de Paper
A produção de saberes e a edificação na prática de ensino têm sido barreiras frequentes no cotidiano de professores de Espanhol como
Língua Estrangeira (E/LE). Tal afirmação é comprovada em estudos sobre a formação de professores de Língua Estrangeira (LE) e, mais
especificamente, educadores de espanhol, no que diz respeito à maneira como as competências e habilidades são desenvolvidas no curso de
licenciatura, visto que há uma necessidade de que os professores de E/LE desenvolvam, ainda em seu curso, habilidades e competências uma
vez que os mesmos deverão trabalhar com o desenvolvimento das mesmas em seus alunos a posteriori. Desta maneira, essa pesquisa que
está sendo desenvolvida no curso de Mestrado em Educação da Universidad del Salvador (Buenos Aires), tem como objetivo demonstrar como
as competências e habilidades são trabalhadas no Curso de Letras – Língua Espanhola e Literaturas do Campus V da Universidade do Estado
da Bahia (UNEB). Para tanto, foi necessário identificar no curso a proposta do desenvolvimento de competências e habilidades linguísticas
bem como examinar em que nível de habilidades os discentes estão, se os mesmos concebem que o curso apresenta as ferramentas
elementares para o exercício da docência. Os teóricos que embasam essa pesquisa são Freire (1996), Almeida Filho (1999; 2002), Silva
(2006), entre outros. A metodologia utilizada para a concretização dessa investigação foi a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. Os
resultados parciais encontrados são que os alunos possuem um nível de proficiência intermediário e não se sentem preparados para atuar
como professores de língua estrangeira.

POLÍTICAS PARA O ENSINO DE LÍNGUAS NO BRASIL
JOSELITA JUNIA VIEGAS VIDOTTI
(USP)

Resumo de Paper
O termo ‘político’, no grego Politikos, significa ‘de, para, ou relacionado com a polis’. É, portanto, tudo aquilo que se refere ‘à cidade e,
consequentemente, o que é urbano, civil, público, e até mesmo sociável e social’ (BOBBIO, 2011). É o Estado em ação, ações para os
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cidadãos. As políticas representam a materialidade da intervenção do Estado, sendo a máquina governamental a principal referente no
movimento de regulação no setor da educação. Segundo o INEP (2000), as políticas (públicas) são de responsabilidade do Estado quanto à
formulação, implementação e manutenção, estabelecidas com base num processo de tomada de decisões que envolvem organismos da
sociedade política (Estado) e entidades da sociedade civil (p.165). Almeida Filho (2001) afirma que não há no Brasil uma política explícita para
o ensino de línguas, ou seja, uma política com ações desencadeadas segundo um plano e ideário, o que resulta em ações ocasionais. De que
forma pode, então, a sociedade civil se envolver nesse processo de tomada de decisões que requer agenda e metas? Como suas ações
podem induzir políticas de Estado para o ensino de línguas, políticas de natureza sistêmica e permanente? Um caso de indução de uma
política de ensino de línguas é a Carta de Pelotas (2000) e recentemente a Carta de Londrina (2014), documento voltado exclusivamente para
as questões de ensino de línguas e formação de agentes, elaborado por pesquisadores, professores e estudantes em formação na área da
linguagem.

GÊNEROS COMO CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA DO ENSINO
MÉDIO: UM ESTUDO SOBRE LETRAMENTOS
JOSENICE CLÁUDIA MOURA DE LIMA
(UFAL /IFAL)

Resumo de Paper
GÊNEROS COMO CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA DO ENSINO MÉDIO: UM ESTUDO SOBRE
LERAMENTOS Josenice Cláudia Moura de Lima (UFAL/IFAL/OBSERVU/MOLI) O presente trabalho tem como objetivo apresentar as reflexões
feitas a partir dos resultados de minha dissertação de mestrado em Linguística Aplicada. Nessa comunicação, pretendo discutir, refletindo e
problematizando, as construções identitárias de Gêneros, analisando como essa questão circula nos textos escritos, orais e imagéticos nas
aulas de Língua Inglesa do Ensino Médio e como as teorias de Letramentos auxiliam essa discussão. Para fundamentação teórica, recorro à
concepção dialógica de Língua/linguagem de Bakhtin (1990, 1997), reflito sobre questões de identidade de acordo com Bauman (2001),
Lyotard (2006) e Coracini & Bertoldo (2003), discuto sobre o papel da Linguística Aplicada na contemporaneidade em consonância com
Pennycook (2001, 2006, 2010), e Fabrício (2006). Para as reflexões sobre as construções sociais de Gêneros, trago Butler (1990, 2003) e
Louro (2003, 2008). Finalmente, para Ensino de Língua Inglesa e Letramentos dialogo com Stela e Tavares (2013), Santos e Ifa (2013),
Cerveti, Pardales e Damico (2011), Kleiman (2006) e Street (1984). É importante destacar que minha pesquisa está em conformidade com a
Pesquisa Qualitativa. Atuei como professora-pesquisadora e o presente estudo se deu com a participação de uma de minhas turmas de Língua
Inglesa do Ensino Médio, da rede pública federal de Alagoas. Para coleta de dados, utilizei os seguintes instrumentos: gravação de áudio,
questionários, interações num grupo do facebook e as produções escritas da turma participante. As análises apontam para uma compreensão
crítica a respeito das questões sociais das identidades de Gêneros.

LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA – UMA PERSPECTIVA TRANSGRESSORA
JOSENILDO FARIAS NETO
(UFAL)

Resumo de Paper
Livro didático de língua estrangeira – Uma perspectiva transgressora Josenildo Farias Neto (PPGLL-UFAL) Esta comunicação busca refletir a
respeito do livro didático de língua inglesa utilizado em uma escola pública do estado de Alagoas com base nas considerações do PNLD 2012
Ensino Médio. Considerando que os professores ao ministrarem suas aulas possam ir além do conteúdo programático presente no livro
adotado, propomos que o docente faça uso de práticas sociais que “transgridam” o que lhe foi proposto antecipadamente de forma mecânica e,
por vezes descontextualizado. Diante dos vários contextos heterogêneos e diversificados com os quais os professores de língua inglesa se
deparam cotidianamente no Brasil, é perceptível que alguns livros apresentam uma abordagem que não considera os aspectos culturais
diversos que circulam na sala de aula. A fundamentação deste trabalho baseia-se na concepção de linguagem como atividade social e política,
que envolve valores e ideologias inerentes aos grupos sociais (PNLD, 2012); na perspectiva de que as metodologias e atividades
desenvolvidas em sala de aula não têm acompanhado as mudanças sociais (TAVARES, 2012); e na afirmação de que o ensino em geral, e de
línguas estrangeiras em particular, as formas tradicionais de transmissão de informações não atendem à velocidade com que as modificações
ocorrem no mundo (STELLA; IFA, 2014). Para tanto, propomos analisar uma unidade do livro English for All (ed. Saraiva) do ponto de vista dos
discursos circulantes (BAKHTIN, [1979] 2010) com relação às identidades e valores culturais. Pretendemos, com isso, chamar a atenção para
o fato de que estando os alunos expostos a uma metodologia que faça valer suas identidades e valores culturais, o resultado final é uma
aprendizagem mais dinâmica e significativa.

CONTOS DE ANIMAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA EM ANÁLISE
JOSIETE QUEROZ
(UNICENTRO)
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Resumo de Paper
Embora a linguagem oral seja fundamental em nossas vidas, pois é por intermédio dela que expressamos nossos sentimentos, pensamentos,
desejos, experiências e construímos conhecimento, pouco se fala no trabalho com ela na educação infantil. Nesse sentido, amparados na
teoria dos gêneros textuais, na perspectiva do Interacionismo sociodiscursivo (ISD) – (BRONCKART, 2012; SCHNEUWLY e DOLZ, 2004),
visamos compreender qual é a contribuição dos contos de animais para o ensino da Língua Alemã (LA) para crianças. Propomos a utilização
de uma sequência didática (doravante SD) sobre o gênero apresentado, como instrumento para o ensino, a fim de intervir na ordem do ensino
e aprendizagem em um contexto composto por crianças de faixa etária entre 03 e 04 anos de idade, os quais estão inseridos na rede particular
de ensino. Para tanto, realizamos em junho e julho, a observação de 15h/aula para mais tarde, em agosto e setembro, construirmos o modelo
didático (MD) e efetuarmos a transposição didática (TD) dos elementos ensináveis e pertinentes ao nosso contexto para a SD. Constatamos
que o gênero textual conto de animais (PROPP, 2001; CASCUDO, 1984) contribui, de forma efetiva, para as produções orais das crianças,
tendo em vista que ele as envolve emocionalmente, psicologicamente, bem como cognitivamente. Além de recontar a história, os alunos
passaram a utilizar o vocabulário e até mesmo determinadas expressões em seu cotidiano. Porém, ao analisar a referida SD, verificamos que
há uma predominância da mobilização de capacidades individuais como a capacidade linguístico-discursiva (CLD). Deste modo, propomos
para esta apresentação a readequação da SD referida, a fim de contemplarmos, na medida do possível, todas as capacidades linguísticas
(CL), bem como adequarmos, ainda mais, o que anteriormente não deu certo. Acreditamos que, dessa maneira, nosso estudo possa ser
utilizado, como instrumento de ensino, por outros professores de língua alemã.

PIBID EM FOCO: EXPECTATIVAS DE ALUNOS-PROFESSORES E SUPERVISORAS DE LÍNGUA INGLESA
JOSIMAYRE NOVELLI CORADIM
(UEL)
LUCIANA CABRINI SIMÕES CALVO
(UEM)
Resumo de Paper
A presente comunicação tem por objetivo analisar as expectativas iniciais de alunos-professores e supervisoras de língua inglesa ao
ingressarem no projeto Pibid-Letras/Inglês de uma universidade pública paranaense e compará-las àquelas oriundas de um ano de
participação efetiva nesse contexto. O seu principal foco recai na análise das significações e ressignificações construídas pelos participantes
no que diz respeito ao ensino de inglês na educação básica da rede pública (MICCOLI, 2011; RAJAGOPALAN, 2011; SCHMITZ, 2011) e à
aprendizagem da prática docente (OLIVEIRA, 2011). Ademais, essas expectativas (BARCELOS et al., 2004) nos permitem olhar para as
possíveis contribuições desse projeto para a formação docente inicial e continuada (CELANI, 2010; VIEIRA-ABRAHÃO, 2010), além de suas
lacunas e/ou limitações. Ao considerarmos tais expectativas, objetivamos dialogar com pesquisas já existentes na área de ensino e
aprendizagem de línguas, especificamente no que tange às expectativas de alunos-professores ao ingressarem na prática docente. Dessa
forma, esperamos que os resultados desse estudo nos permitam olhar para as atividades previamente pensadas e contempladas pelo projeto
em questão e compará-las às expectativas elencadas por seus participantes, com o intuito de (re)significarmos também as ações teóricopráticas contempladas e desenvolvidas no decorrer do projeto.

O ENSINO DA ORALIDADE CULTA PAUTADO PELA SOCIOLINGUÍSTICA: UM COMPROMISSO
POLÍTICO
JOSINA AUGUSTA TAVARES TEIXEIRA
(UFJF)

Resumo de Pôster
A democratização do ensino fundamental e médio alterou substancialmente o corpo discente abrindo espaço, nas salas de aula, para
representantes das classes economicamente desprestigiadas e suas variações linguísticas. Esse fato exigiu dos professores, gestores e
especialistas em educação a abertura de espaço para um questionamento sobre o ensino tradicional que se direcionava unicamente a uma
língua de prestígio. Apresentou-se, então, um novo desafio para a escola, enfrentar o preconceito linguístico que se fez presente, cabendo-lhe,
para isso, a tarefa de identificar as variações linguísticas dos alunos, de perceber com clareza os seus níveis de distanciamento da norma culta
e de reconhecer a estrutura própria da modalidade línguística oral. Essas ações configuram-se como condições básicas para a posterior
proposta de ações didáticas produtivas, em situações diferentes daquelas coloquiais, informais que o aluno vivencia naturalmente, a fim de lhe
oportunizar a incorporação dos recursos da variedade linguística prestigiada, como forma de empoderamento. Sob esse aspecto, a adoção dos
pressupostos da Sociolinguística, como base para o ensino de língua portuguesa, coaduna-se com o ideal de um ensino de língua materna
isento de preconceitos, pois parte da tomada da premissa de que todo falante nativo é um usuário competente de sua língua e propõe que as
ações didáticas sejam organizadas a partir da análise e categorização dos diferentes falares que coabitam a escola e que os acolham como
legítimos. Por esse motivo, o trabalho pautado pelos princípios sociolinguísticos envolve pressupostos cognitivos, étnicos, culturais e
interrelacionais e sua compreensão exigirá conhecimentos linguísticos, paralinguísticos e socioculturais, indispensáveis para uma análise
produtiva.
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APRENDIZAGEM DE PROFESSORES (AS) DE INGLÊS PARA CRIANÇAS EM ESPAÇOS DE FORMAÇÃO
CONTINUADA
JOZELIA JANE CORRENTE TANACA
(UEL)

Resumo de Paper
Aprendizagem de professores (as) de Inglês para crianças em espaços de formação continuada Estudos sobre ensino de línguas estrangeiras,
especificamente ensino de Inglês para crianças, indicam que há preocupação significativa no meio acadêmico e profissional com a formação
de professores (as) que atuam nos anos iniciais da escolaridade, visto que cursos de licenciatura não estão estruturados para atender esta
necessidade (TONELLI; CRISTOVÃO, 2010). Este trabalho objetiva investigar como a aprendizagem para atuação nestas instâncias vem
ocorrendo no contexto da formação continuada. O estudo insere-se no campo da teoria social do desenvolvimento humano (ENGESTRÖM,
2001; WENGER, 1998) e dos estudos críticos de linguagens (FAIRCLOUGH, 2003; TUSTING, 2005). O lócus de pesquisa é o projeto
“Londrina Global”, desenvolvido em algumas escolas municipais de Londrina PR, desde março de 2008 e a proposta é a análise da transcrição
de um encontro de formação continuada de professoras deste projeto, realizado em 19 de abril de 2013 que trata do uso de um material
didático, elaborado coletivamente por elas, para ensino no 5ºano do Ensino Fundamental. Os resultados da análise podem contribuir com o
replanejamento de programas de formação continuada de professores de Inglês para crianças considerando que existem poucos trabalhos que
investigam este tema (ROCHA; TONELLI; SILVA 2010; TONELLI; CHAGURI, 2012).

LINGUÍSTICA APLICADA, ÉTICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES
JOZIANE FERRAZ DE ASSIS
(UFBA)

Resumo de Paper
Formação de professores de línguas, ética e Linguística aplicada: fazeres que se inter-relacionam, entrecruzam, interdependem,
complementam. Nesta comunicação, discuto essa relação tríplice, considerando, acima de tudo, que ensinar línguas na escola tem, entre
outros objetivos, contribuir para a transformação, seja do aluno, seja do professor, seja do contexto local, seja do contexto global. Relaciono
ética, formação de professores e Linguística aplicada a partir de teorias da Linguística aplicada crítica e da Pedagogia crítica (GUILHERME,
2002; MOITA LOPES, 2006; PENNYCOOK, 1990). As discussões da Pedagogia crítica preveem justamente a inserção das experiências do
educando como conteúdo de sala de aula para uma permanente reflexão de sua própria realidade, compreendendo-a, questionando-a e
transformando-a. Encontra-se aí, portanto, a ética, a presença de vozes antes silenciadas, as dos alunos, na sala de aula, e o viés
marcadamente político do fazer pedagógico. Pensando nessas questões, reconheço a necessidade de se formar o professor, contribuindo
também para seu posicionamento crítico, o que só é possível em um ambiente de formação independente e conscientizador. A formação de
professores de línguas se apresenta, então, como um espaço de interlocução apropriado para promover a discussão sobre qual o papel da
língua na escola e na vida do educando e a consciência crítica do futuro professor que já começa ele próprio a se reconhecer em seu papel de
agente de transformações. A relação entre a formação de professores de línguas, a ética e a Linguística aplicada se caracteriza como uma
frutífera ponte entre o que desvelamos em nossas pesquisas, o que acreditamos que é nossa função profissional junto à sociedade que nos
acolhe e o que queremos como formadores dos educadores, os quais, futuramente, estarão imbuídos da responsabilidade de levar para suas
salas de aula a melhor reflexão e o melhor saber para o momento que estiverem vivendo.

O USO DO PROCEDIMENTO SEQUÊNCIA DIDÁTICA POR PROFESSORES ALFABETIZADORES EM
FORMAÇÃO CONTINUADA PELO PNAIC
JUÇARA ZANONI DO NASCIMENTO
(UFMS)

Resumo de Paper
Inserida na temática sobre o ensino de língua materna e o agir docente em sala de aula, esta comunicação tem como objetivo divulgar
resultados referentes ao ensino de língua materna na alfabetização sob a perspectiva do letramento. Reconhecendo que há muitos aspectos a
serem observados nessa temática, foram tomadas como pano de fundo da pesquisa as orientações presentes no programa de formação
continuada de professores alfabetizadores Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa (PNAIC/MEC). Uma dessas orientações diz
respeito ao uso do dispositivo didático chamado Sequência Didática (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004), proposto pelo grupo de pesquisadores de
Genebra - Suíça, filiado ao Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 1999), que tem recebido diferentes concepções no Brasil, tanto em
documentos oficiais, como em revistas destinadas a professores. Com a intenção de verificar a compreensão e o uso desse procedimento de
ensino de gêneros textuais por professores alfabetizadores que passaram pelas etapas de formação continuada do PNAIC, confrontamos o
referencial teórico do ISD com o material elaborado pelo PNAIC e o planejamento de professores de um dos polos de formação continuada do
Estado de Mato Grosso do Sul. A análise dos dados também possibilitou descrever e compreender os objetos efetivamente ensinados,
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relacionados à transposição didática dos objetos a ensinar, propostos nos Referenciais Curriculares do estado sul-mato-grossense.

SEMÂNTICA TEXTUAL: UMA LEITURA DO ROMANCE JACQUES, O FATALISTA E SEU AMO
JUCELIA SOUZA DA SILVA
(UFMS)

Resumo de Paper
Este estudo faz parte de uma pesquisa maior de dissertação de mestrado em Estudos de Linguagens. O objeto selecionado é um romance
escrito no século XIX, Jacques, o fatalista e seu amo do escritor e filósofo iluminista Denis Diderot. Tomando o objeto literário, o texto em
questão pretende questionar o próprio estatuto do gênero: romance. Partindo das concepções da Teoria Literária e um diálogo com a
concepção de produção de sentido da semiótica (greimasiana), a análise focaliza a discursivização do texto de forma a conceber o texto
literário como um construto organizado de efeitos de sentido da linguagem. Neste recorte, daremos atenção à semântica discursiva, tratando
das correspondências entre tema e figurativização no romance, que no caso de Jaques, o fatalista, se constrói na concorrência de dois planos
(o do narrador e o dos interlocutores), onde se afirmam e se desestabilizam dois temas: (01) o romance e (02) a existência humana. O esforço
aqui é explicitar como esses temas são tratados e qual o seu percurso. Fatalismo ou livre-arbítrio relacionados à narrativa e à vida das
personagens são (des) construídos à medida que narrador ou interlocutor (Jacques, o amo e demais personagens), apesar das crenças sobre
si, demonstram com suas ações as escolhas de papeis a serem desempenhados.

DISCURSIVIZANDO O PROCESSO DE TENSÃO E CONFLITO NA ESCOLHA DO CURSO DE LETRAS
JÚLIA PEREIRA BATISTA
(UFU)

Resumo de Paper
Com este trabalho, buscamos apresentar resultados iniciais de uma pesquisa de Mestrado que objetiva analisar os dizeres construídos por
professores pré-serviço quando encontram-se no processo de tomada de posição sobre qual habilitação (Espanhol, Inglês, Francês ou
Português) oferecida pelo Curso de Letras se graduarão. Desta forma, buscamos compreender quais são os enunciados e vozes evocados nos
processos discursivos quando os sujeitos participantes da pesquisa constroem representações sobre a escolha da habilitação no Curso de
Letras. Nossa interpelação surgiu na tentativa de compreender quais as discursividades que circulam e determinam a escolha por uma das
habilitações dentro da graduação e como essa opção reflete na formação do sujeito enquanto professor pré-serviço. Acreditamos que a
escolha por uma das habilitações é um processo de tensão, em que os sujeitos enquanto professores em formação encontram-se em
confronto e conflito por tomarem uma decisão que marcará os anos seguintes de sua formação, bem como sua atuação como professor. A
pesquisa é desenvolvida através de um diálogo entre a Linguística Aplicada, da Análise do Discurso Francesa, com os pressupostos de Michel
Pêcheux e da Análise Dialógica do Discurso, com os trabalhos do Círculo de Bakhtin. Esse diálogo nos permite examinar as discursividades
construídas por graduandos do Curso de Letras no momento de escolha por uma das habilitações oferecidas no curso(Espanhol Francês
Inglês Português)pelo viés de noções como sujeito, discurso, sentido, memória discursiva, dialogismo e polifonia. Como base metodológica
para a coleta de dados, utilizaremos a Proposta AREDA – Análise de Ressonâncias Discursivas em Depoimentos Abertos (SERRANI, 1998).
Dessa forma, pretendemos compreender,as discursividades da/na formação inicial de professores de línguas estrangeiras e maternas,
discursividades essas construídas durante o processo de tensão e conflito na escolha da habilitação em línguas no Curso de Letras.

A TRAJETÓRIA TEXTUAL E AS ENTEXTUALIZAÇÕES DE DUAS CAMISETASESPORTIVAS EM TEMPOS DE
COPA DO MUNDO
JULIANA TITO ROSA FERREIRA
(UNIFRAN)

Resumo de Paper

11º CONGRESSO BRASILEIRO DE LINGUÍSITICA APLICADA

110

A Modernidade Recente (GIDDENS, 1991) nos proporciona a mudança de foco do centro para a margem, possibilitando debates sobre
feminismos, sexualidade, raça e outras temáticas apagadas na modernidade. Intrínseca à Modernidade Recente está a possibilidade de
reflexividade sobre nós mesmos. É neste contexto de inserção do sujeito social, que a pluralidade de sujeitos aparece, dentre eles,
destacamos as mulheres brasileiras. Em tempos de copa do mundo 2014, a construção discursiva e performativa de brasileiras foi sugerida em
duas camisetas esportivas, destinadas ao público norte-americano, para homenagear tais corpos femininos. A empresa esportiva ao lançar
esses produtos enfatiza a construção discursiva das brasileiras como um ponto turístico que deve também ser conhecido. As camisetas são
uma verde e a outra amarela, simbolizando as cores predominantes da bandeira do Brasil. Aquela tinha um “coração” amarelo que
explicitamente era uma nádega, e dizia “I (coração erotizado) Brazil”; a outra traz o uma brasileira de biquíni e a frase “lookin’ to score Brazil”. A
polêmica em torno das camisetas gerou protestos que se espalharam na web. Com base neste contexto, nossos objetivos são identificar a
trajetória textual do texto multimodal camisetas para o evento citado e analisar as entextualizações das imagens das camisetas nessa
trajetória. Para isso, esta pesquisa se embasa nos estudos sobre gênero e sexualidade sugeridos pelas teorias queer (LOURO, 2000, 2001,
2004; BUTLER, 2001), na concepção de linguagem como atos de fala performativos (AUSTIN, 1962/1990), na proposta de trajetória textual de
(BLOMMAERT, 2011) e nas entextualizações (BAUMAM e BRIGGS, 1999), (BLOMMAERT, 2011) e (MELO e MOITA LOPES, no prelo). O
instrumento de geração de dados são textos encontrados nas mídias digitais, redes sociais e blogs. O constructo de análise se embasa nas
pistas indexicais propostas por Wortham (2001). Os resultados iniciais sinalizam que na trajetória textual são entextualizados.

PRÁTICAS DE LETRAMENTO EM UMA COMUNIDADE DA ZONA RURAL DO INTERIOR DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL
JULIANA BATTISTI
(UFRGS)

Resumo de Paper
Esta investigação tem como objetivo pesquisar quais são agências de letramento em que circulam crianças de uma turma do primeiro ciclo de
alfabetização que vivem em um pequeno município da zona rural do estado do Rio Grande do Sul, e, consequentemente, descrever suas
orientações e práticas de letramento. O objetivo da pesquisa está de acordo com a ideia de que todos os grupos sociais possuem formas
singulares de participação e de relação com a cultura escrita. Esses modos singulares não são inferiores ou superiores, mas diferentes.
(BARTON, 2007). Ter esse como objetivo é tornar necessário o entendimento sobre as práticas das crianças dentro e fora da escola,
possibilitando a compreensão dos saberes que circulam na comunidade. A escola ao conhecer e valorizar as orientações de letramento no
desenvolvimento das crianças torna possível o entendimento de que a “a vida entra na escola e a escola é parte da vida de todos, e que a
compreensão dessa relação é importante para uma educação comprometida e responsável”. (SCHLATTER e GARCEZ, 2009). Foram
elaboradas perguntas de pesquisa que procuram guiar o trabalho investigativo. As mesmas foram elaboradas a partir das leituras da
bibliografia considerada básica e orientadora desse projeto: Quais são as agências de letramento da comunidade? Como a criança circula
nelas? Como a escrita circula na comunidade? Os principais conceitos que guiam este trabalho são o de letramento (KLEIMAN, 1995); eventos
de letramento (HEATH, 1983); e práticas de letramento (STREET, 2000). Este estudo segue como orientação teórico-metodológica a pesquisa
observacional quantitativa interpretativa (ERICKSON, 1990), a qual lida com a investigação de fenômenos sociais e privilegia e atenta para a
perspectiva dos participantes de um determinado sistema de ações. A pesquisa está em fase inicial e se constitui como projeto de dissertação
de mestrado do programa de Pós-Graduação em Linguística aplicada/UFRGS.

AS TECNOLOGIAS DIGITAIS E O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA PARA CRIANÇAS
JULIANA FREITAG SCHWEIKART
(UNEMAT)
LEANDRA INES SEGANFREDO SANTOS
(UNEMAT)
Resumo de Paper
O objetivo desta comunicação é apresentar resultados de um projeto desenvolvido com professores em pré-serviço, acadêmicos do quinto e
sexto semestres do Curso de Letras da Universidade do Estado de Mato Grosso, Campus de Sinop. O projeto foi desenvolvido no segundo
semestre de 2013, com cerca de 50 crianças de escolas públicas municipais, em formato de oficinas ofertadas como parte do Programa Mais
Educação. O foco das oficinas voltou-se para o ensino de Língua Inglesa mediado pelo uso do computador e da internet. Embasam o
desenvolvimento da proposta os estudos realizados por Santos (2009, 2010), Rocha (2009), Moon e Enever (2010), Chaguri e Tonelli (2012),
Costa e Santos (2014), dentre outros, que defendem o ensino de língua estrangeira para crianças e descrevem as peculiaridades advindas da
oferta. Os resultados mostram que o uso das tecnologias digitais proporciona momentos de interações significativas dos alunos com a língua
alvo despertando comprometimento com as atividades gerando produções orais e escritas em vários gêneros textuais. Foi possível também
evidenciar aspectos importantes quanto à ação didático-pedagógica do professor em pré-serviço na atuação com essa clientela específica,
bem como as características estruturais necessárias para o desenvolvimento das atividades.

UMA PROPOSTA DE TRABALHO COM A ORALIDADE EM LÍNGUA INGLESA NA ESCOLA PÚBLICA:
DESAFIOS E PERSPECTIVAS
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JULIANA PATRICIA NUNES COSTA
(UFAL)

Resumo de Paper
Esta comunicação é parte da dissertação de mestrado na linha de pesquisa de Linguística Aplicada e aborda o processo de ensino e
aprendizagem de Línguas Estrangeiras, sobretudo de Língua Inglesa (doravante LI), com relevante consideração às atividades de
comunicação oral. Desse modo, nosso objetivo é discutir possíveis contribuições que a prática da oralidade em sala de aula pode trazer para a
aprendizagem de alunos de LI no Ensino Fundamental de uma escola pública do leste de Alagoas. Como arcabouço teórico, utilizamos as
noções a respeito de língua advindas dos estudos do círculo bakhtniano em que a produção de sentidos se dá pela tensão entre interlocutores
em processo de interação (BAKHTIN/VOLOCHINOV [1929] 2009). Para a coleta dos dados, utilizamo-nos de questionários e entrevistas a
alunos e da aplicação de atividades comunicativas para que se possa acompanhar e analisar a eficácia de tal perspectiva de trabalho para a
aprendizagem efetiva na língua no contexto da escola pública. Apesar dessa pesquisa encontrar-se em andamento, em fase de análise de
dados, os resultados obtidos até o momento demonstram uma possível modificação na perspectiva de aprendizado dos alunos com as
reflexões acerca do ensino e aprendizagem de LI na escola pública.

AVALIAR CRIANÇAS EM FASE PRÉ-ESCOLAR APRENDENDO INGLÊS COMO LÍNGUA ADICIONAL:
ACERTOS E DESACERTOS
JULIANA REICHERT ASSUNÇÃO TONELLI
(UEL)
GLADYS QUEVEDO-CAMARGO
(UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA)
Resumo de Paper
O ensino de inglês como língua adicional para crianças tem sido objeto de pesquisa em várias partes do mundo (CROSSE, 2007; HASLAM,
WILKIN & KELLET, 2008; SCOTT, 2008; entre outros) e também no Brasil (TONELLI, 2005; ROCHA, 2006; SANTOS, 2009, RINALDI, 2011;
ROSA-SILVA, 2012; SELBACH, 2014, entre outros). Poucos estudos brasileiros, no entanto, preocuparam-se com aspectos relativos à
avaliação no processo de ensino e aprendizagem nesse contexto específico. Esta comunicação tem por foco apresentar uma pesquisa feita
com um grupo de professores licenciandos e licenciados que atua no ensino de inglês como língua adicional para crianças de 5 e 6 anos de
idade, em uma escola situada dentro do campus de uma universidade no norte do estado do Paraná. O trabalho dos professores é conduzido
por meio do gênero textual história infantil (TONELLI, 2005), e é sistematizado e organizado em torno de sequências didáticas (SD) (DOLZ;
NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004), que são instrumentos que pressupõem o ensino de línguas com base em gêneros textuais e momentos de
avaliação ao longo de todo o processo de ensino e aprendizagem. As SD foram planejadas, desenvolvidas e implementadas pelos próprios
professores, que foram posteriormente convidados a participar de um grupo focal (KRUEGER, 1997), cujo objetivo foi identificar suas
concepções sobre a avaliação de crianças aprendendo inglês como língua adicional por meio de gêneros textuais. Os resultados preliminares
das análises indicam que, embora o uso de SD para o ensino de línguas com base em gêneros contemple a avaliação formativa, os
professores encontram diversas dificuldades relativas à avaliação e sentem-se inseguros quanto a como avaliar devido à idade dos alunos e ao
fato das atividades aplicadas contemplarem a compreensão e produção oral.

ENSINO SUPERIOR E INTERNACIONALIZAÇÃO: PARA ALÉM DAS FRONTEIRAS DO PENSAMENTO
ABISSAL
JULIANA ZEGGIO MARTINEZ
(UFPR)

Resumo de Paper
Em tempos de globalização neoliberal, o Ensino Superior (ES) passa por transformações e é eminentemente afetado pela internacionalização.
O desinvestimento do Estado na universidade pública e a crescente globalização mercantil da universidade (Sousa Santos, 2004) apontam
para a reestruturação do ES. Considerando a mobilidade acadêmica, pesquisas da OECD (2014) mostram que em 2012 mais de 4.5 milhões
de alunos matricularam-se em instituições de ES fora de seu país, sendo que mais de 80% encontram-se em instituições de países do G20.
Esses dados relacionam-se com o Programa Ciências sem Fronteiras: enquanto os países do G20 recebem estrangeiros, o CsF já enviou mais
de 75.000 alunos e pesquisadores para IES no exterior, sendo que 1/3 do investimento destinou-se a IES nos EUA. Reino Unido, França,
Canadá, Alemanha e Austrália são outros destinos dos inscritos no Programa. Difícil negar que universidades do norte global se reconfiguram
pela presença maciça de estrangeiros. Diante deste quadro, faz-se necessário ultrapassar as fronteiras do pensamento abissal e as relações
coloniais Norte-Sul (Sousa Santos, 2007). Entendendo que internacionalização baseia-se em troca e relação, é premente tratar dos formatos
de parcerias que estabelecemos e dos papéis que desempenhamos no cenário; inclusive na Linguística Aplicada onde atuamos nos bastidores
de políticas linguísticas de projetos como o Idiomas sem Fronteiras. Esta apresentação é parte de pesquisa qualitativa e etnográfica, em nível
de doutorado, em desenvolvimento, informada por estudos pós-coloniais (Bhabha, 1990, 1994, 2003) e decoloniais (Mignolo, 2002, 2007,
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2014) e objetiva discutir complexidades que subjazem a racionalidade do IsF e CsF. A partir de dados coletados em entrevistas e documentos,
resultados preliminares indicam a importância de ressignificar a função do Ensino Superior imbricada em sentidos de ética, interculturalidade,
diferença epistêmica, noções de cidadania global e responsabilidade social.

UMA ANÁLISE BAKHTINIANA DO ESTILO NO GÊNERO RELATO PESSOAL DE ACADÊMICOS SEMTERRA
JULIANE FERREIRA VIEIRA
(UEM)

Resumo de Paper
Este estudo objetiva analisar o gênero discursivo relato pessoal no que se refere ao estilo. Os relatos foram escritos por acadêmicos sem-terra
do curso de Licenciatura em Ciências Sociais, da Universidade Federal da Grande Dourados/UFGD a fim de atender a uma atividade da
disciplina de Leitura e Produção de Texto. As análises fundamentam-se na perspectiva da Linguística da Enunciação, adotando a concepção
dialógica da linguagem, com ênfase na abordagem sócio-histórica, dentro da perspectiva da Linguística Aplicada, com pressupostos teóricos
de Mikhail Bakhtin e de pesquisas desenvolvidas no Brasil acerca dessa mesma base teórica. O gênero discursivo é concebido como formaspadrão relativamente estáveis de discursos, mas que se diferenciam conforme o tema, o estilo e a organização composicional (BAKHTIN,
2000). Já o estilo é entendido como a seleção das formas linguísticas que o usuário da língua faz para produzir os seus enunciados. Por ser
individual, o estilo revela a individualidade de quem fala ou escreve. Essa escolha dos recursos linguísticos, nos relatos pessoais, está
associada ao diálogo com o interlocutor, a quem se quer persuadir, agradar, responder, rebater. Assim, a produção escrita possibilitou aos
enunciadores, sócio-historicamente construídos, questionar e imprimir movimento na sociedade vigente.

RELATOS DE UMA APRENDIZA DE LÍNGUA INGLESA EM UMA ESCOLA DE IDIOMAS EM MONTREALCANADÁ: ALEGRIAS E ANGÚSTIAS
JULIANE REGINA DE SOUZA PEREIRA
(UNEMAT)

Resumo de Pôster
RESUMO: Este trabalho tem por finalidade apresentar o relato da experiência vivenciada por uma bolsista do subprojeto “Aprender e Ensinar
Inglês é Show” do PIBID-Inglês da UNEMAT, campus Cáceres-MT, como aprendiz de Língua Inglesa, em uma escola de Montreal, Canadá,
em 2014. Propõe se assim, compartilhar as alegrias e as angústias de uma aluna que sempre estudou inglês nas escolas públicas, mas que,
mesmo reconhecendo as limitações destas instituições, sempre se sentiu motivada para aprender inglês de forma autônoma, através de outros
meios, particularmente, a internet. Toda reflexão sobre os efeitos desta experiência é realizada na perspectiva da teoria da expectativa, de
Victor Vroom (1964 apud, Bergamini, 1991). Para Vroom, a motivação é um processo em que acontece a gestão dos comportamentos
voluntários de forma alternativa e a motivação para a escolha da alternativa depende de aspectos como: valor atribuído ao objeto,
subjetividades que podem ser positivas para uns e negativas para outros; observação das recompensas decorrentes do desempenho do
sujeito; expectativas, entre outros fatores. Toda a narrativa sobre esta experiência será realizada através dos relatos diários, bem como, vídeos
e fotos produzidas pela aluna.

O TEATRO DE FANTOCHE (PUPPET) NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA
INGLESA NO AMBITO DO PIBID
JÚLIO CONSTANTINO NETO
(UNEMAT)

Resumo de Pôster
Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados referentes à pesquisa sobre práticas teatrais no processo de ensino e aprendizagem de
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Língua Inglesa na rede pública de ensino, no âmbito do subprojeto PIBID-Inglês “Aprender e Ensinar Inglês é Show”. A pesquisa pretendeu
investigar e refletir sobre a utilização do teatro no contexto escolar, verificando se as práticas teatrais configuram-se em um instrumento que
possibilita, não apenas aprender a Língua Inglesa, mas também contribuir para as relações socioculturais, a ludicidade, a criatividade, a
autoestima, a desinibição, entre outros aspectos psico-sócio-linguísticos dos alunos da escola parceira do PIBID, na cidade de Cáceres-MT.
Por meio deste trabalho foi possível verificar a construção da formação estética da criança se valendo do teatro de fantoche. Os personagens
foram criados pelos alunos, tomando como referência a cultura pantaneira e indígena, porém adaptados para a língua inglesa. O suporte
teórico utilizado encontra-se amparado na perspectiva sociocultural de Vygotsky. A metodologia pautou-se em uma abordagem qualitativa,
através de reflexão e análise inseridas em um contexto de pesquisa-ação e observação. Os dados apontaram que os fantoches, como uma
linguagem estética, que se utiliza da criação plástica, vocal e textual, se constituíram em uma estratégia pedagógica bastante pertinente não
apenas para o desenvolvimento da criatividade, como também para a aprendizagem de língua inglesa.

REFLEXÕES DA FORMADORA E FORMANDOS ACERCA DO ESTÁGIO NA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES DE INGLÊS
JULMA DALVA VILARINHO PEREIRA BORELLI
(UFG-UFMT)

Resumo de Paper
O século XX testemunhou grandes avanços nos estudos voltados para a formação profissional e, consequentemente, para a formação
docente. Partindo de um modelo de formação centrado na observação da prática, chegamos a amplos questionamentos que levam em
consideração não apenas a atuação do professor, mas também os fatores contextuais – históricos, políticos, econômicos e sociais – que
interferem diretamente na educação. Este estudo tem como objetivo promover uma reflexão acerca da estrutura do estágio supervisionado.
Tendo em vista as mudanças que historicamente permitiram uma revisão de seus princípios, analisamos como a perspectiva atual de estágio
pode, ou não, estar alinhada a uma proposta de formação crítica de professores. Para isso, apresentamos minhas reflexões como formadora
de professores e as de alguns formandos que focalizam especificamente o estágio de observação, que constitui o primeiro momento desta
etapa. Com base nessas reflexões, questionamos a tradicional separação observação-regência e discutimos algumas ressignificações que
poderiam inserir o estágio em uma perspectiva mais atual e coerente com os avanços dos estudos das áreas de estudos da linguagem.

PLANEJAMENTO
COMUNICATIVA

TEMÁTICO

COMO

ESTRATÉGIA

DE

MATERIALIZAÇÃO

DE

ABORDAGEM

JUSCELINO DA SILVA SANTANA
(SEEDF)

Resumo de Paper
Após mais de trinta anos de estudos e experimentações, a Abordagem Comunicativa ainda tem encontrado dificuldades em se ver
genuinamente concretizada em cursos de línguas. Muitos, na tentativa de construir um ensino comunicativo, produzem métodos de ensino de
itens linguísticos comunicativizados; outros, como Prabhu (1988) e Kumaravadivelu (2006), têm experimentado outras estratégias. O
planejamento temático pode ser tomado como uma estratégia para se materializar esse tipo específico de abordagem (a comunicativa). Nesse
sentido, ele pode ser considerado a primeira etapa de uma série de fases que transformam princípios em um conjunto coerente e interligado de
ações e materiais rumo à (objetivo) construção da competência comunicativa de aprendizes de LE. Em uma experiência de ensino de PLE
(Português como Língua Estrangeira), foram registrados vários aspectos da materialização dessa abordagem ao se adotar esse tipo de
planejamento e de outras fases da materialidade do ensino de línguas, conforme apresentada na OGEL (Operação Global de Ensino de
Línguas). Conclui-se que há vários actantes possíveis na solicitação de conteúdo - seja ele temático ou linguístico -, destacadamente, o
professor(a), o aluno e o material didático. Além disso, verificou-se a expansão de papéis dos agentes primeiro e segundo na contribuição para
circulação de insumo de qualidade e aquisição da nova língua.

CRENÇAS DE PROFESSORES DE INGLÊS EM FORMAÇÃO SOBRE O USO DA TECNOLOGIA NA
EDUCAÇÃO
KARINA ANTONIA FADINI
(UFES)

Resumo de Paper
Esta pesquisa propõe uma reflexão sobre o papel da tecnologia na educação em geral e no ensino-aprendizagem de inglês especificamente.
Para tanto, o estudo revisa estudos sobre o papel da língua inglesa e da tecnologia no ensino (por exemplo FINARDI; PORCINO, 2014),
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abordando temas como letramento digital e letramento crítico. A metodologia de pesquisa é qualitativa e os dados foram coletados por meio de
entrevistas, observações de aula e questionários aplicados a professores de inglês em formação de um curso de Licenciatura em Letras Inglês.
A análise contrasta as crenças dos professores em formação com o papel da tecnologia e da língua inglesa no atual cenário contemporâneo.
Resultados do estudo sugerem que os professores em formação entendem que o papel da tecnologia no ensino de inglês é importante porém
ainda periférico e limitado pelas condições de inclusão e uso nos diversos contextos educacionais. OBS.: não tenho os dados
(CPF/PASSAPORTE) da co-autora: Kyria Finardi - PPGEL, UFES.

UMA VISÃO CULTURAL DA TRADUÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS
KARINE ALBUQUERQUE
(UEMS)

Resumo de Paper
Este artigo volta seu olhar para as traduções em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e sua carga de cultura surda na busca de problematizar
as relações envolvidas na construção do discurso mediada por ambas, objetivando refletir sobre a tradução da língua de sinais e os valores da
cultura surda agregados a ela. Trata dos conceitos de cultura, cultura surda, mediação cultural do tradutor-intérprete de Língua Brasileira de
Sinais e tradução cultural da mesma. Está fundamentado em autores que antes abordaram a mesma temática como: Bhabha (2005), Campos
(1988) Quadros (2005), Strobel (2010) e Skliar (2010), que salientaram que o processo de tradução é mais que um ato mecânico, pois envolve
uma série de significados que vão além do simples ato de traduzir. Em consequência da dinâmica que surge da relação de culturas distintas e
entre línguas de naturezas diferentes, as orais e as de sinais, a figura do intérprete desponta como um leitor cultural e agenciador de sentidos
traduzidos em zonas fronteiriças, marcadas por tensões subjetivas. Ressalta-se que os pontos aqui discutidos não devem ser considerados
como tentativa de elaboração de uma teoria sobre a tradução cultural para a Língua Brasileira de Sinais, mas sim como uma reflexão teórica
sobre a tradução a luz da cultura surda.

CONTEXTOS, CRITICIDADE E LETRAMENTOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
KARLA FERREIRA DA COSTA
(USP/ CNA)

Resumo de Paper
A sociedade contemporânea vem exigindo cidadãos mais críticos e comprometidos com sua ações. Essa comunicação apresenta uma reflexão
sobre um curso de formação continuada para professores da escola pública, e o papel dos professores-participantes e do professor-formador
enquanto participantes críticos, sociais e políticos, inseridos num contexto histórico de constantes mudanças (Monte Mór, 2011). O principal
objetivo foi propor um curso que levasse em conta reflexões sobre o desenvolvimento linguístico e um pensar crítico do professor-participante,
através de planejamento colaborativo entre professor-participante e professor-formador. Além de promover estudos sobre as teorias dos
letramentos (Lankshear and Knobel, 2004, 2008, Cope and Kalantzis, 2010,2012, Menezes de Souza, 2011, Monte Mór, 2011, 2013 entre
outros) e as contribuições para práticas de sala de aula (Rojo, 2012), envolvendo tecnologias digitais e oportunidades de atuação com
multimodalidade (Kress, 2010). A discussão levanta reflexões pela tomada de consciência do não saber, a douta ignorância (Santos, 2008;
Ranciére, 2012), em tempos de transição, que são, por definição, tempos de perguntas fortes e respostas fracas (Santos, 2008). Da mesma
maneira, traz discussões com relação à uma pesquisa etnográfica auto-crítica (Takaki, 2011), de onde emergem aspectos éticos, críticos e
auto-críticos para a pesquisadora.

UM NOVO ETHOS: DA LUTA PARA SE CONSTITUIR PROFESSOR AO DESAFIO DE SER PROFESSOR
PESQUISADOR
KATHIA MARIA BARROS LEITE
(UFAL)

Resumo de Pôster
O presente trabalho visa a discutir o Ethos (AMOSSY, 2005; MAINGUENEAU, 2006) revelado do professor da rede pública do Estado de
Alagoas diante do discurso contemporâneo sobre a busca de se constituir pesquisador dentro da sala de aula, visando desta forma uma nova
imagem de professor. Baseado numa pesquisa de natureza qualitativa (TRIVIÑOS, 2007) dentro da Linguística Aplicada, propicia uma visão
geral sobre os desafios dos professores de Produção de texto na contemporaneidade e suas funções no contexto educacional. Dessa forma, o
trabalho, ainda em andamento, analisa os dados do Projeto de extensão: Professores das escolas Públicas de Alagoas: gerando reflexões e
ações (PROEX/FALE/UFAL/IFAL) e tenta esclarecer algumas questões sobre o comportamento desses professores diante da produção
escrita, como eles se veem diante da tecnologia e como essa imagem denota a necessidade que este professor diz ter em relação ao seu
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envolvimento com a academia, o que o afasta da pesquisa, se de lá de suas salas de aulas saem os objetos da pesquisa?. . Há nessa temática
duas grandes perguntas, a primeira seria como direcionar o professor para o universo pesquisa em educação que de certa forma já esta
acontecendo e sendo motivada pelas coordenadorias de ensino, mas será que motivação apenas basta? E a outra grande questão, essa ai a
que nos cabe de forma pessoal, seria refletir quais as diversas possibilidades de produção de texto em que estão inseridos e como os
professores de produção textual poderão usar isso ao seu favor? Por que um professor de produção de texto não escreve seus diários, suas
considerações, artigos e etc? Certamente, todo esse empenho do professor de produção de texto em formar alunos produtores de texto o
tenha afastado de suas proprias produções e diante disso da possibilidade da pesquisa é preciso ir além e dar ao professor autonomia para
desenvolver suas aulas com um olhar de satisfação para si mesmo e para os seus trabalhos com a escrita.

AGÊNCIA DOCENTE NO PIBID-INGLÊS UFPR: O PROFESSOR SUPERVISOR ENTRE A FORMAÇÃO
INICIAL E CONTINUADA
KATIA BRUGINSKI MULIK
(UFPR)

Resumo de Paper
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) tem sido alvo de diversas pesquisas que mostram resultados positivos
sobre essa política pública e suas contribuições na formação de professores no contexto brasileiro (HIBARINO e MULIK, 2014; JORDÃO,
2013; MULIK e BRUZ, 2014; EL KADRI, 2014). Dentro da proposta do PIBID temos a atuação dos participantes em pelo menos um dos três
papeis: acadêmico em formação inicial, professores supervisores e professores coordenadores. Essa pesquisa, que se configura como um
recorte de minha dissertação de mestrado (MULIK, 2014), visa fomentar discussões no que diz respeito à formação continuada do professor
supervisor atuante no PIBID-Inglês da UFPR e seu papel na formação inicial dos bolsistas. Para tanto, apresento e analiso entrevistas
realizadas com duas professoras supervisoras e alguns excertos de reuniões que ocorreram entre os anos de 2012-2013. Para fundamentar
minha análise recorro a alguns aspectos do letramento crítico tais como a questão do conflito (LOPES, 2013; MOUFFE, 2000) e,
principalmente a noção de agência (AHERN, 2001; JORDÃO, 2014). Em suma, sinalizo que tanto os professores supervisores, quanto os
coordenadores de áreas assumem papéis de formadores ao estarem inseridos no PIBID. No entanto, não há nenhum tipo de ação formativa,
prevista no edital do programa, que se volte especificamente para esses participantes. Portanto, cabe-se pensar sobre alternativas que
proporcionem a formação de todos os envolvidos no PIBID e que os auxiliem a compreenderem melhor seus papeis para que possam exercer
sua agência de forma mais engajada.

A REPRESENTAÇÃO PICTÓRICA DO TEMA ENSINAR INGLÊS É ... COM ENFOQUE NOS CONCEITOS
COTIDIANOS E CIENTÍFICOS
KÁTIA MARQUES DA SILVA
(UFU)

Resumo de Paper
O objetivo deste trabalho é analisar o desenvolvimento dos conceitos cotidianos e científicos na construção do conhecimento do professor em
formação de Língua Inglesa. Os conceitos cotidianos são aqueles internalizados, por meio de contextos e experiências reais ou em
comunicação direta. Estes, geralmente, não são transferidos de uma experiência ou de um contexto para outro, mas através de uma vivência
situacional, empírica e prática; ao contrário dos conceitos científicos que são sistemáticos, hierárquicos e sujeitos à manipulação consciente
(SWAIN; KINNEAR; STEINMAN, 2011). No entanto, tais conceitos são necessários para o desenvolvimento do processo dialógico, uma vez
que eles são parte de um único processo, ou seja, a construção do conhecimento (VYGOTSKY, 1986). Para atingir tal objetivo, examina-se a
forma com que este futuro professor interage, ao nível de seu conhecimento pessoal prático, com o construto psicológico de suas crenças.
Crenças estas não fundamentadas necessariamente em teorias, mas sim, em parte da história e do conhecimento prévio que ele – o professor
– traz no momento em que inicia o programa de formação de professores de língua estrangeira (JOHNSON, 2009; BARCELOS; VIEIRAABRAHÃO, 2006). Trata-se este estudo de uma pesquisa qualitativa, de cunho etnográfico-interpretativo (ERICKSON, 1986) com enfoque
sócio-histórico (VYGOTSKY, 1978). Os instrumentos utilizados para a geração de dados foram: questionários (VIEIRA-ABRAHÃO, 2003);
desenhos para representação pictórica do tema Ensinar Inglês é ... e levantamento de informações pessoais para a análise de perfil dos
participantes. Os resultados indicaram que os professores em formação demonstram algum conhecimento sobre os conceitos científicos
introduzidos na disciplina de Metodologia de Ensino de Língua Estrangeira - Inglês e na disciplina Linguística Aplicada ao ensino e a
aprendizagem de Inglês. Todavia apresentam, ainda, dificuldades em conceituarem e contextualizarem esses conceitos.

FUNDAMENTOS DE UM MODELO DE ALFABETIZAÇÃO COORDENADA BILÍNGUE PORTUGUÊS (L1) E
ALEMÃO (L2)
KATJA REINECKE
(DAAD USP)
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Resumo de Paper
Há no Brasil um grande número de escolas bilíngues que ensinam o português paralelamente com uma outra língua seja ela de prestígio,
alóctone ou autóctone. O alemão é a escolha de segunda língua de ensino em algumas escolas predominantemente no Sul e no Sudeste. Em
parte dessas instituições o ensino de alemão faz parte do currículo a partir da 1ª série, porém, geralmente, a alfabetização ocorre em
português e o sistema de escrita da L2 não é introduzido sistematicamente nessa primeira fase do ensino. O projeto de pesquisa em qual se
baseia esta comunicação visa o desenvolvimento de um modelo de alfabetização coordenada bilíngue para as línguas português e alemão em
uma escola alemã tradicional de São Paulo, considerando o contexto específico do ensino e da aquisição de línguas na comunidade dessa
escola. Na comunicação, pretende-se discutir como os seguintes pressupostos podem ser aplicados concretamente no modelo proposto: 1. O
processo de alfabetização em duas línguas ocorre no contexto de letramento. Os princípios para desenvolver esse letramento devem ser,
portanto, princípios de multilinguismo. 2. É necessário trabalhar a consciência metalinguística e a reflexão linguística desde o início. Isso
envolve a consciência fonológica e uma abordagem explicitamente contrastiva em ambas as línguas. 3. O desenvolvimento da escrita em
ambas as línguas não será simultâneo e as estruturas aprendidas não serão idênticas, porém, o conteúdo de aprendizagem nas duas línguas
precisa ser coordenado. 4. Na L2 serão necessárias medidas específicas, tanto para compensar a exposição quantitativamente menor como
também o domínio linguístico inferior, para que o desenvolvimento da escrita seja bem sucedido. 5. Os princípios fundamentais dos dois
sistemas de escrita são diferentes e exigem uma didática diferenciada para cada um deles.

O PORTUGUÊS BRASILEIRO EM COMUNIDADES MINORITÁRIAS: EXPERIÊNCIAS, PROJETOS E
PARCERIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM E DE FORMAÇÃO DOCENTE
KLEBER APARECIDO DA SILVA
(UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA)

Resumo de Paper
Esta comunicação integra um conjunto articulado de projetos, o “Rede de estudos da língua portuguesa ao redor do mundo” (CNPq), que
vincula um grupo de pesquisadores e alunos de pós-graduação e de graduação de instituições de ensino superior sediadas no Brasil, em
Portugal, na Itália, na Polônia e em Macau (CASSEB-GALVÃO, 2015). Mais especificamente nesta comunicação, apresentar-se-á os
resultados preliminares dos subprojetos “Promoção, difusão e valorização do Português Brasileiro em comunidades minoritárias: aspectos
sociais, políticos e linguísticos”, submetido à SECADI/MEC/CAPES, n. 2/2014 e “Ensino-aprendizagem-formação de professores de português
como segunda língua/língua estrangeira sem fronteiras: UnB e Universidade de Cabo Verde”, submetido e aprovado no Edital n. 33/2012 do
Programa de Pró-Mobilidade Internacional/CAPES/AULP, e que enfocam o Português Brasileiro falado em Goiás, no Distrito Federal, em
comunidades quilombolas de Cavalcante (GO), em aldeias indígenas da etnia Mundurukú (PA), e o português falado em Cabo Verde e na
Itália, reconhecendo-os como exemplares da efervescência do português brasileiro como língua de interação global. Estão em evidência a
língua e a cultura brasileira, especialmente em sua manifestação no português falado no Brasil. Trata-se de uma proposta que pretende
contribuir para a difusão e a valorização interna do português brasileiro (PB), em contextos de comunidades minoritárias (indígenas,
quilombolas e estrangeiros), e, em contexto estrangeiro, nos continentes europeu e africano e com implicações teóricas, práticas e
metodológicas para a formação de professores de português para falantes de outras línguas a partir desta empreitada de mobilidade
internacional. Por isso, compreende-se que resultados de descrições linguísticas e de formação docente são fomentadores de ações de ensino
do português brasileiro em contexto interno e estrangeiro, como língua adicional e até mesmo como língua de herança (SILVA e TORRES,
2013).

POLÍTICA LINGUÍSTICA E EDUCACIONAL PARA SURDOS NO CONTEXTO BRASILEIRO NA TRAMA DO
DISCURSO
LARISSA BASSI PICONI
(UTFPR)

Resumo de Paper
Este trabalho objetiva analisar o modo como linguagem e poder estão imbricados no estabelecimento da política linguística para Libras (Língua
Brasileira de Sinais) no Brasil e nos seus reflexos nas políticas educacionais para surdos. Reconheço que o aparato legal, tais como a Lei no
10.436/2002, que reconhece a Libras como ‘meio legal de comunicação e expressão no Brasil’ e o decreto nº 5.626/05, que regulamenta essa
lei, cumpre importante função em sustentar relações estruturais entre diferentes escalas, entre o global e o local, neste caso, entre o Estado e
outras instância da vida social (FAIRCLOUGH, 2003). Reconheço, ainda, que decisões políticas tais como o do reconhecimento da Libras
como uma língua oficial e seus propósitos mobilizam relações de poder entre diferentes grupos, entre eles usuários da Libras e usuários da
língua majoritária no Brasil, a língua portuguesa, e interesses sociopolíticos econômicos diversos. Neste contexto, objetivo analisar, a partir de
referenciais teórico-metodológicos da Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 1992, 2003; VAN LEEUWEN, 2008), quais identificações,
representações e ações subjazem discursos oficiais nacionais sobre os surdos, a Libras e seu ensino e os movimentos de resistência,
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reprodução e transformação desses modos de agir, representar e identificar que emergem da recontextualização desses discursos em
diferentes textos e diferentes níveis institucionais. Para tanto, além da análise de documentos oficiais, recorro a textos produzidos no contexto
da Federação Nacional de Integração e Educação de Surdos (Feneis), órgão representativo das comunidades surdas no Brasil, a fim de
identificar como uma série de eventos conjunturalmente relacionados operam para a manutenção e transformação das práticas relacionadas
ao reconhecimento da Libras como língua no Brasil e o reconhecimento dos surdos usuários de Libras neste contexto.

OBSERVAÇÃO DE PARES COMO INSTRUMENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO INGLÊS SEM
FRONTEIRAS UFRGS.
LARISSA GOULART DA SILVA
(UFRGS)
DENISE VON DER HEYDE LAMBERTS
(UFRGS)
Resumo de Pôster
Um dos objetivos do programa Idiomas sem Fronteiras é “fortalecer as licenciaturas e a formação de professores de idiomas nas IES
credenciadas ao Programa” (BRASIL/MEC, 2014). Pensando nesse aspecto do programa, o presente trabalho visa apresentar uma das ações
da formação de professores ocorrendo no Núcleo de Língua Inglesa (NucLi) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a
opinião dos professores sobre esta. O NucLi da UFRGS é composto de 20 professores, sendo 18 destes estudantes da graduação em Letras –
Inglês. Para alguns desses as aulas ministradas no contexto do programa são sua primeira experiência em sala de aula. A colaboração em
pares foi adotada no NucLi UFRGS a partir da percepção de duas necessidades dos professores: a) orientação pedagógica com relação as
suas prática; e b) orientação com relação ao funcionamento do NucLi. A colaboração em pares é apresentada por diversos pesquisadores
(Langelotz, 2013; Stroot, 1999; Rényi, 1996 etc), contudo na prática apresentada por estes há uma hierarquia entre os professores que
constituem o par. Na experiência do NucLi UFRGS os 20 professores foram organizados em 10 pares. Sendo que o critério de divisão das
duplas foi o tempo de atuação no programa. No modelo de colaboração adotado acontece uma troca de mão dupla. Ambos os professores são
responsáveis por participar do planejamento de aulas, observar aulas e dar feedback para o outro. As coordenadoras participam da ação
auxiliando os professores a chegarem a um acordo sobre os critérios que devem ser abordados no feedback. Para analisarmos a percepção
dos professores com relação a colaboração em pares foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com os mesmos. Os resultados iniciais
mostram que a a)prática da colaboração em pares foi produtiva para todos os professores; b) alguns professores encontraram dificuldades em
dar o feedback para os colegas e c) a orientação da coordenadoras foi essencial para o decorrer da ação.

O CURSO DE LETRAS PORTUGUÊS-INGLÊS DA UFS E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UMA ANÁLISE
A PARTIR DO DIÁLOGO EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO SUPERIOR
LAUDO NATEL DO NASCIMENTO
(UFS)

Resumo de Paper
É indiscutível hoje a importância da aprendizagem da língua inglesa pelos estudantes da educação básica. No entanto, muitos são os entraves
que se colocam para que o seu ensino ocorra de forma satisfatória. De maneira semelhante, discute-se cada vez mais o aprendizado do
idioma pelos alunos do ensino superior, especialmente devido às novas chances de mobilidade acadêmica para países de língua inglesa que
têm sido uma realidade no Brasil. Esse momento acalora as discussões a respeito da formação de professores de inglês, especialmente. É
nesse contexto que, partindo da análise de alguns documentos oficiais direcionados à educação básica, discute-se a formação de professores
de inglês. Em especial, a análise é permeada pelo que está documentado no Projeto Pedagógico do curso de Letras Português-Inglês da
Universidade Federal de Sergipe. Trata-se, portanto, de um texto resultante de pesquisa documental, cujos resultados principais apontam para
a necessidade de se rever o atual projeto do curso mencionado de forma a melhor atender às necessidades dos estudantes, ainda que se
entenda que mudanças na condução do ensino de língua inglesa na educação básica também sejam necessárias, o que certamente corrobora
para melhor formação de professores de inglês nos cursos superiores.

A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DO CURRÍCULO DE LÍNGUA INGLESA EM ESCOLAS BILÍNGUES:
INTERNACIONALIZAÇÃO, PODER E SUBJETIVIDADE
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LAURA FORTES
(USP)

Resumo de Paper
O surgimento das escolas bilíngues (português-inglês) no Brasil está relacionado a complexas dinâmicas sociais, econômicas e políticas
produzidas pelas circunstâncias globalizantes do Capitalismo Mundial Integrado. Tais dinâmicas baseiam-se na desterritorialização dos modos
de produção e dos modos de controle social em que se constituem subjetividades. Tendo em vista esses pressupostos, temos buscado
compreender por que e como brasileiros têm sido afetados pelas novas discursividades da língua inglesa produzidas pelo acontecimento da
educação bilíngue. Pretendemos abordar essa problemática por meio da análise discursiva de uma das práticas produzidas pela macropolítica
do Capitalismo Mundial Integrado: a internacionalização. Discutir políticas de internacionalização na educação torna-se relevante para o
contexto de nossa pesquisa, pois tais políticas têm afetado a construção discursiva do currículo de língua inglesa em escolas bilíngues. Por um
lado, o aprendizado da língua estrangeira é enfatizado por essas escolas como uma forma de manter a sua relação com representações de
ascensão social, bem como promover acesso a certas formas de conhecimento. Por outro lado, o bilinguismo enquanto projeto pedagógico
parece reiterar uma política da diferenciação através da qual a identidade institucional da escola bilíngue é construída em oposição não
somente ao ensino de inglês na rede pública, mas também ao ensino de inglês na prόpria rede privada. Nesse processo discursivo, interessanos particularmente analisar como determinados espaços de memόria operam na construção de efeitos de sentido produzidos pelo significante
“internacionalização” em funcionamento no currículo de inglês de escolas bilíngues, validando e legitimando esse novo segmento de ensino.

PROGRAMA ESCOLAS INTERCULTURAIS DE FRONTEIRA E A CULTURA LATINO-AMERICANA: PARA
ALÉM DA FRONTEIRA
LAURA JANAINA DIAS AMATO
(UNILA)

Resumo de Paper
O Programa Escolas Interculturais de Fronteira (PEIF) está vinculado à Secretaria de Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação
(MEC) e funciona desde 2005 no sistema de escolas parceiras em cidades gêmeas na faixa de fronteira. Um dos objetivos do PEIF é o
trabalho intercultural e não somente o trabalho com o aprendizado da língua do país vizinho, desta forma, professores brasileiros cruzam as
fronteiras - nas cidades gêmeas - e lecionam em português o conteúdo selecionado. Em contrapartida, os professores argentinos, uruguaios,
paraguaios, venezuelanos e, em breve, guianenses, veem para o Brasil lecionar em língua espanhola. Em Foz do Iguaçu, o PEIF, é realizado
em parceria com a Escola Intercultural Bilíngue nº2, em Puerto Iguazu-AR. A escola brasileira, a Municipal Adele Zanotto Scalco, possui em
média 900 alunos, enquanto a escola argentina possui menos da metade deste número. Desta forma, para auxiliar a escola brasileira a se
tornar uma escola que trabalha integralmente a partir de uma abordagem intercultural é desenvolvido nas turmas que não recebem os
professores argentinos atividades lúdicas apresentando outros países da América Latina. O objetivo é apresentar a diversidade cultural latinoamericana a partir das semelhanças, assim, o que seria "estranho" acaba tornando-se "diferente" e o que poderia distanciar e causar
estranhamento, torna-se próximo e leva à empatia.

COGNIÇÕES DE PROFESSORES SOBRE PESQUISAS RELACIONADAS AO PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM DE LE – UM ESTUDO “Q”
LAURO LUIZ PEREIRA SILVA
(UFU / ILLEL / PPGEL)

Resumo de Paper
Com este trabalho, objetivamos principalmente investigar as cognições de docentes de LE (inglês) da rede pública de ensino e de professores
formadores de universidades públicas federais sobre estudos na área de ensino-aprendizagem de LE. Para tanto, procuramos identificar as
cognições dos professores sobre as pesquisas na LA e sobre os possíveis resultados dessas pesquisas em relação à prática docente, analisar
e contrastar as expectativas dos formadores em relação às pesquisas realizadas nos contextos de escolas púbicas. Como referencial teórico,
discorremos sobre o panorama histórico da LA a partir dos estudos realizados por: Gibbons et al (1994), Bertoldo (2000; 2007), Cavalcanti
(2004), Moita Lopes (2006). Discutimos a relação teoria e prática e a noção de professor como sujeito do conhecimento, de acordo com
Bertoldo (2007), Connely; Clandinin (1988, 1995), Tardif (2002, 2008). Os questionamentos que nortearam esta pesquisa foram os seguintes:
(a) quais são as cognições dos professores de LE de escolas regulares sobre pesquisas realizadas pelos professores formadores?; (b) quais
são as cognições de professores formadores de LE em relação às pesquisas realizadas no/sobre contexto de escolas regulares?; (c) em que
ponto as cognições dos participantes convergem/divergem? Como abordagem metodológica recorremos à Metodologia Q. Por meio do grupo
focal e entrevistas semi-estruturadas, instrumentos de coleta secundários, fizemos elaboramos Amostra Q. A partir da análise qualitativainterpretativista, emergiram três grupos que definidos, caracterizados e interpretados. A partir das análises pudemos perceber que, de forma
geral, há múltiplos fatores subjetivos, de ordem social e cultural que influenciam a prática, ações e tomada de decisões dos professores em
relação ao processo de ensino-aprendizagem. A diversidade de questões que emergiram e cognições muitas vezes contraditórias apontam
para a natureza multifacetada e complexa do processo de ensinar e aprender LE.
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A CONTRIBUIÇÃO DO PROJETO PIBID/INGLÊS EM SALA DE AULA: PROMO ÇÃO DA CIDADANIA E
DESCONSTRUÇÃO DE ESTERIÓTIPOS HEGEMÔNICO
LAYZA NOVAIS DE SOUZA GAMA
(UFRJ)

Resumo de Pôster
Vivendo numa sociedade globalizada como a que estamos inseridos, na qual muitos buscam ser aceitos e se encaixar em padrões há muito
arraigados nos discursos que perpassam nossas interações sociais, entendemos o ensino de línguas adicionais como um território fértil para a
desconstrução de estereótipos e promoção do agenciamento. Portanto, este trabalho propõe a problematização de ideologias hegemônicas
que podem aparecer durante práticas do ensino de línguas adicionais em sala de aula. Este trabalho se divide em 2 momentos: intra e extra
sala de aula. Fora de sala de aula, analisaremos a segunda unidade do livro Zip From Zog (2A) – material utilizado nas escolas da rede
municipal do Rio de Janeiro, em uma perspectiva de Letramento Crítico (NICOLAIDES & TILIO, 2011). Em sala de aula, problematizaremos as
noções e conceitos de beleza que as crianças participantes do projeto PIBID/Inglês (CAPES/UFRJ) trazem através da análise de desenhos
produzidos e do discurso produzido quando da produção dos desenhos através de um aparato sistêmico-funcional (HALLIDAY & HASSAN,
2014). Por fim, propomos formas mais críticas de utilização do Livro Didático em questão em sala; formas estas de empoderamento dos alunos
para que estes possam exercer sua cidadania de forma mais crítica através da linguagem.

FORMAÇÃO PARA A DIVERSIDADE: AÇÕES INTERDISCIPLINARES NA EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA,
CULTURAL E AMBIENTAL
LEANDRA INES SEGANFREDO SANTOS
(UNEMAT)

Resumo de Paper
Este trabalho tem por finalidade apresentar um projeto do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), a proposta
interdisciplinar “Formação para a diversidade: educação linguística, educação para a diversidade cultural e educação ambiental nas
licenciaturas (Letras e Pedagogia) no contexto da Amazônia Mato-Grossense”, que visa desenvolver nas formações em licenciatura o
entendimento da diversidade nas dimensões linguística, cultural e biodiversidade. O projeto é desenvolvido com sessenta acadêmicosbolsistas dos Cursos de Letras e Pedagogia da Universidade do Estado de Mato Grosso, Campus de Sinop, lócus marcado por rico contexto
cercado pela biodiversidade amazônica, diversidade cultural (culturas nativas e migrantes), línguas nativas xinguanas e de etnias no norte
mato-grossense e línguas trazidas pelo processo de migração. O fio condutor que suleia as ações baseia-se na formação para a diversidade
(IMBERNÓN, 2010, DUK, 2006), de forma interdisciplinar (FAZENDA, 2008; PAVIANI, 2007, 2008; MOITA LOPES, 2006) e colaborativa
(MAGALHÃES e FIDALGO, 2008) entre as licenciaturas, na perspectiva da problematização do binômio teoria X prática na formação
acadêmica cidadã, condição indispensável na contemporaneidade para uma sociedade que requer sujeitos crítico-reflexivos sobre o contexto
em que estão inseridos (GATTI, 2010; SANTOS e SILVA, 2013). A interlocução do trabalho realizado no projeto acontece com quatro escolas
municipais que atendem alunos do Ensino Fundamental. Os resultados mostram que a formação desencadeada na Universidade e as ações
didático-pedagógicas desenvolvidas em forma de projetos em parceria com as escolas têm proporcionado um contínuo intercâmbio entre
Universidade-Escola, entre iniciantes à docência com docentes experientes, para que por meio da vivência haja consciência sobre os limites e
possibilidades da educação escolar e da profissão docente.

O PROUCA NA AULA DE PORTUGUÊS DA ESCOLA PÚBLICA: O ENSINO DE LEITURA MEDIADO POR
COMPUTADOR
LEANDRO LEMES DO PRADO
(UFSM)

Resumo de Paper
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O projeto “Caminhos da Leitura Virtual pelo RS/Brasil: PROUCA, universidade, e escolas em rede de ensino, pesquisa e extensão”
desenvolveu uma proposta de ensino de Língua Portuguesa mediado por computador. Nesta perspectiva, este trabalho apresenta resultados
sobre como o projeto chegou até a escola, como foi desenvolvido pela PUCRS (Pontifícia Universidade católica do Rio Grande do Sul) junto ao
professor e como se deu a aplicação do projeto com duas turmas dos anos finais do Ensino Fundamental em uma escola da periferia do
município de Novo Hamburgo/RS que foi contemplada com o programa federal Um Computador por Aluno. Inicialmente, tinha-se como
hipótese que o ensino de leitura mediado por computador contribuiria para desenvolver a compreensão leitora dos alunos. Assim, um software
foi desenvolvido para ser usado nos computadores dos alunos com atividades explorando quatro gêneros textuais diferentes. Houve formação
para os professores envolvidos sobre como utilizar o programa em sala de aula e como ensinar os gêneros. Os dados para análise foram
coletados a partir de um pré-teste e um pós-teste, isto é, antes e depois da aplicação do projeto. Os resultados mostraram: 1) em quais
gêneros os alunos tiveram maior ou menor facilidade de compreensão; 2) as necessidades e características do ensino de português mediado
por computador e 3) o papel do professor no processo de ensino de leitura com o advento das tecnologias. A pesquisa trouxe implicações
sobre as necessidades e as vantagens da utilização de computadores como ferramentas para melhorar a qualidade de ensino na escola
pública. O uso de tecnologias para o ensino emerge em nosso sociedade e merece atenção e discussão sobre sua eficácia.

O PROFESSOR DE INGLÊS DA REDE MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO E A AUTONOMIA PEDAGÓGICA
NO MODELO NEOLIBERAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA PÚBLICA: NOVOS PARADIGMAS
LEANDRO RODRIGO GALINDO DO CARMO
(UFRJ)

Resumo de Paper
O conceito de autonomia caracteriza-se nos conhecimentos políticos, técnicos e pedagógicos pelo o qual se desenvolvem as atividades de
docência em sala de aula e demais espaços educativos. Isso tem a ver com a realidade complexa, antagônica e dinâmica do trabalho que
determinam relações de poder existente no sistema capitalista e na educação como um todo que é de classe, em que o trabalho se localiza. A
autonomia docente potencializada na relação de poder do trabalho realizado nas práticas pedagógicas materializa um profissionalismo docente
pautado na sua flexibilização, exploração, desvalorização. O ensino de Inglês na cidade do Rio de Janeiro passou por um processo de
transformação do seu modelo pedagógico. Seguindo a mesma lógica neoliberal de afastamento da intervenção dos órgãos públicos na
educação, o ensino de língua inglesa ficou a cargo de uma parceria público-privada. O professor, nessa perspectiva, passa a ter o papel de
facilitador. Ele passa a ser orientado e capacitado a facilitar o desenvolvimento das atividades do material em suas salas pela instituição
parceira. Faz-se necessário, portanto, (re)discutir o papel do professor hoje e sua autonomia no planejamento para o desenvolvimento das
condições de aprendizagem de inglês em sala. Esse é um recorte da pesquisa que está sendo realizada no programa de Mestrado em
Linguística Aplicada sobre o desenvolvimento da Autonomia Pedagógica de professores em exercício na educação básica que visa investigar
como esse professor lida com os paradigmas de sala de aula no atual contexto pedagógico e político da escola pública e como desenvolve sua
autonomia como docente na ensinagem de língua adicional.

TRADUÇÃO DE MÚSICAS GOSPEL E A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS DO TEXTO LITERÁRIO
LEILA SOUZA PEREIRA
(UESB)
JOCELI ROCHA LIMA
(UESB)
Resumo de Pôster
A música gospel, que tem seus primórdios na tendência musical dos Estados Unidos, vem sendo difundida em uma escala crescente nos
últimos anos no Brasil, com várias canções traduzidas para o português. O presente trabalho tem caráter qualitativo, pois seu objetivo é
analisar comparativamente a tradução de duas músicas gospel, uma de 1885 e outra de 2002, com base em teorias sobre a tradução literária
conforme Rónai (1981), Bassnett (2002) e Arrojo (2007), entre outros, e de que forma, do ponto de vista da escolha lexical nas letras, o sujeito
poético de cada canção se apresenta a Deus. Estudos anteriores sobre tradução literária com foco em poesia demonstram a impossibilidade
de se traduzir qualquer texto poético, uma vez que afirmam ser a verdadeira poesia intraduzível, tendo esse ato como inferior. Ao mesmo
tempo, há quem defenda que o conceito de literário ou poético deve ser interpretado como uma maneira particular de ler, de acordo com a
tradição cultural de cada um (Arrojo, 2007). Como os objetos de análise alocam-se em períodos distintos, essa diferença temporal leva a
mudanças de temas provocadas pelas transformações do mundo globalizado, entre outros fatores. Assim, sob o prisma da temporalidade
tradicional e atual tematizam-se as questões de cultura e identidade, a partir de Hall (1997), Cunha (2004) e Giddens (2002), no intuito de
entender, em particular, a concepção de sujeito pós-moderno, identificando suas características no homem da canção atual que o divergem do
homem na canção tradicional. A partir desse breve cenário, este trabalho, ao final da análise, identifica as semelhanças e diferenças entre as
duas músicas, se o tradutor de cada canção consegue transmitir o sentido original (sentido do texto de partida) da poesia e a intensidade das
palavras contidas na canção atual, o que faz refletir no sujeito poético traços de um sujeito pós-moderno.

TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO LINGUÍSTICA: OS CENTROS CULTURAIS
BRASILEIROS COMO INSTRUMENTOS DE DIFUSÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA FALADA NO BRASIL
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LEILANE MORAIS OLIVEIRA
(USP)

Resumo de Paper
Como parte do fluxo de internacionalizações linguísticas próprio da era globalizada, o Estado brasileiro tem desenvolvido políticas voltadas
para a promoção e a difusão de seu idioma oficial. Por meio de ações chefiadas pelo Departamento Cultural do Itamaraty, o governo mantem a
Rede Brasileira de Ensino no Exterior (RBEx), a qual, atualmente, está presente em 44 países de cinco continentes; sendo composta por 24
Centros Culturais Brasileiros (CCBs), 28 Leitorados (aos quais possivelmente serão acrescentados dezessete no ano de 2015) e cinco Núcleos
de Estudos Brasileiros. Com foco nos CCBs, esse trabalho objetiva apresentar um panorama das atuais ações realizadas em cinco centros que
o governo brasileiro mantem no interior do Mercosul (a saber em Argentina, Bolívia, Peru, Chile e Paraguai), no que diz respeito à
internacionalização da língua portuguesa falada no Brasil. Os dados foram coletados nas páginas que esses centros mantêm na web e no site
de relacionamentos Facebook. Para análise, foram consideradas todas as informações divulgadas pelos referidos centros entre janeiro e
novembro de 2014. Como estratégia de análise, realizou-se uma pesquisa exploratória e qualitativa e os dados revelaram que ainda há pouca
padronização no que diz respeito à divulgação da língua portuguesa, visto que os centros diferem em relações às atividades, às informações e
aos cursos que fornecem "sobre a" e "por meio da" língua portuguesa falada no Brasil.

TRANSLINGUALISM IN PRACTICE: RESOURCES, REPERTOIRES, AND RESULTS OF BRAZILIAN
STUDENTS
LEINA CLAUDIA VIANA JUCÁ
(UFOP)

Resumo de Paper
As English has emerged as a main language for communication across global contact zones, scholars have proposed diferente conceptions of
its changing status. These include terms such as World Englishes (KACHRU, 1986), English as an International Language (McARTHUR, 1987;
GORLACH, 1990; CRYSTAL, 2004; MODIANO, 2004), English as a Global Languag (KUMARAVADIVELU, 2011), English as a Lingua
Franca(SEIDLHOFER, 2004; JENKINS, 2009), among others. These models are reviewed here and contrasted with the view of English as
Translingual Practice as conceptualized by Canagarajah (2013) in order to develop a critique of English as a Foreign Language, emphasizing
the consequences this view might have on English users' attitude towards the language and, consequently, its implications for EL Teaching and
EL Teacher Education. The data presented include written questionnaires and transcripts of both interviews and everyday conversations of
Brazilian students participating in the Science Without Borders program at an American university in the 2014-2015 academic year. The results
show that Brazilian users of English rely on integrated resources when communicating with other speakers of English, native and non-native
alike, highlighting Canagarajah's (2013) concept of translingual practice, a term which "conceives of language relationships in more dynamic
terms. The semiotic resources in one's repertoire or in society interact more closely [...] and enhance each other. The languages mesh in
transformative ways, generating new meanings and grammar" (p. 8). Besides that, the results suggest that understanding English as one's own
language - as opposed to the idea of English as the language of the other, or foreign language - might change Brazilian students' attitude
towards the language and its use for co-construction of meanings and identity performance. In short, we observe an evolution from a
monolingual to a multilingual to a translingual perspective

MASCULINIDADES LÍQUIDAS? CONFRONTOS D/DISCURSIVOS SOBRE MASCULINIDADES À LUZ DO
FEMINISMO EM UM ESPAÇO DIGITAL
LEONARDO DIAS CRUZ
(UFRJ)

Resumo de Paper
A metáfora da liquidez (BAUMAN, 2007) possibilita o entendimento da sociedade contemporânea sob um viés de desestabilizações, em que os
fluxos no eixo tempo-espaço se encontram imbricados às desconstruções de sentidos naturalizados. Os movimentos constantes, que fazem
parte da contemporaneidade, podem ser associados ao advento da web 2.0, que permitiu que indivíduos ao redor do mundo interajam e
construam múltiplos significados conjuntamente. Nesse cenário, D/discursos de identidades, centrais na pós-modernidade, trafegam em
ambientes online com rapidez, trazendo à tona diferentes perspectivas acerca das feminilidades e masculinidades, por exemplo, no âmbito das
identidades de gênero. Considerando-se tal contexto, o presente trabalho focaliza a seção de comentários de um artigo intitulado “Feminismo é
papo de homem?” publicado no website “Papo de homem”, cujo objetivo é abordar tópicos relacionados ao “homem moderno”. O estudo
centraliza as interações entre leitores do artigo e se volta para as construções D/discursivas (GEE, 1999) das masculinidades em relação ao
movimento feminista, lançando luz aos conflitos entre líquidos e sólidos (i.e. significados ora mais "fluidos"ou não tradicionais ora mais
“engessados”, respectivamente) nesse espaço digital. Esses D/discursos são analisados por meio da detecção de processos de
entextualização (BAUMAN; BRIGGS, 1990), bem como de pistas de contextualização usadas pelos participantes. A análise prévia dos dados
sinaliza uma luta pelo controle dos significados, em que choques entre líquidos e sólidos se fazem constantes e, com isso, D/discursos de
masculinidades mais tradicionais estabelecem uma relação de tensão com formas mais fluidas de construção de tal identidade de gênero.
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O LIVRO DIDÁTICO TRANSGRESSIVO: UM FAZER CRÍTICO ACERCA DE PRINCÍPIOS EM CONTEXTO
SITUADO
LESLIÊ VIEIRA MULICO
(IFRJ)
ROGÉRIO CASANOVAS TILIO
(UFRJ)
Resumo de Paper
“Como promover letramento crítico em língua inglesa para alunos com pouca experiência com essa língua?” Esta é a pergunta geradora de
toda a inquietação que nos leva a este projeto de pesquisa transdisciplinar envolvendo alunos do 3o ano do Ensino Médio-Técnico do Instituto
Federal do Rio de Janeiro, campus Pinheiral. Primeiro objetivo deste projeto é produzir e pilotar 4 unidades didáticas autorais a partir da
integração de princípios de: ensino-aprendizagem (PRABHU, 1984; KUMARAVADIVELU, 1994; ELLIS, 2005, KALANTZIS e COPE, etc.),
produção de material didático (PEREIRA e GOTTHEIN, 2013; MISHAN, 2005, TILIO, 2013; etc.), e do letramento crítico (LUKE e FREEBODY,
1997; TILIO, 2010; LUKE, 2012; etc.). As unidades didáticas, que eventualmente deverão compor um livro didático voltado ao contexto local
tem como diferencial integrar macro-temas encontrados a partir do interesse dos alunos e seus respectivos saberes técnicos das áreas de
Agropecuária, Meio Ambiente e Informática. O segundo objetivo é analisa-las a partir da apreciação de professores do IFRJ, especialistas ou
não em ensino de língua inglesa, inclusive os das áreas técnicas, bem como do público-alvo. E o terceiro objetivo é reeditar e reaplicar o
material didático com base nessas análises, buscando contribuir com algumas teorizações sobre ensino-aprendizagem de língua inglesa, a
partir da prática situada do professor-pesquisador-escritor. Trata-se, portanto, de uma investigação longitudinal, de natureza qualitativa, e nos
moldes de uma pesquisa-ação, envolvendo a triangulação de múltiplos olhares voltados para um livro didático (re)construído coletivamente, a
partir de feedback de usuários-piloto: professores e alunos. Ao procurar preencher a lacuna das necessidades específicas locais, os resultados
desta pesquisa poderão inspirar futuros analistas de livros didáticos a extrapolarem a discussão teórica por meio de propostas concretas,
críticas e principiadas.

DIVERSIDADE LINGUÍSTICA E PRECONCEITO LINGUÍSTICO NAS ESCOLAS DA FRONTEIRA BRASILPARAGUAI (PONTA PORÃ/ PEDRO JUAN CABALLERO): PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS E
PROPOSTAS DE ENSINO
LETICIA BARBOSA DA SILVA CAVALCANTE
(UFMS)

Resumo de Paper
Este trabalho, de caráter teórico-aplicado na área da macro sociolinguística, visa, inicialmente, o debate dos problemas que atingem a
diversidade linguística e o preconceito linguístico no ambiente escolar em região fronteiriça, mais especificamente na porção sul de Mato
Grosso do Sul, nas cidades geminadas de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, esta última localizada em território paraguaio (DALINGHAUS,
2009; PEREIRA, 2009; NUNES & TERENCIANI, 2010; BRITO & BARROS, 2014). Na sequência, os pressupostos sociolinguísticos são
correlacionados ao ensino e, com o propósito de verificar a inclusão desses pressupostos em documento oficial que pauta os projetos políticopedagógicos das escolas em região de fronteira, e as políticas linguísticas adotadas pelo governo brasileiro, analisaremos os Parâmetros
Curriculares Nacionais (1998) e os Referenciais Curriculares da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (2012). A partir dessas
discussões, demonstramos a possibilidade de abordar, em sala de aula, habilidades sociolinguísticas que contemplem as variedades
linguísticas e culturais em uma sequência didática.

ART AT A GLANCE: ANÁLISE DE UM CORPUS DE APRENDIZES DE LÍNGUA INGLESA
LETÍCIA FIGUEIREDO DOS SANTOS
(IFMG - CAMPUS OURO PRETO)

Resumo de Pôster
A criação e o estudo da Arte são atividades complementares que auxiliam os alunos a aprofundarem sua compreensão sobre a humanidade.
No âmbito do ensino da língua inglesa (LI), propõe-se o desenvolvimento das habilidades integradas e com temas que sejam próximos à
realidade dos alunos, no caso deste estudo Apreciação à Arte. Este trabalho, uma interface entre a Linguística Aplicada (LA) e a Linguística de
Corpus (LC), foi motivado pela necessidade de compreender melhor a interlíngua de aprendizes de inglês como língua estrangeira utilizando
os recursos da LC, possibilitando a análise dos padrões probabilísticos que se constroem nos contextos de uso (Berber Sardinha, 2000). O
estudo se baseia na análise de um corpus de aprendizes sobre Arte e seu caráter inovador se deve a “uma grande carência de estudos sobre
a interlíngua de aprendizes brasileiros” e de “compilações de corpus de aprendizes no Estado de Minas Gerais” (DUTRA, 2010, p. 03). O
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objetivo é descrever o percurso de coleta, analisar e construir um corpus de estudo, que possa proporcionar a observação e análise de linhas
de concordância e o aprendizado de padrões léxico-gramaticais, em textos argumentativos sobre o papel da Arte na sociedade moderna. Para
tal, ferramentas da Linguística de Corpus foram utilizadas para dar suporte teórico e metodológico ao estudo. Os dados foram coletados pela
pesquisadora e por 3 alunos bolsistas do Ensino Médio (PIBIC Jr.) em salas de aula de um Instituto Federal. A investigação foi orientada pelas
análises: da temática construída a partir das linhas de concordância do nódulo Arte, das pressuposições, modalizadores e operadores
argumentativos usados na construção textual. As análises foram feitas com o auxílio de ferramentas da Linguística de Corpus
(concordanciadores) e os resultados apontam para a adição de elementos ao sistema cognitivo anterior revelando maior diferenciação dos
conceitos entre os mapas e a produção textual e servem de subsídio de ações pedagógicas.

A REALIDADE LINGUÍSTICA DAS COMUNIDADES INDÍGENAS DO PARANÁ: O QUE DIZEM OS DADOS
DO CENSO DEMOGRÁFICO
LETICIA FRAGA
(UEPG)

Resumo de Paper
No Paraná, as etnias indígenas presentes são Kaingang, Guarani, Xetá e Xokleng, as quais, em termos geográficos, distribuem-se em 19
Terras Indígenas (IBGE, 2012). No tocante à diversidade linguística dessas populações, os dados quantitativos mais amplos e recentes de que
dispomos são os oriundos do último Censo (IBGE, 2010), razão pela qual os privilegiaremos nesta discussão, que é um recorte de uma
pesquisa mais ampla, intitulada “Comunidades indígenas paranaenses bi/multilíngues: estudo político-linguístico, social e pedagógico”. Tal
escolha deve-se ao fato de que o Censo de 2010 foi o primeiro da história brasileira para o qual os entrevistados tiveram de responder a
questões sobre a) pertencimento étnico e b) uso/não uso de língua indígena e portuguesa em domicílio. Metodologicamente, trata-se, pois, de
um estudo quantitativo (LÜDKE, ANDRÉ, 1986), de natureza documental (OLIVEIRA, 2007), cujo objetivo é subsidiar a análise qualitativa
relativa ao projeto maior de que este estudo faz/é parte. Em linhas gerais, os resultados encontrados apontam que: a) os entrevistados
indicaram a existência de nove idiomas indígenas falados no estado (e não três/quatro, conforme a literatura da área indica); b) não há
correspondência necessária e direta entre as etnias declaradas/“consideradas” e as línguas faladas; c) existem também diferenças nos
resultados que relacionam o índice de autodeclaração/“consideração” como indígena e o número de falantes de língua(s) indígena(s). De um
lado, 63% dessas T.I. têm um alto número de falantes autodeclarados (em média, maior de 96%) e, de outro, nos 37% resultantes das T.I., o
índice médio de falantes de língua(s) indígena(s) é de 42%. Esses dados vêm ao encontro do que diz Maher (1998), para quem a questão da
identidade indígena é algo bastante complexo, que não se resume apenas à questão de falar ou não língua(s) indígena(s).

IMAGENS E SÍMBOLOS EM MENSAGEM DE FERNANDO PESSOA: SIMILITUDE BIBLICA
LETÍCIA PEREIRA DE ANDRADE
(UFRGS)

Resumo de Paper
O homem moderno pode até menosprezar as mitologias bíblicas, como o messianismo, mas isso não o impedirá de continuar a se alimentar de
imagens arcaicas. Os símbolos e mitos vêm de longe: eles fazem parte do ser humano, e é impossível não os reencontrar em qualquer
situação existencial do homem ou em obras que tratam desse existencial, como Mensagem de Fernando Pessoa. Verificaremos, neste
trabalho, que Pessoa cria a partir da natureza e símbolos judaico-cristãos um mundo imaginativo onde reina o pensamento pré-reflexivo e
propõe a entrada no “útero da essência do Ser-Homem no mundo”, como diz Durand (1979). Com base neste autor e Eliade (2002),
verificaremos que os símbolos jamais desaparecem da atualidade psíquica: eles podem até mudar de aspecto, mas sua função permanece a
mesma. Temos apenas de levantar suas novas máscaras que surgiram com o passar dos séculos. Dessa forma, é possível verificarmos
convergências de símbolos em Mensagem e na Bíblia confirmando a atualidade e a força das imagens e símbolos que estruturam uma
mitologia abundante de valor espiritual superior à “vida consciente”.

UMA PROFESSORA DE INGLÊS COMO SUJEITO BAKHTINIANO: O EU-PARA-MIM, O EU-PARA-OOUTRO E O OUTRO-PARA-MIM
LETTICIA VIEIRA DE MELO
(UFG)

Resumo de Paper
Nós somos sujeitos sociais e construímos nossa subjetividade somente a partir de nossa relação dialógica com os outros que encontramos ao
longo de nossa vida e com as palavras desses outros. Essa relação dialógica entre os sujeitos e suas palavras se materializa através da
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língua. É por ela que nos comunicamos e que nos constituímos enquanto sujeitos e que chegam até nós discursos impregnados de ideologias.
Segundo Bakhtin, a constituição do sujeito ocorre por meio de três categorias: o eu-para-mim,o eu-para-o-outro e o outro-para-mim. Essas três
categorias se entrecruzam nos diálogos dos quais participamos todos os dias e se influenciam mutuamente na constituição do sujeito. E o
professor de inglês como LE não seria diferente: a maneira como ele se vê (o eu-para-mim) enquanto professor depende de como ele acredita
que os outros o vêem (o eu-para-o-outro) e de como ele vê os outros (o-outro-para-mim). Nesta comunicação, compartilho as discussões sobre
como uma professora de inglês se vê e como ele é visto dentro da escola a partir da teoria e das três categorias bakhtinianas, bem como os
resultados encontrados. Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo e com características de estudo de caso. A coleta de dados utilizou
como instrumento duas entrevistas: uma, realizada com uma professora de inglês como LE de uma escola da rede municipal de ensino de
Goiânia por meio de um chat de uma rede social e acompanhada pela web can; e outra, gravada em áudio, realizada com a diretora da
instituição onde a professora pesquisada trabalha. Os resultados mostram que essas três categorias se influenciam e coexistem na construção
da identidade da professora.

LETRAMENTO DIGITAL: OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NA PERSPECTIVA DA TERCEIRA IDADE
LILIAM CRISTINA MARINS
(UEM)

Resumo de Paper
O objetivo principal deste estudo é discutir o letramento digital em um grupo da terceira idade participante da disciplina Literatura em língua
inglesa e multimodalidades: Shakespeare e a telenovela na Universidade da Terceira Idade (Unati/UEM). A fim de contextualizar esta
comunicação, é relevante citar que a disciplina começou pelo meio impresso, com a utilização de uma tradução interlingual da peça The
Taming of the Shrew, de Shakespeare; em seguida, passou para o meio televisivo, em função da transmissão da telenovela O Cravo e a Rosa,
uma tradução intersemiótica da peça shakespeariana; por fim, chegou ao meio virtual, com a criação de um blog da disciplina mencionada.
Acredito ser esta discussão pertinente por considerar que o posicionamento dos alunos quanto aos meios de comunicação também é uma
representação de sua criticidade. Além disso, o trabalho com a tradução só foi possível em virtude dessa nova configuração comunicativa e,
por esse motivo, apresento uma breve discussão dos meios de comunicação citados, com ênfase para o televisivo, e sua recepção pela
terceira idade. Neste estudo, serão abordadas as considerações teóricas de McLuhan (1978), Lévy (1999) e Negroponte (1995).

A FORMAÇÃO DE LEITORES LITERÁRIOS NAS REDAÇÕES DO VESTIBULAR DA UERJ - 2015
LILIANE MACHADO
(COLÉGIO PEDRO II)

Resumo de Pôster
A prova de redação do vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), de 2015, solicitou que seus candidatos produzissem
uma dissertação-argumentativa na qual opinassem sobre um tema bastante relevante para os professores de Língua Portuguesa: a
importância da leitura literária como forma de avaliar a formação e os valores de uma pessoa. Este trabalho buscará, a partir da análise de
cerca de 200 redações desse concurso, discutir algumas graves dificuldades existentes no processo de escolarização da leitura literária. Como
sabemos, a formação de leitores literários tem se firmado como um dos maiores desafios impostos à Educação Básica, sobretudo em tempos
em que as tecnologias da comunicação imperam, levando a novas e imprevisíveis formas de relação entre leitores e textos variados. Sobre a
questão do ensino de Literatura e da prática da leitura literária, diversas discussões têm sido travadas por teóricos da área, como Soares
(2002), Lajolo (2008) e Nascimento (2001), propondo formas menos tradicionais de trabalho com o texto literário dentro da sala de aula.
Somem-se a essas discussões as próprias observações acerca do ensino de Literatura em Língua Portuguesa, expostas nos documentos
oficiais do MEC, mais especificamente nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998/8) e nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio
(2006), nos quais se apresenta a formação de leitores literários como condição cidadã e identitária fundamental do aluno. Nesse quadro, os
textos produzidos pelos vestibulandos da UERJ são reveladores de lacunas profundas no processo de ensino-aprendizagem da literatura e, ao
mesmo tempo, levam-nos a refletir sobre possíveis caminhos para ajudar na efetiva formação de leitores literários pela escola

REPRESENTAÇÕES EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UMA ANÁLISE PAUTADA NO INTERACIONISMO
SÓCIO-DISCURSIVO
LIVIA LETICIA ZANIER GOMES
(UFU)
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Resumo de Paper
Esta é uma pesquisa de doutorado em fase inicial cujo objetivo geral é analisar representações de agentes pedagógicos envolvidos com
Educação a Distância (EaD), a partir de um recorte realizado em um curso de Letras ofertado via Universidade Aberta do Brasil (UAB) de uma
Intituição de Ensino Superior (IES) pública, representações relativas à possibilidade de democratização de acesso à Educação Superior pública
de qualidade via UAB. São seus objetivos específicos: analisar as representações dos agentes pedagógicos do referido curso frente a: o nível
de dificuldade de um curso da modalidade a distância; a ilusão temporal em EaD; a necessidade em se “presencializar” momentos do curso; a
necessidade de domínio de tecnologia para se atuar nesta modalidade e a necessidade em uma formação específica para a EaD. Assim,
pretendo investigar se as representações refletem em práticas que dificultam ou facilitam o processo de ensino e de aprendizagem na
modalidade a distância, bem como de que forma traduzem (ou não) um dos objetivos do programa da UAB expresso aqui através do objetivo
geral desta pesquisa. Teoricamente, embasar-me-ei nos fundamentos do interacionismo social de Vygotsky, utilizando o conceito de
representação sobre a perspectiva de Bronckart (1999), que se apoia nos estudos de Habermas (1987), e também os conceitos de Bakhtin
(1995, 2000) para explicitar a dimensão discursiva implicada no processo de formação das representações. Metodologicamente, por eu
entender que há uma impossibilidade em quantificar representações de forma numérica e estatística, caracterizo esta pesquisa enquanto
qualitativa. Como instrumentos de coleta de dado terei narrativas, entrevistas semi-estruturadas e questionários coletados dos participantes
desta pesquisa, além de notas de campo que produzirei nos Encontros Presenciais e na observação da sala de aula virtual. Com o uso de
métodos múltiplos (triangulação) vislumbro melhor validação da análise a ser realizada.

LETRAMENTO CRÍTICO E CONSTRUÇÃO DE PROCESSOS COMUNICATIVOS
COLOMBIANA: UMA ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO DOS JOVENS E DA VIOLÊNCIA

PELA

MÍDIA

LIVIA MARCIA TIBA RADIS BAPTISTA
(UFC)

Resumo de Paper
Nesta comunicação, aprofundaremos a análise de algumas das contribuições proporcionadas pela abordagem do letramento crítico
(MORRELL, 2002) para promover reflexões no que tange à construção crítica dos processos comunicativos e suas implicações para a
formação de professores. Inicialmente, apresentamos algumas visões de aprendizagem e do fenômeno educativo evidenciando como
determinados princípios educacionais orientadores da abordagem do letramento crítico se identificam com essas concepções, e,
especialmente, com a aprendizagem transformadora (MEZIROW, 1978; 2013). Em seguida, trataremos de dois aspectos fundamentais para a
nossa abordagem formativa: o exercício da crítica na e para a formação de professores e a construção de processos de comunicação críticos
(Gimeno Llorente, 2009). Sendo assim, apresentaremos um estudo realizado com foco nas representações sociais sobre jovens e violência,
com ênfase na análise da emergência de processos de sentido pela mídia digital colombiana, e, mais especificamente, sobre como essas
podem ser examinadas tendo em vista o acesso discursivo direto e o mediado (van Dijk, 2008a, p. 89; Falcone, 2005). Enfatizamos, assim, a
necessidade de que na formação docente se considerem a dimensão discursiva bem como os processos de emergência dos sentidos, uma
vez que os discursos orientam e/ou condicionam as percepções dos professores sobre as distintas comunidades discursivas e os sujeitos que
dela participam. Por tanto, por meio dessa proposta visamos debater questões de natureza discursiva que perpassam as práticas sociais e
precisam ser tratadas no processo de formação de professores, em conformidade com uma abordagem crítica.

ARQUITETURA DE COMPETÊNCIAS: UMA PROPOSTA PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LE
LIZ SANDRA SOUZA E SOUZA
(UNB)

Resumo de Paper
Os avanços teóricos observados na agenda da Linguística Aplicada no Brasil é fruto de estudos articulados com as demandas da sociedade
brasileira que observam a relação intrínseca entre ensino-aprendizagem de línguas e os processos formativos dos profissionais de Língua
Estrangeira. Essa perspectiva permite entender como se faz importante refletir sobre a formação de professores e sua relação com outros
tópicos que permeiam a prática docente como as crenças, as experiências, o diálogo com as novas tecnologias são exemplos que ilustram
essas interlocuções de estudo. Diante disso, entendemos que o processo de formação de professores é complexo, e, por isso atrevo a
responder que um possível caminho para esse processo esteja em tomar como referência o modelo de desenvolvimento de Competências do
Professor de LE. Nesse sentido, a discussão desse trabalho visa compartilhar uma proposta de modelo de formação baseado no construto
teórico Competências a luz dos estudos da Teoria da Complexidade. Assim, se estabelece um quadro de competências que deveriam sem
mobilizadas pelos profissionais de LE ao longo do seu processo formativo, a saber: Competência Digital (CDg); Competência Profissional (CP);
Competência Intercultural (CI); Competência de Ensinar (CE); Competência Reflexiva (CR); Competência Formativo-Profissional (CFP). Diante
disso, compreende-se que o construto teórico Competências é um campo ainda em processo de constituição dentro das linhas de pesquisa da
Linguística Aplicada. E ciente disso, a discussão aqui empreendida é mais um passo na “edificação” e consolidação dos estudos sobre
competências.

A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA EM MATERIAL DIDÁTICO DE LÍNGUA ADICIONAL.
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LOHANNA NOVAIS SOUZA DA GAMA
(UFRJ)

Resumo de Pôster
A vida numa sociedade em constante evolução como a do século XXI, em que as línguas adicionais vêm ganhando cada vez mais espaço, e o
uso de língua inglesa como língua franca e global já é uma realidade, requer que professores de língua estejam cada vez mais inseridos em
salas de aula desde os anos iniciais. Assim, torna-se, também, função do professor de língua adicional não ser apenas um transmissor de
conhecimento, mas agente e colaborador no processo de construção da identidade de seus alunos (SCHLATTER&GARCEZ, 2012). Ainda,
viver em um mundo plurilinguístico, multimodal e multisemiótico, onde o ambiente de sala de aula é bem mais pluralizado do que a relação
professor e aluno, faz-se necessário explorar e entender os diversos discursos que perpassam e moldam o processo da construção da
identidade. Afinal, este trabalho visa observar e estudar – além de pôr em prática – como são construídas e perpetuadas as relações dialógicas
(MARCUSCHI, 2008) diárias da construção e ressignificação de mundo dos alunos de uma turma de 1º ano do Ensino Fundamental, em uma
escola municipal do projeto PIBID (CAPES/UFRJ), do Rio de Janeiro. Assim, sob uma perspectiva de Letramento Crítico (TÍLIO, 2013) e
Multiletramentos (COPE&KALANTZIS,2009), observaremos o papel do material didático (livro Zip From Zog (1ª)) na sala de aula multimodal; e
analisaremos de que maneira(s) e como este pode contribuir – e se contribui – para o agenciamento e empoderamento do aluno a pensar
criticamente (LUKE&FREEBODY, 1997) (se apresenta temas relevantes, se é perpetuador de discursos hegemônicos e relações de poder)
durante o processo de construção identitária através da aprendizagem da língua adicional (ROCHA, 2012).

A MÚSICA E O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NA PERSPECTIVA DO LETRAMENTO CRÍTICO.
LORENA NORBERTA DA SILVA
(UFAL)

Resumo de Paper
Nesta comunicação, apresento reflexões acerca dos resultados da pesquisa em que trabalhei a música inserida na perspectiva do letramento
crítico em minhas aulas de língua Inglesa. Os participantes da pesquisa foram meus alunos de uma turma de terceiro ano do ensino médio do
Instituto Federal de Alagoas. Tentei trabalhar a língua como um processo de construção social e ideológico, desmistificando a visão de que
aprender a língua seja aprender estruturas. Não priorizei as maneiras tradicionais de se trabalhar a música em sala de aula (música como
pretexto para trabalhar gramática e pronúncia). Trabalhei na perspectiva do letramento crítico: Língua Inglesa como transformadora da
realidade em que meu aluno está inserido. Tomei como base as teorias que fundamentam a minha concepção de língua
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010), de Linguística aplicada (PENYCOOK, 2006; RAJAGOPALAN,2006), do ensino de língua inglesa por meio de
música (JORDAIN,1998; MURPHEY 1992) e nos estudos de letramento crítico (COPE & KALANTZIS, 2000; LANKSHEAR & KNOBEL 2003).
Os instrumentos de coleta dados foram entrevistas, questionários, gravações de áudio e diário das aulas. Os resultados apontam para um
grupo de alunos mais reflexivo, questionador e consciente da importância social da língua.

O PROCESSO DE TRADUÇÃO DOS QUADRINHOS DO HOMEM ARANHA NO BRASIL
LUCAS LEMOS BORGES
(FAEME)

Resumo de Paper
Este trabalho apresenta um breve estudo sobre o processo de tradução dos quadrinhos do super-herói Homem-Aranha no Brasil. Trata-se de
um Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado na Universidade Estadual do Piauí – UESPI no ano de 2014, que discute, também, a
importância do profissional tradutor das mídias escritas. Para a realização do trabalho, o referencial teórico baseou-se na história dos
quadrinhos no mundo, a partir de uma descrição diacrônica, e, mais especificamente, a evolução dos quadrinhos nos Estados Unidos; bem
como a história e evolução da tradução como disciplina teórica e prática, segundo estudos de Bergmann e Lisboa (2008). Também foram
explanados os procedimentos técnicos utilizados no processo da tradução como habilidade profissional. Para a referência acerca de conceitos
básicos, técnicas e métodos de tradução foram tomadas as obras de Campos (1987) e Eco (2007). Em seguida, foi feita a análise de páginas
das versões originais e traduzidas de alguns dos quadrinhos do herói, versões em Inglês e Português, demonstrando e discutindo quais
técnicas foram utilizadas pelo tradutor e suas possíveis intenções durante o seu processo, considerando-se que no trabalho de tradução dos
quadrinhos aqui citados, são escalados mais de um tradutor para essa tarefa. Então, há alguma sistematização no trabalho dos profissionais
que trabalham nessa área? De que técnicas eles podem ter se utilizado? O trabalho, então, objetiva, mais que uma descrição de técnicas de
tradução, contribuir também para a reflexão sobre o trabalho do profissional de tradução, seus estilos, importância e reflexo na sociedade,
dando maior enfoque àquele que traduz mídias mais recentes e ainda não consideradas literatura, como os quadrinhos, por exemplo.
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ECOS DA RUA EM VÍDEOS DO YOUTUBE: OS MORADORES DE RUA E AS REPRESENTAÇÕES DE SI E
DO OUTRO
LUCAS RODRIGUES LOPES
(UNICAMP)

Resumo de Pôster
A rua – lugar de poetas, boêmios, policiais, assistentes sociais, agentes religiosas –, atrai também pesquisadores, dando um novo significado a
este espaço como também aos indivíduos que fazem dele a sua moradia, sobrevivência e vida. Ela propicia o agrupamento de tipos
aparentemente similares, grupos de pessoas, antes, (des)conhecidas, que passam a compartilhar as roupas, a comida, a droga e o dinheiro. A
organização desses sujeitos da/na rua, como forma de ação, de resistência e de defesa, é estratégia para o enfrentamento dos desafios e das
ameaças que vivenciam. Os que moram na rua aprendem desde cedo a não delatar os companheiros, a dividir os ganhos dos furtos, a droga,
a comida e a obediência aos mais fortes. Pretendemos identificar e discutir as representações da dimensão nômade, de andejo e de cuidado
de si que emergem no que é dito e silenciado por moradores de rua. Escutar seus dizeres e silêncios possibilitará, então, mapear como os
moradores de rua (re)constituem sua história e se fazem sujeitos. Com base em conceitos da psicanálise e do discurso e em estudos
foucaultianos sobre a produção da subjetividade, buscaremos analisar recortes discursivos selecionados a partir de entrevistas veiculadas no
site YouTube. Partimos da premissa de que, na rua, compartilham gestos, falas, modo de vestir e andar de seus pares sejam da comunidade
de onde vieram ou do grupo com que convivem. Emerge, então, o resultado de um complexo processo histórico de fabricação no qual se
(entre)cruzam os discursos que definem a verdade do sujeito, as práticas que regulam seu comportamento, os modos de subjetivação que o
constituem. É a própria experiência de si, construída historicamente, como aquilo que pode e deve ser pensado, transmitido e aprendido. Isto
porque toda cultura transmite um repertório de modos de experiência de si, e todo membro de uma cultura aprende a ser pessoa interagindo
com as modalidades incluídas nesse repertório.

AS IMPLICAÇÕES DO PIBID NO PROCESSO DE LETRAMENTOS DE PROFESSORES DE LETRAS
LÚCIA DE FÁTIMA SANTOS
(UFAL)

Resumo de Paper
Nesta comunicação temos como objetivo analisar implicações do trabalho desenvolvido pelo projeto do PIBID (Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência) no processo de letramentos de professores em formação inicial do curso de Letras/Português da Universidade
Federal de Alagoas. Trata-se de análises de uma pesquisa em andamento, fundamentada principalmente nos Novos Estudos do Letramento
correlacionados com as reflexões de Bakhtin (1992; 2003). As análises adotam as orientações teórico-metodológicas da área de Linguística
Aplicada e envolvem recortes de um amplo banco de dados com registros longitudinais de práticas de escrita e leitura efetivadas pelos
professores (bolsistas do PIBID) em dois momentos: tanto nos encontros de formação com a coordenadora do PIBID/Letras/Português quanto
no trabalho realizado com alunos de diferentes turmas do ensino fundamental, em escolas públicas localizadas na cidade de Maceió. Com
base em resultados ainda preliminares, observamos significativas alterações nas práticas de letramentos dos professores nos textos que
produzem, na compreensão expressa sobre os textos que leem, nas orientações adotadas durante as atividades de escrita e de leitura
desenvolvidas com os alunos da educação básica e na atuação nos grupos de estudo.

CENAS DO PIBID: EXPERIÊNCIAS COMPARTILHADAS POR PARTICIPANTES DE UM PROJETO DE
LETRAS-INGLÊS
LUCIANA CABRINI SIMÕES CALVO
(UEM)
JOSIMAYRE NOVELLI CORADIM
(UEL)
Resumo de Paper
O presente estudo tem como foco de investigação as reflexões realizadas durante as ações do Pibid-Letras/Inglês de uma universidade pública
paranaense. O seu principal objetivo é analisar relatos, narrados em formas de cenas, de experiências de aprender a ser professor vividas por
participantes do programa. Como maneiras ‘alternativas’ (FREITAS, 2011) para desencadear reflexões, as estórias, as narrativas, os materiais
visuais (DIAMOND; MULLEM, 1999; TELLES, 2004; FREITAS, 2011) assim como as cenas examinadas nesse trabalho podem ser usados por
diferentes atores do meio educacional para analisarem criativamente e atribuírem significados às ações vivenciadas em diferentes contextos. O
olhar para as cenas escritas pelos pibidianos nos permite trazer para a discussão questões relacionadas às suas experiências no Pibid em
termos de construção ou desenvolvimento da identidade docente; propostas metodológicas para o ensino da língua inglesa; docência; uso de
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inglês em sala de aula; indisciplina, desinteresse ou interesse dos alunos da escola regular nas aulas; dentre outras temáticas levantadas. As
cenas também possibilitam investigar o modo como o programa afetou as maneiras dos participantes de compreender sua formação docente.

INVESTIGANDO OS IMPACTOS DO PIBID NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA
LUCIANA CRISTINA DA COSTA AUDI
(UNEB)

Resumo de Paper
O presente estudo visa discutir e analisar impactos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID – para a formação
inicial de professores de língua inglesa, especialmente no que diz respeito à influência deste programa na (re)constituição identitária e na vida
profissional dos egressos dos cursos de Letra Inglês que participaram de subprojetos PIBID - Inglês, no Campus X da Universidade do Estado
da Bahia (UNEB), entre 2009 e 2014. O foco deste estudo recai sobre a influência do PIBID na identificação (e permanência) dos ex-bolsistas
de iniciação à docência com a profissão de professor de língua inglesa. Para isso utilizam-se aportes teóricos de autores que discutem a
identidade de professores (NÓVOA, 2009; BEIJAARD, MEIJER E VERLOOP, 2004; FLORES, 2003), e a formação de professores por meio da
Teoria-Sócio-Histórico-Cultural (MATEUS, 2009; MOLL e ARNOT-HOPFFER, 2005; FREITAS, 2002; LAVE, 1996). O estudo trata-se de um
recorte de uma pesquisa de doutorado, ainda em andamento, na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP). As
análises, ainda que preliminares, apontam para a influência do PIBID na (re)constituição da identidade profissional desses egressos, e,
também, para como esses sujeitos têm lidado com a profissão de professor de língua inglesa. Espera-e com este estudo, poder contribuir para
a expansão de pesquisas na área de PIBID e formação inicial de professores de língua inglesa, bem como para o impacto de politicas públicas
como esta na identidade profissional e permanência na profissao de professor.

REESCREVER PARA APRENDER A ESCREVER: REESCRITURA E CONHECIMENTO METALINGUÍSTICO
LUCIANA FARIA MAZZEI
(UFRJ)

Resumo de Paper
O presente resumo trata-se de um recorte da pesquisa de Mestrado desta autora, trabalho este em andamento e que pretende confirmar a
prática da reescrita de textos como processo colaborativo e necessário ao aprendizado de texto. Para tanto, elabora-se uma metodologia de
reescritura, recortada na área de sintaxe do texto, que busca entrelaçar tarefas específicas de reescrita (adição, substituição, deslocamento e
exclusão) e tarefas metalinguísticas, particularmente tarefas metassintáticas de identificação, comparação, correção e refacção. Desta forma,
este trabalho caracteriza-se como um trabalho na área de ensino de língua, texto e metalinguagem.conteúdo da Apostila de Oficina de Língua
Portuguesa (v.2013-2014) do CLAC/UFRJ – baseado nos estudos de conhecimento metalinguístico –, esse e outros problemas relacionados à
estrutura argumental dos períodos resumem-se a questões de: (1) não percepção da presença ou ausência de constituintes na oração ou da
não pertinência entre aqueles que foram escritos; (2) não identificação das fronteiras entre os constituintes e (3) não ordenamento adequado
entre os componentes da oração A partir de tais recortes, investiga-se, portanto, se os problemas de conhecimento metassintático (habilidade
humana de refletir e monitorar intencionalmente os aspectos sintáticos da língua) dos alunos, refletidos no texto escrito, podem ser
minimizados com a colaboração da prática da reescrita orientada e, consequentemente, se é possível a generalização de que o processo de
refacção textual contribui para com (1) o desenvolvimento da consciência metassintática; (2) a produção de textos de qualidade (uma vez que
é preciso conhecimento sintático para se escrever adequadamente); (3) o letramento linguístico

PORTUGUÊS COMO LÍNGUA NÃO MATERNA:
DESENVOLVIDAS NO BRASIL (1985-2013)

PANORAMA

DE

TESES

E

DISSERTAÇÕES

LUCIANA KINOSHITA BARROS
(USP)

Resumo de Paper
Estudos sobre português como língua não materna ganham cada vez mais espaço entre as pesquisas acadêmicas em âmbito nacional. Daí a
necessidade de conhecer um pouco mais a respeito do que se vem pesquisando sobre o tema nas últimas décadas no país e mostrar o que já
sabemos e o que ainda carece de estudos mais abrangentes e/ou aprofundados. Por isso, em nossa investigação pretendemos apresentar um
breve panorama das pesquisas na área de português como língua não materna no Brasil. Para tanto, buscamos dissertações e teses já
elaboradas sobre o tema em diversas universidades brasileiras, dividindo as produções em quatro diferentes períodos (até a década de 80,
década de 90, década de 2000-10 e 2011 a 2013) e categorizando-as em diferentes áreas temáticas. Resultados preliminares indicam as
produções envolvendo o assunto aumentaram significativamente nos últimos anos e que estudos descritivos de língua e material didático
correspondem a quase metade do total de produções, enquanto que outras áreas temáticas não contam com quantidade significativa de
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trabalhos (ex.: português L2 para indígenas, português L2 para deficientes auditivos, estudos contrastivos de português x outras línguas,
políticas linguísticas, português como língua de contato/de fronteira, tarefas comunicativas, ensino/aprendizagem em contextos multilíngues,
entre outras).

A INCLUSÃO DO JOGO ELETRÔNICO TRACE EFFECTS COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL NO
PROCESSO ENSINO/ APRENDIZAGEM EM LÍNGUA INGLESA NA CIDADE DE RIO BRANCO NO ESTADO
DO ACRE
LUCIANA PEREIRA OGANDO
(UFAC)
MARILEIZE FRANÇA MATTAR
(UFAC)
Resumo de Paper
Essa comunicação tem como objetivo apresentar resultados parciais de uma pesquisa em andamento inserida no Programa Rede Digitais da
Cidadania, financiado pelo Ministério das Comunicações, em parceria com a Fundação de Amparo a Pesquisa do Acre. A pesquisa em
questão tem como objeto de estudo a formação continuada do professor de Língua Inglesa (LI) para o uso do jogo eletrônico Trace Effects
como ferramenta educacional no processo ensino/aprendizagem em LI na cidade de Rio Branco/Acre. Embasadas teoricamente na perspectiva
sócio-interacionista em que o conhecimento é construído em um meio social, a inclusão do jogo na sala de aula pode desenvolver
colaborativamente a construção de novos conhecimentos sobre os mais diversos assuntos, possibilitando, assim, ao aluno uma transformação
cultural (GEE, 2007; ALVES 2005 e outros). Neste viés, a pesquisa em si trata-se de oferecer formação continuada aos professores de LI, do
sistema público de ensino, para que possam construir condições favoráveis ao processo de ensinar e aprender utilizando-se da tecnologia na
sala de aula, acreditando que, ao final, e mesmo no decorrer do processo, alguns alicerces poderão ser plantados na busca da melhoria da
formação do professor ao tratar-se da utilização desse recurso, especificamente o jogo Trace Effects, aperfeiçoando, portanto, suas práticas
pedagógicas.

LÍNGUA INGLESA NO PROFIS/UNICAMP: UMA ANÁLISE A PARTIR DOS LETRAMENTOS E PROJETOS
COLABORATIVOS
LUCIANA VASCONCELOS MACHADO
(UNICAMP)

Resumo de Paper
Neste trabalho apresento resultados parciais de minha pesquisa de mestrado, cujo contexto gerador de dados foi uma das disciplinas de
Língua Inglesa III, ministradas no primeiro semestre de 2014 no ProFIS – Programa de Formação Interdisciplinar Superior/ UNICAMP. Na
atualidade, a LI assume o papel de língua hegemônica e a condição de produto cultural, político e econômico (RAJAGOPALAN, 2005),
fortalecendo o caráter colonizador e instrumentalista do ensino dessa língua (CANAGARAJAH, 1999). No contexto universitário,
direcionamentos de ordem utilitária e instrumental têm restringido o foco do processo educativo à leitura e à escrita, favorecendo visões
gramaticalistas e acríticas (ROCHA, 2013). Para Benesch (2011), o ensino de LI deve ser repensado, a fim de apresentar-se desestabilizador,
transformador e mais aberto à diversidade de linguagens e de culturas. Apoiada em uma visão discursiva de linguagem (BAKHTIN, 2004
[1929]) e sociocultural de aprendizagem (VYGOTSKY, 1978), pressuponho que perspectivas pedagógicas atreladas aos (multi)letramentos
(KALANTZIS; COPE, 2012) e aos projetos colaborativos (ALCÂNTARA et al, 2004) podem contribuir para a aprendizagem de LI fortalecendo a
agência e a criticidade. A proposta pedagógica analisada envolveu a elaboração de um site bilíngue (português-inglês) voltado a problematizar
e apresentar o ProFIS à universidade e ao público externo. Para tal, a plataforma Wix foi utilizada e o Facebook escolhido para comunicação.
Os objetivos do estudo, de natureza qualitativa e cunho etnográfico (ANDRÉ, 2013), voltam-se à análise de como é oportunizado o trabalho
com letramentos e em que medida o processo educativo instaurado evidencia-se crítico e participativo. Investigo também as percepções
discentes sobre sua aprendizagem e participação no projeto. Como resultados parciais, é possível destacar a visão discente positiva frente à
experiência e o aparente fortalecimento de letramentos digitais, autorais e (trans)culturais no processo.

POLÍTICA E PLANIFICAÇÃO DO ENSINO DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA EM PAÍSES DA
AMÉRICA DO SUL
LUCIANO TAVEIRA DE AZEVEDO
(SEDUC)

Resumo de Paper
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A criação de uma política linguística que regulamente a implantação de escolas de ensino de português língua estrangeira (doravante PLE) no
cenário dos países latino-americanos requer uma reflexão que passa pela proposta curricular (conteúdo programático a ser ensinado),
formação dos professores, material didático, avaliação da proficiência do aprendiz e a legislação regulamentadora das relações entre os países
envolvidos e o Brasil. Acerca dos aspectos mencionados, Shohamy (2006, p. 50) declara que “em alguns contextos, a política linguística é
estipulada explicitamente pelos documentos oficiais [...], currículo, testes e outros tipos de documentos. Em outros contextos, a política
linguística não é estipulada explicitamente, mas pode ser derivada implicitamente de uma variedade de práticas”. Nosso trabalho debruça-se
sobre o primeiro aspecto e apresenta um levantamento tanto quantitativo quanto qualitativo da criação e implementação de políticas
linguísticas voltadas para o ensino de PLE num momento em que a(s) variante(s) do português falado no Brasil assume a liderança na busca
por um lugar no cenário comercial do país. Assim, interessa-nos analisar o conjunto de fatores explícitos que tem contribuído ou dificultado a
expansão do ensino de PLE nos países da América do Sul que vem crescendo de forma vertiginosa. Embora nosso interesse esteja voltado
para países da América Latina, vale salientar que atualmente há instituições de ensino superior com cursos de PLE nos cinco continentes.
Nóbrega (2010, p. 1-2) assevera que “no Brasil a demanda também aumenta a olhos vistos graças ao número de estrangeiros que vêm para o
país a trabalho ou como estudantes intercambistas.” Diante desse contexto, faz-se necessário compreender os mecanismos políticos entre os
países envolvidos que permitem uma posterior planificação dos elementos que constituem o ensino e a aprendizagem de PLE para fins de
imersão no universo cultural brasileiro e/ou entrada no mercado de trabalho.

ESPANHOL É UMA LÍNGUA FÁCIL, MAS O “PORTUNHOL É HORRÍVEL”: REPRESENTAÇÕES SOBRE
ENSINO-APRENDIZAGEM DE ESPANHOL EM UM GRUPO DE DISCUSSÃO NA INTERNET
LUCIELENA MENDONÇA DE LIMA
(UNIVERSIDAD OVIEDO)

Resumo de Paper
Propõe-se discutir as aparentes contradições materializadas nos discursos (FOUCAULT, 1986) de participantes de grupos de discussão na
internet, que mostram duas representações (SILVA, 2000): espanhol como uma língua fácil de ser aprendida pelos brasileiros, mas que, em
certo momento do processo de aprendizagem, passa a ser difícil. Os dados analisados são respostas, retiradas do site
https://br.groups.yahoo.com, dadas a uma pergunta que considera o fato de o brasileiro acreditar que é fácil aprender espanhol. Essas
apontam que a consequência e/ou resultado dessa aparente facilidade e/ou dificuldade é o “portunhol horrível”. Também, propõe-se refletir
sobre os efeitos de sentido do conceito “portunhol”, pois os dados permitem concluir que o “portunhol é horrível”, porque é considerado como
uma interlíngua (BROWN, 1994). Essa conclusão exemplifica uma cultura de aprender (ALMEIDA FILHO, 1993), baseada na tradicional
perspectiva monolíngue. Já que essa segue o modelo ideológico de língua padrão amparado no mito do falante nativo. No entanto, a partir de
uma perspectiva translíngue, o portunhol é uma prática linguística na qual o texto apresenta hibridez (CANAGARAJAH, 2013; CAVALCANTI,
2013) ou uma língua mista (RAJAGOPALAN, 2003) que não segue o modelo de língua padrão. Neste trabalho, defende-se o portunhol como
uma prática translíngue, quer seja como uma fase interlinguística, como o espanhol da/na mídia e como língua de fronteira (MOTA; IRALA,
2014). Essa defesa se baseia na consideração de que o brasileiro tem o direito de falar espanhol à sua maneira enunciativa (FANJUL, 2004),
ou seja, a partir da sua subjetividade de brasileiro sem sofrer preconceito ou intolerância linguísticos (LEITE, 2008).

NOMEAÇÕES PARA “PICUMÃ” NA REGIÃO CENTRO-OESTE: UM ESTUDO GEOLINGUÍSTICO
LUCIENE GOMES FREITAS MARINS
(UFMS)

Resumo de Pôster
Este trabalho tem como objetivo analisar aspectos relacionados à presença de traços de ruralidade na fala de habitantes de espaços urbanos
da região Centro-Oeste do Brasil entrevistados pelos pesquisadores do Projeto ALiB (Atlas Linguístico do Brasil), buscando identificar a
interferência de aspectos espaciais e sociais na forma de nomear um mesmo elemento da realidade. Para tanto, foram examinadas doze
unidades léxicas (picumã/pucumã/tucumã; fumaça; carvão; teia; fuligem; tisna; carburação; rolinho; pluma preta; brasa; borra e picão) obtidas
como respostas para a questão 171 do Questionário Semântico-Lexical (QSL) do Projeto ALiB, vinculada à área semântica das habitação, que
apura designações para o conceito “aquilo preto, que se forma na chaminé, na parede ou no teto da cozinha, acima do fogão a lenha”. O
corpus aqui analisado é fruto de entrevistas com 108 habitantes dos três Estados da região Centro-Oeste, oriundos de cidades do interior e das
capitais, de faixa etária e de nível escolar distintos. A análise, entre outros aspectos, considerou a questão da produtividade de uso no âmbito
da região pesquisada; a distribuição diatópica das variantes documentadas; as variações diageracional e diassexual em termos de escolhas
lexicais, além do estudo léxico-semântico das unidades lexicais em estudo, tomando por base informações registradas em dicionários antigos e
contemporâneos da língua portuguesa: Bluteau (1712-1728); Moraes Silva (1813); Houaiss (2001) e Ferreira (2004). Os princípios teóricometodológicos são oriundos da Lexicologia, da Dialetologia, da Geolinguística e da Semântica-Lexical.
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"SEUS OLHOS SÃO A LUZ DO MEU VIVER" VS. "EU TÔ COM OS DOIS OLHO NA SENHORA":
CONCORDÂNCIA NOMINAL, ESTILO E PRÁTICA SOCIAL NA SALA DE AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA
LUCIENE JULIANO SIMÕES
(UFRGS)
ANDRÉA BURGOS DE AZEVEDO MANGABEIRA
(UFRGS)
Resumo de Paper
Neste trabalho, analisou-se como a variação estilística pode ser utilizada na sala de aula de Língua Portuguesa, com vistas a negociar e
sustentar identidades de participação diversas em uma comunidade de prática emergente na Educação de Jovens e Adultos (EJA). O dado
analisado faz parte de uma coleção de dados gerada no primeiro semestre de 2011, em uma escola de EJA em Porto Alegre (RS), aqui
denominada Centro do Trabalhador (CT). Na pesquisa, de cunho etnográfico, a triangulação de dados de diferentes naturezas (registros
audiovisuais, entrevistas com participantes e diários de campo) revelou, após finalizadas as análises, que um traço identitário de alto valor na
comunidade de prática em questão é o alinhamento ao CT, como instituição de ensino. Com esse histórico em vista, analisamos, aqui, um
dado audiovisual de uma aula de Língua Portuguesa. Uma das participantes da pesquisa lança mão do uso padrão da concordância nominal,
com vistas a negociar alinhamento com a escola, em meio a uma atividade pedagógica em andamento. Por outro lado, a mesma participante
utiliza variante não padrão da concordância, com vistas a marcar o entendimento de que a atividade foi interrompida, bem como a
informalidade da nova interação, não pertencente à atividade pedagógica anterior, portanto, não associada ao caráter institucional da escola.
Esses resultados mostram que as variáveis linguísticas não têm significados sociais fixos, mas múltiplos, diversos e negociáveis, dos quais os
participantes lançam mão em usos locais da língua, revelando movimentos estilísticos de construção de identidades em práticas sociais
diversas, o que mostra que a variação linguística é uma prática social. O trabalho concluiu ainda que o emprego das variantes não padrão da
concordância nominal não se associa à incompetência linguística, falta de instrução, ou falta de conhecimento acerca da gramática normativa,
mas sim à competência interacional dos falantes de uma língua.

AS DIFERENTES VOZES QUE CONSTROEM O (IN)SUCESSO ESCOLAR
LUCIENE PIRES NEVES
(UNITAU)

Resumo de Paper
Este trabalho tem como objetivo refletir o fracasso escolar que tem sido a grande preocupação da educação no Brasil. Mais especificamente,
este trabalho visa analisar o discurso de alunos que não conseguem progredir nas séries escolares, se tornam inadequados para as turmas por
estarem fora da idade de acordo com a série escolar, e acabam por abandonar a escola. Vale ressaltar que estes alunos não tem laudo, isto é,
são tidos como alunos que não apresentam qualquer problema cognitivo que poderia interferir em sua aprendizagem. Os dados gerados por
meio de discussões e observações de aula foram analisados com base na polifonia de Bakthin e também pelo seu postulado de que
construímos a nossa autoimagem através do olhar do outro. É importante ressaltar que neste estudo leva-se em consideração o que foi
apontado por Palmer (1998) e Arnold Brown (1999), de que afeto e cognitivo não se separam no processo de aprendizagem. Os resultados
apontam que muitas das práticas escolares devem ser repensadas, pois, fazem com que os alunos construam uma imagem negativa de si e
não propiciam uma melhor qualidade de vida em sala de aula tão importante no processo de ensino e aprendizagem.

O PAPEL DA AGÊNCIA NO DESENCAPSULAMENTO NA FORMAÇÃO EM PRÉ-SERVIÇO
LUCILENE SANTOS SILVA FONSECA
(CENTRO PAULA SOUZA)

Resumo de Paper
Objetivo expor uma experiência desenvolvida com alunos do curso de Letras Licenciatura em língua estrangeira (LE) para compreender os
seus modos de agir (agência) durante a disciplina Prática de Ensino de Língua Estrangeira na Faculdade Eça de Queirós. Observamos que
muitos desses alunos, após a conclusão da graduação, passam a ministrar aulas em escolas sem terem a prática do ensino da (LE). Essa
problemática motivou a compreensão (1) dos modos de agir do aluno em formação, em um contexto pensado para apropriação da LE em foco;
(2) do processo reflexivo-crítico por meio de novos modos de organizar a sala de aula como instrumento para possibilitar a construção de
contextos de aprendizagem e desenvolvimento nas salas de aula das escolas públicas para se evitar o encapsulamento da aprendizagem. A
escolha teórico-metodológica na construção de contextos de compreensão, de reflexão e de transformação, no que diz respeito ao ensinoaprendizagem de línguas e ao papel da linguagem nesses contextos está na Pesquisa Critica de Colaboração (Magalhães, 2010). Esse recorte
teórico baseia-se naTeoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (Vygotsky, 1934/1998; 1930/2004, Leontiev, 1978, Engeström, 2001), com
foco nos conceitos de ensino-aprendizagem e desenvolvimento, mediação e Zona Proximal de Desenvolvimento (ZPD) como espaço sóciohistórico-cultural de vir-a-ser, em que a linguagem organiza a relação colaborativo-crítica entre os participantes. A fim de direcionar e atender
aos objetivos propostos a seguinte questão de pesquisa: como se caracterizam os modos de agir de professores em pré-serviço do curso de
LE, nas aulas ministradas no decorrer do trabalho? Para respondê-la, os dados coletados visam recuperar e compreender os modos de agir
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dos participantes para beneficiar entidades educacionais que buscam superar a encapsulação da aprendizagem presente na formação préserviço do curso de Letras.

“COMO LEIO E COMO ENSINAREI A LER”: ABORDAGEM SOBRE A LEITURA PARA ALUNOS DE ENSINO
SUPERIOR E FUTUROS DOCENTES
LUCY RAIANE PERES FARIAS
(UFPI)

Resumo de Paper
Como alunos, todos nós passamos por uma longa jornada desde o Ensino Infantil até o Ensino Médio, cercados por livros e textos que, na
teoria, nos auxiliariam a compreender todas as inúmeras disciplinas as quais estudamos na escola. Lemos e somos “lidos” diariamente, sem ao
menos pensar sobre esse processo tão comum em nossa rotina. No ensino superior, e mais particularmente, no ensino de línguas a
preocupação com a leitura se torna ainda maior, pela demanda para que o aprendiz – e futuro docente – tenha o contato com a língua, o que
na maior parte das vezes, se dá pela linguagem escrita, com leitura e produção textual. Esta pesquisa se baseia nos pesquisadores Leffa
(1996) e Kato (1999) com princípios para a área de leitura, tipos de leitores e competência leitora; Brito (2006), que teoriza e reflete sobre a
formação de professores; e Félix (1999), que discute as competências do profissional docente. A proposta do presente projeto é buscar
entender o que ocorre com os indivíduos de nível superior de educação em formação para tornarem-se futuros docentes, profissionais do
ensino de língua inglesa, e consequentemente, refletir sobre como esses alunos em pré-serviço e futuros profissionais da educação
(re)constroem suas próprias concepções de leitura também nessa língua, contribuindo, assim, para o ensino-aprendizagem da mesma.

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUAS PARA O AVALIAR À LUZ DA COMPLEXIDADE
LUDMILA NOGUEIRA DE ALMEIDA
(UFU)

Resumo de Paper
Esta comunicação tem o propósito de apresentar uma pesquisa de mestrado em andamento que tem como macro objetivo descrever e analisar
como se processa a formação de professores de línguas do curso de Letras de uma universidade do interior do Brasil, no que concerne à
avaliação da aprendizagem. Para o item formação de professores, utilizei as lentes do Paradigma da Complexidade e seus desdobramentos
educacionais, me amparando principalmente nas elucubrações teóricas de Leffa (2006); Morin (2003, 2005); Moraes (2007; 2010a); Freire
(2009) e Freire e Leffa (2013). Esses autores através de suas pesquisas evidenciam o surgimento de um novo paradigma educacional advindo
do paradigma científico da Complexidade que, de acordo com Moraes (2007) emergiu, mas ainda não foi encarado e assumido, em suas
complexidades, pelo sistema educativo. Para discutir a Avaliação da aprendizagem me respaldei, sobretudo em Álvarez Méndez(2002),
Fernandes(2009), Hadji(2008), Luckesi(2010), e para discutir Avaliação e Linguística Aplicada busquei as contribuições de Scaramucci (2011),
Neves(2004), Menezes e Sade (2006), e Felice (2011). Todos esses autores defendem a prática de uma avaliação formativa, pois é ela que
fornecerá os instrumentos necessários para a regulação da aprendizagem. A pesquisa ainda se encontra na fase inicial de análise de dados,
contudo, partindo desses postulados, e entendendo a linguagem como um sistema complexo (NASCIMENTO, 2009) o percurso teóricometodológico escolhido, aponta para a necessidade de uma auto-heteroecoformação (FREIRE, 2009; FREIRE E LEFFA, 2013) (MORAES,
2007; 2010) de professores para a avaliação da aprendizagem de línguas, de maneira que a avaliação formativa deixe de ser apenas mais
uma utopia educacional nas práticas avaliativas de docentes (HADJI, 2008). Se concretizando, inicialmente, nas práticas dos professores
formadores para retroagirem, consequentemente, nas futuras práticas dos professores em formação.

CAPAS DE JORNAIS IMPRESSOS E DIGITAIS (MÓVEIS) À LUZ DA SEMIÓTICA SOCIAL
LUDMYLLA MARINA DE SOUZA
(CEFET MG)
ANA ELISA FERREIRA RIBEIRO
(CEFET MG)
Resumo de Paper
Capas de jornais impressos e digitais (móveis) à luz da semiótica social Ludmylla Souza Ana Elisa Ribeiro PPG em Estudos de Linguagens
CEFET-MG Os jornais são produtos editoriais de ampla circulação social, sobre os quais tem recaído intenso interesse de investigação
científica no campo das linguagens. Um dos motivos para que isso ocorra talvez seja a velocidade com que mudanças gráfico-editoriais têm
sido para eles projetadas e implementadas, gerando condições de experimentação e inúmeras tentativas de sustentar sua existência e atrair
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leitores. As mudanças nas práticas sociais de leitura, no entanto, decorrentes de novos dispositivos e de propostas editoriais pretensamente
inovadoras, demandam projetos cada vez mais ligados às novas plataformas, tais como tablets e smartphones. Este trabalho, derivado de
pesquisa de dissertação de mestrado em desenvolvimento, tem como objetivo principal verificar diferenças no modo de construção de matérias
de capa do jornal Estado de S.Paulo (Estadão), em suas versões impressa e para tablet. Foram escolhidos dois textos para uma análise mais
breve, tendo sido ambas publicadas em 13 de dezembro de 2014, sábado, uma com menos e outra com mais destaque. Fundamentam a
análise desse produto editorial autores como José Ferreira Júnior, que fornece uma história do gênero “capa de jornal”, além que Henry
Jenkins, em sua proposição sobre a cultura da convergência de mídias, e Gunther Kress e Theo Van Leeuwen, para a compreensão das
composições multimodais.

TRADUÇÃO E CONTINGÊNCIA: SAMUEL BECKETT SEGUNDO NANCY HUSTON
LUIS FERNANDO PROTASIO
(UNICAMP)

Resumo de Paper
A fim de determinar, até onde seja possível, isto é, até o limite do rigor no qual o contingente salta (Sprung) com o novo (Ursprung), em que
sentidos a tradução, pensada de uma perspectiva que articula o incômodo vínculo (bind) entre filosofia, psicanálise e LA é uma experiência
radicalmente negativa, convém partir da performance que Barbara Cassin oferece, em e com e talvez até mesmo por sua tradução da
plasticidade de um enunciado de Górgias a respeito da resposta que as categorias “dentro” e “fora” entregam, reciprocamente, uma à outra.
Com efeito, sendo o contingente radicalmente negativo, advém que, para dar-se à interpretação (ainda que em um “só-depois”), o contingente
precisa, em um gesto de renúncia (Aufgabe), deixar de ser (lido como) contingente. Isso porque, lido, só-depois, como ressalto, no interior de
uma cadeia (de eventos), o contingente funciona, ganha forma e função de imprescindível (apesar de sua precariedade ou, mais
positivamente, provisoriedade, como suporta o famoso prefácio de Walter Benjamin). Partindo da hipótese de que a autotradução realiza como
performance justamente a negação radical do espaço teórico que a lavra, proponho ler o recuo (o ressalto) à prática do irlandês Samuel
Beckett empreendido pela canadense Nancy Huston em seu Limbes/Limbo (1998) como um exercício que, de fato, convocaria a verdadeira
responsabilidade em um contexto fundamentalmente político: aquela que, junto com Samuel Weber (2008), é, acima de tudo,
capacidade/possibilidade de resposta. Em outras palavras, a verdadeira responsabilidade só pode ser da ordem do contingente. Anúncio, de
antemão, do fracasso, essa contingência dá fé de que a tradução apenas poderá assumir seu papel verdadeiramente político esvaziando um
pretenso discurso científico da necessidade de que algo possa valer pela origem (em cujas balizes estão a fidelidade e a técnica) em nome da
promoção de um discurso artístico da contingência de origem (em que pese o inacessível como significante).

O PIBID DESPERTANDO O INTERESSE PELA LÍNGUA INGLESA
LUIS PAULO PRADO LEAL
(UFPI)

Resumo de Pôster
O Programa institucional de bolsa de iniciação à docência (PIBID) está refletindo de maneira positiva na educação, sendo a formação docente
um aspecto importante e relevante que vem contribuindo de maneira expressiva com os alunos de escola pública e bolsistas. O objetivo desse
trabalho é demonstrar através de um relato de experiência como a atuação dos bolsistas está despertando o interesse pela língua inglesa (LI)
nos alunos de uma escola pública do estado do Piauí. Nesta pesquisa o enfoque é detalhar se essa participação é relevante para o
aprendizado dos alunos, e o quão tem contribuído para a formação dos futuros professores. Este trabalho é um relato de experiência de uma
oficina de LI em uma escola pública do estado do Piauí que acontece durante os dias 23 de novembro de 2014 a 17 de dezembro de 2014.
Estão sendo observados sessenta (60) alunos divididos em 3 turmas de vinte (20) alunos cada, em cada turma dois bolsistas ministrantes,
onde em aulas semanais de uma hora e meia de duração são discutidos, em inglês, temas como música, cinema, literatura e a cultura dos
povos falantes de LI. Esse auxilio trouxe bons resultados na referida pesquisa, onde os bolsistas aplicam o que aprendem na universidade
inovando e utilizando de novos métodos para ensinar LI. Esperamos que com este trabalho professores e outros bolsistas percebem o quão
importante está sendo o PIBID no auxílio de alunos e futuros professores.

É PRECISO ENSINAR NORMA PADRÃO NOS CURSOS DE LETRAS? REFLEXÕES A PARTIR DAS
DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS
LUIZ LEANDRO GOMES DE LIMA
(UEMS)

Resumo de Paper
Este trabalho se insere dentro do debate maior sobre a formação de professores de língua materna e a concepção de linguagem que esses
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professores aplicarão em suas salas de aula (AZEREDO, 2007; GUEDES, 2006; KIRST & CLEMENTE, 1992; SOARES, 2005). Tendo em vista
que a questão sobre o ensino de gramática versus o trabalho com textos ainda se mantém viva dentro dos cursos de Letras, nosso objetivo é
refletir sobre o ensino explícito da Gramática Normativa para acadêmicos desse curso e sobre a necessidade de que esse conhecimento esteja
presente na formação dos futuros professores para subsidiar seu trabalho em sala de aula. Para tanto, analisamos os documentos oficiais
(resoluções e pareceres) emitidos pelo Ministério da Educação e que constituem as Diretrizes Curriculares Nacionais para cursos de
graduação em geral, para cursos de licenciatura e especificamente para os cursos de Letras. Nesses documentos, está delineado o perfil de
egresso esperado e estão indicadas quais competências e habilidades o graduando deve desenvolver durante o curso. A conclusão a que
chegamos é que, antes de ser um corpo de conhecimentos importante na formação do professor de português, o ensino da norma padrão é
um requisito legal, previsto nas Diretrizes Curriculares do curso de Letras.

O CONHECIMENTO PRÉVIO: UM ALICERCE PARA A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE UMA LÍNGUA
ESTRANGEIRA MODERNA
LUIZA FERNANDA GERMANO DE OLIVEIRA
(IFMG- CAMPUS OURO PRETO)

Resumo de Pôster
O debate sobre ensino de línguas estrangeiras (LE) em escolas regulares se faz cada vez mais profícuo. Pesquisadores de várias linhas de
pensamento discutem sobre a melhor forma de motivar e ensinar a LE. A proposta que ora se apresenta, propõe o ensino de LE pela
Abordagem Comunicativa que propõe a integração das habilidades de compreensão e produção oral e escrita para o desenvolvimento da
Competência Comunicativa dos aprendizes (CANALE, 1983). O objetivo desta pesquisa de sala de aula é analisar a produção em LE escrita
de alunos do ensino médio, com a qual eles podem desempenhar diferentes papeis sociais, e para ativar processos sócio-cognitivos,
conhecimentos prévios, e estabelecer uma relação entre leitor, escritor (sócio) e seus pensamentos (cognitivo). Para o desenvolvimento de
aulas que integrem as habilidades, os alunos do ensino médio são confrontados com as características da língua alvo, dos gêneros textuais,
com novas informações, novas estratégias de aprendizagem. Além disso, para que possam ler, compreender e escrever de forma mais eficaz,
precisam integrar esses novos conhecimentos à sua base conceitual, raciocinar e construir uma nova forma de pensar sobre o assunto,
adaptando as suas concepções e crenças (DAVIS; WINEK, 1989; SQUIRE, 1983; WEISBERG, 1988). Este projeto de pesquisa contribui com
as abordagens de ensino de LE, no que tange ao processo de ativação dos conhecimentos prévios dos alunos tão importante para a
compreensão e produção de textos em LE. Ele se justifica, pela necessidade de investigar o ensino de LE no ensino médio, pois observamos
que grande parte dos alunos tem dificuldades no processo de compreensão e produção escrita. A maioria dos alunos consegue utilizar apenas
as estratégias básicas de leitura e na produção escrita. Os resultados mostram que a integração de habilidades e as oportunidades de uso e
produção da LE em sala de aula potencializam os conhecimentos prévios dos alunos.

PRÁTICAS DIGITAIS NO ENSINO DE INGLÊS COMO LÍNGUA ADICIONAL: O USO DE UMA
FERRAMENTA DIGITAL EM UMA OFICINA DE FANFICTION
MAIARA ROSA VIEGAS
(UFRGS)
ANA ELIZA PEREIRA BOCORNY
(PUCRS)
Resumo de Paper
O presente trabalho tem como objetivo apresentar um projeto de escrita e avaliação online realizado com duas turmas de Inglês IV, disciplina
obrigatória do quarto semestre de um curso de graduação em Letras – Inglês. Partindo-se da temática central da disciplina, "Estudos
Contemporâneos no Cinema e na Literatura", foi oferecida aos alunos uma "Oficina de Fanfiction", cujo produto final foi a criação individual ou
em grupos de uma fanfiction através da ferramenta Google Docs. A ferramenta também foi utilizada para mediação e acompanhamento da
escrita durante o projeto, bem como para o processo avaliativo, processo este compartilhado e com diferentes avaliadores responsáveis por
língua, forma e conteúdo. Essas práticas digitais permitiram às professoras/pesquisadoras uma avaliação das diferentes capacidades de
editoração síncronas e assíncronas da ferramenta. Este trabalho tem como base teórica as discussões de multiletramento, novos letramentos e
uso de tecnologia no ensino de línguas adicionais.

ART AT A GLANCE: ANÁLISE DE UM CORPUS DE APRENDIZES DE LÍNGUA INGLESA
MAISA MARTINS DE SÁ FONSECA
(IFMG- CAMPUS OURO PRETO)

Resumo de Pôster
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A criação e o estudo da Arte são atividades complementares que auxiliam os alunos a aprofundarem sua compreensão sobre a humanidade.
No âmbito do ensino da língua inglesa (LI), propõe-se o desenvolvimento das habilidades de compreensão e produção oral e escrita de forma
integrada e com temas que sejam interessantes e próximos à realidade dos alunos; no caso da Arte para desenvolver habilidades linguísticas,
de crítica e de apreciação a Arte. Este trabalho, uma interface entre a Linguística Aplicada (LA) e a Linguística de Corpus (LC), foi motivado
pela necessidade de compreender melhor a interlíngua de aprendizes de inglês como língua estrangeira utilizando os recursos da LC,
possibilitando a análise dos padrões probabilísticos que se constroem nos contextos de uso (Berber Sardinha, 2000). O estudo se baseia na
análise de um corpus de aprendizes sobre Arte e seu caráter inovador se deve a “uma grande carência de estudos sobre a interlíngua de
aprendizes brasileiros” e de “compilações de corpus de aprendizes no Estado de Minas Gerais” (DUTRA, 2010, p. 03). Este trabalho descreve
o percurso de coleta, análise e construção de um corpus de estudo, que pudesse proporcionar a observação e análise de linhas de
concordância e o aprendizado de padrões léxico-gramaticais, em textos argumentativos sobre o papel da Arte na sociedade moderna. Para tal,
ferramentas da Linguística de Corpus foram utilizadas para dar suporte teórico e metodológico ao estudo. Os dados foram coletados pela
pesquisadora e por 3 alunos bolsistas do Ensino Médio (PIBIC Jr.) em salas de aula de um Instituto Federal. O corpus empregado para as
análises foi construído por meio de produções escritas de alunos do ensino médio e analisado por alunos no mesmo nível de instrução. A
investigação foi orientada pelas análises: da temática construída a partir das linhas de concordância do nódulo Arte, das pressuposições,
modalizadores e operadores argumentativos usados na construção textual.

A VOZ DO ALUNO (IN)FORMANDO A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
MARA CRISTINA FERREIRA CUNHA
(PUC-SP)

Resumo de Paper
Esta pesquisa tem como objetivo descrever e interpretar a natureza do fenômeno que pode se revelar em uma experiência vivida a partir de
aulas de língua inglesa construídas conjuntamente por professor e alunos do Ensino Médio em duas escolas da rede pública estadual da
cidade de São Paulo. A fundamentação teórica está baseada em noções sobre formação do professor reflexivo (CELANI, 2001, 2002, 2010),
aprendizagem colaborativa (MAGALHÃES, 2011) e complexidade (CAPRA, 2002, 2006; MORIN, 2009, 2013; MORAES, 2005). A pesquisa
está sendo desenvolvida em conformidade à abordagem hermenêutico-fenomenológica (van MANEN, 1990; FREIRE, 2009, 2010). Relatos
reflexivos das aulas, questionários, diários reflexivos e conversa hermenêutica são os instrumentos utilizados para o registro da experiência a
ser posteriormente interpretada. Assim, por meio de um objetivo em comum e a abertura de ambos, professor e estudantes trabalham em
colaboração, constroem relatos reflexivos sobre as aulas, respondem a questões construídas na intenção de aprofundar tal reflexão e podem
se envolver em conversa hermenêutica norteada pelo objetivo em comum de compreender o fenômeno vivido. Esta pesquisa pretende
contribuir para a área de formação de professores.

A CONVERSAÇÃO COMO LUGAR DE INTERPRETAÇÃO DA RELAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUAS
CONSIGO, COM SEU OBJETO DE ENSINO E COM O ALUNO
MARALICE DE SOUZA NEVES
(UFMG)

Resumo de Paper
Este trabalho pretende problematizar o ensino de segundas línguas a partir da Linguística Aplicada pelo olhar da Análise de Discurso, que
possibilita entender a operação interdependente da materialidade linguística e do processo discursivo (SERRANI, 1998). Língua e discurso
(inter e intradiscurso) funcionam juntos na tomada da palavra significante, afetando e transformando o sujeito, não só na dimensão biológica (o
indivíduo falante no seu papel social e sob a mediação imaginária), mas também na dimensão simbólica (nas relações de poder e nos
processos identificatórios). Aí se abre o espaço para momentos de interpretação: atos de tomadas de posição do sujeito na enunciação; efeitos
de identificação imaginária e simbólica, assumidos e não negados (Pêcheux, 1995). As dimensões imaginária e simbólica são tomadas da
Psicanálise, levando-se em conta o atravessamento insistente do Real, uma vez que a sujeição à linguagem é incompleta e com o equívoco na
sua base. Hoje, mais do que nunca, o furo no sentido leva a privilegiarem-se os modos de gozo. O ensino de línguas nas escolas atravessa o
campo da educação, onde, também, a psicanálise interroga o que está sujeito à interpretação e o que a ela escapa no mal estar de alunos e
professores. Num projeto de extensão em educação continuada, utilizamos sessões de conversação, no entremeio da interpretação e da
tensão diante do ininterpretável. Uma conversação é uma série de associação livre, coletivizada (Miller, 2003). Busca-se produzir um saber
inconsciente para que o discurso do analista intervenha (Lacan, 1964; 1969-1970) no cogito, na interrogação da práxis para aí fazer surgir o
sujeito na sua singularidade e nas relações com o outro. Apresentaremos conceitos que nos possibilitam tocar e tensionar questões que nos
são trazidas pelos participantes do projeto de modo a pontuar as contribuições para além dos gestos de interpretação que a AD nos oferece e
a psicanálise lacaniana do Real ousa responder.

O ENSINO DE LITERATURAS COMO PARTE DA POLÍTICA LINGUÍSTICA
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MARCEL ALVARO DE AMORIM
(UFRJ)

Resumo de Paper
No X Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada, realizado pela Associação de Linguística Aplicada do Brasil na Universidade Federal do Rio
de Janeiro, em 2013, o tema em pauta era “Políticas e Políticas Linguísticas”. Nesse contexto, a programação do evento apresentava diversos
trabalhos que versavam sobre a necessidade de se (re-)pensar o lugar do linguista aplicado na formulação de políticas e políticas linguísticas,
sobretudo em áreas como Formação de Professores, Materiais Didáticos, Ensino de Língua Materna e Estrangeiras, Novas Tecnologias
Aplicadas a Educação etc. No entanto, em uma análise mais detalhada da programação, pode-se constatar a existência de apenas uma seção
de comunicações que abordava a problemática do Ensino de Literaturas como parte de um evento sobre Políticas Linguísticas. Na
programação principal, isto é, nas conferências, debates e mesas-redondas, nenhum espaço foi dado ao ensino dessa arte que integra a
educação linguística em nosso país. Desse modo, esta comunicação é proposta na tentativa de criar integibilidade sobre o papel da leitura
literária no ensino de Língua Estrangeira e, por conseguinte, na formulação de políticas linguísticas em território brasileiro. Para tanto,
procuraremos compreender, inicialmente, a relação entre a prática de leitura literária e a possibilidade de construção do leitor como um cidadão
crítico. A partir de tal compreensão, investigaremos, em documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira
e as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, a existência de uma abordagem do texto literário como integrante da aula de
Língua Estrangeira. Por fim, a guisa de exemplificação, examinaremos o Currículo Mínimo de Língua Estrangeira do Estado do Rio de Janeiro,
na tentativa de averiguar a existência de uma abordagem do texto literário nesse documento que, em última instância, regula o conteúdo a ser
ensinado na sala de aula dessa disciplina.

O TRABALHO DE FAZER APRENDIZAGEM NA FALA-EM-INTERAÇÃO DE SALA DE AULA
MARCELA DE FREITAS RIBEIRO LOPES
(UNICENTRO)

Resumo de Paper
Com o propósito de aprofundar conhecimento acerca de formação de professores de língua, descrevemos aqui o trabalho de fazer
aprendizagem de espanhol na fala-em-interação de sala de aula de uma turma de ensino médio de uma escola pública brasileira. Os dados
foram gerados de março a outubro de 2012 e consistem em diário de campo e 11 horas de gravações audiovisuais de aulas de Língua
Espanhola de uma turma do segundo ano do ensino médio de uma escola pública da cidade de Porto Alegre. A Análise da Conversa
Etnometodológica é a referência teórico-metodológica para o exame dos métodos empregados pelos participantes para realizar o trabalho de
fazer aprendizagem na fala-em-interação de sala de aula contemporânea. Entendendo aprendizagem como ação social de produção conjunta
de conhecimento (ABELEDO, 2008; HALL, 2010; SAHLSTRÖM, 2011; KIM, 2012), observamos que o trabalho de fazer aprendizagem envolve:
1) as oportunidades de aprendizagem – participação e engajamento – construídas pelos participantes; e 2) as evidências de aprendizagem –
orientação para um objeto de aprendizagem tornado relevante publicamente e engajamento em torno desse objeto para produzir ação
conjunta. Ao participarem e se engajarem na fala-em-interação de sala de aula, alunos e professor se orientam para a língua espanhola como
objeto de aprendizagem e produzem ações para os fins práticos da interação por meio do uso da língua espanhola, evidenciando que estão
aprendendo. Por fim, destacamos como a compreensão do trabalho de fazer aprendizagem contribui para a formação de professores de
línguas.

LÍNGUA FRANCA E O ENSINO INTERCULTURAL DE LÍNGUA INGLESA NA FORMAÇÃO INICIAL DE
PROFESSORES - PIBID-UTFPR
MARCELE GARBIN DAGIOS
(UTFPR)

Resumo de Paper
Os conceitos de Inglês como Língua Franca e Educação Intercultural no ensino de línguas são bastante difundidos pelos estudiosos no Brasil.
No entanto, as aulas de inglês ainda enfrentam dificuldades nas escolas públicas, especialmente devido à falta de eficiência na formação inicial
e continuada de professores na educação básica. Neste cenário, este trabalho apresenta os processos de formação de professores de Inglês,
com o foco na perspectiva intercultural de ensino de línguas e na noção de Inglês como Língua Franca, e como esses elementos são
apreendidos pelos licenciandos bolsistas do PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da UTFPR câmpus Pato
Branco, subprojeto Inglês. Os dados da pesquisa provem de questionários aplicados aos licenciandos, com a finalidade de perceber como os
bolsistas entendem conceitos como Ensino Intercultural de Línguas, Inglês como Língua Franca e o papel do PIBID na formação inicial. Como
aporte teórico, o estudo é baseado na perspectiva dialógica de linguagem e nas visões de língua como código, ideologia e discurso (ALMEIDA,
2011; BAKHTIN, 1992; 1993; JORDÃO, 2006 e VOLOCHINOV, 1976, 2004), na relação entre linguagem/cultura e suas noções subjacentes de
interculturalidade (BHABHA, 2005; EAGLETON, 2005; HALL, 2001; JANZEN, 2005) e Inglês como Língua Franca (GIMENEZ et al, 2011;
JENKINS, 2007). Os resultados indicam variações nas concepções de língua, ensino de intercultural e formação inicial dos licenciandos em
Letras. Aponta também práticas que refletem as perspectivas do professor coordenador da universidade ou do professor orientador da escola
pública, apenas como reflexo do trabalho já desenvolvido nas escolas. Neste caso, a perspectiva dialógica da linguagem e da visão da
linguagem como discurso muitas vezes não são privilegiadas.
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ROTEIROS DE (AUTO)AVALIAÇÃO NA APRENDIZAGEM COLABORATIVA DE INGLÊS BASEADO EM
CONTEÚDOS
MARCELO CONCÁRIO
(UNESP)

Resumo de Paper
Esta comunicação resulta de um projeto iniciado em 2014 com alunos de uma universidade pública no interior de São Paulo. A partir de uma
pesquisa em sala de aula com graduandos de Jornalismo e Radialismo, adotou-se um roteiro para subsidiar a (auto)avaliação da produção
linguística nas aulas de inglês que compõem cada matriz curricular. Considerando que essas aulas são planejadas conforme o modelo
temático de ensino baseado em conteúdos (EBC) relevantes para a formação dos alunos, buscam-se maneiras de salientar a importância de
monitorarem a aprendizagem da língua-alvo, suas competências e habilidades, sem recorrer a modos tradicionais de ensino com excessivo
"foco na forma". Assim, aproveitando a motivação e o comprometimento resultantes do EBC, são propostas atividades explorando a
colaboração e a autonomia na produção de textos. Há duas perguntas de pesquisa no estudo: (a) como o roteiro de (auto)avaliação pode ser
aprimorado com base nas percepções dos participantes, e (b) quais são os impactos do roteiro de (auto)avaliação nas competências e
habilidades na língua-alvo. Os dados obtidos até o momento reforçam a premissa de que, no EBC, o foco na forma pode ser "acidental".
Entretanto, para que haja percepção de aprendizagem pelos alunos e pelo professor, é desejável que se incorporem às tarefas pedagógicas
atividades visando à conscientização da linguagem.

CADERNOS DE OPINIÃO: A CONSTRUÇÃO DA HIPERTEXTUALIDADE E O DESENVOLVIMENTO DA
ARGUMENTAÇÃO.
MARCELO CRISTIANO ACRI
(UEL)

Resumo de Paper
A produção de textos argumentativos tem sido deixada de lado nas séries iniciais do ensino básico e estado presente somente nos dois últimos
anos do ensino médio, visto que os alunos enfrentarão exames externos. Por esse motivo, a argumentação é uma habilidade que tem
apresentado falhas: resultados de avaliações externas têm comprovado esse fato. Por sua vez, a inserção da tecnologia na sala de aula ainda
é vista por muitos profissionais – dentro e fora da escola – como salvadora. A tecnologia deve caracterizar-se como ferramenta, não como
elemento onisciente em toda a ação do professor. O desenvolvimento da aprendizagem deve buscar tecnologias (digitais ou não) para que o
aluno construa conhecimento e desenvolva habilidades. Pensando dessa forma e a partir de nossa pesquisa realizada no mestrado, intitulada
“Escrita Colaborativa e Letramento Digital: Coautoria em Ambiente Virtual” (ACRI, 2013), desenvolvemos uma proposta de leitura e produção
colaborativa com alunos de um colégio público da cidade de Rolândia, PR. O projeto tratou-se de utilizar a tecnologia digital para buscar a
produção de textos argumentativos escritos e híbridos de forma colaborativa. Buscamos evidenciar fatores que trouxeram questionamentos em
nossa pesquisa anterior: como a elaboração de hipertextos podem contribuir para o desenvolvimento da escrita e – guardadas as distinções
técnicas e conceituais – como a hipertextualidade pode contribuir para a compreensão e desenvolvimento da fundamentação de argumentos.
Fundamentamo-nos em Bakhtin (2006), para quem o fenômeno da interação caracteriza-se como um processo; Primo (2003; 2005), quando
discute o conceito de interatividade e interação; Coscarelli (2007) e Ribeiro (2012), que tratam do letramento digital; e Vigotski (2007), que
desenvolve reflexões relativas ao ensino e aprendizagem. Buscamos nesse momento expor todo o processo como a proposta ocorreu e como
(e se) o hipertexto implementou a elaboração da argumentação em seus textos.

A HETEROGENEIDADE MARCADA EM TEXTOS JORNALÍSTICOS
MARCELO EDUARDO DA SILVA
(UEMS)

Resumo de Paper
Como parte das coerções inerentes a suas práticas comunicativas, os jornalistas possuem diversas técnicas para construir textos aptos a
transmitirem informações de forma aparentemente neutra e objetiva. Um dos procedimentos mais empregados para obter tais efeitos de
sentido consiste em relatar, sob a forma direta, indireta ou até mesmo indireta livre, os dizeres proferidos pelas fontes consultadas. Se, por um
lado, tais relatos reproduzem, efetivamente, as declarações da fonte, por outro lado, os diferentes mecanismos de representação das vozes
alheias revelam a intervenção do jornalista no modo de gestão dessas vozes, a exemplo dos trechos escolhidos, das estratégias de
aspeamento e, ainda, os enunciados destacados (MAINGUENEAU, 1997). Configura-se, desse modo, a heterogeneidade discursiva no
discurso da imprensa, segundo as teorizações de Jacqueline Authier (1998; 2004). Com base nesse conceito, o presente trabalho volta-se para
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as relações dialógicas entre os discursos citado e citante (BAKHTIN, 2006), encontrados nos textos jornalísticos. Para tanto, elege como
materiais a serem analisados textos escritos em sites de notícia de Campo Grande (MS) que realizaram a cobertura de um acontecimento
político e discursivo inédito no município: o processo de cassação do mandato do prefeito Alcides Bernal, em março de 2014. Este estudo é
parte de uma pesquisa de Mestrado em andamento na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul que pretende apontar pistas de não
imparcialidade e de não neutralidade na imprensa on-line campo-grandense. Indicar as heterogeneidades nos discursos observados contribui
para o entendimento do que é reportado por outras vozes (fontes), mas que, muitas vezes, ecoa sentidos que delatam posicionamentos
políticos e ideológicos constituídos por não ditos da imprensa.

UMA VIA PARA O TEXTO LITERÁRIO: ENTRE O SENTIDO E A PRESENÇA DA PALAVRA
MARCELO FURLIN
(UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO)

Resumo de Paper
O início do século XXI, matizado pelo derretimento de paradigmas (BAUMAN, 2000), favorece olhares instigantes sobre a presença do texto
literário no cenário escolar, na perspectiva de novas percepções linguísticas, estéticas e pluriculturais. Em essência, a arte da palavra, na
interface com os movimentos da (Pós)Pós-Modernidade, revela o desenho de uma antropologia emergente que caracteriza a comunidade
humana em seus atos de ficcionalizar e de ressignificar os entornos (ISER, 1991), de modo particular em tempos de cibercultura. Com essa
moldura crítica, a comunicação é inspirada nos estudos e ações do Grupo de Pesquisa sobre a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica,
que faz parte do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PUC-SP) e que apresenta a Abordagem e o Paradigma da Complexidade como fundamento para a investigação do ensino e da
aprendizagem de línguas, à luz dos princípios de organização e de interpretação propostos por Maximina Maria Freire (2007, 2008, 2010,
2012), a partir da leitura de Max van Manen (1990) e de Edgar Morin (2005). O construto teórico-crítico constituído para a comunicação
promoverá um novo dialogo, em fase introdutória, entre os conceitos tecidos pelo referido Grupo de Pesquisa e a concepção da palavra como
produção de presença (GUMBRECHT, 2004), movida pelos efeitos de sentido e de presença em um sistema inacabado de confrontos e
aproximações. Nessa via, entende-se que a comunicação contribuirá para nutrir questões fundantes acerca do texto literário no locus escolar,
com o intento de celebrar a tensão positiva entre sentido e presença como solo fecundo da manifestação plural do verbo literário.

EDITORIAL DE JORNAL – COESÃO E COERÊNCIA SOB A PERSPECTIVA SISTÊMICO-FUNCIONAL
MARCELO SAPARAS
(UFGD)
SUMIKO NISHITANI IKEDA
(PUC-SP)
Resumo de Paper
Esta pesquisa examina a coesão e a coerência em editorial de jornal, verificando as escolhas léxico-gramaticais que são feitas para a sua
realização. A dificuldade de nossos alunos com referência à comunicação escrita, em especial a redação do texto argumentativo, esteve
sempre presente no discurso de professores e pesquisadores da área da educação. A escola preocupa-se em proporcionar ao discente a
capacidade de, através da palavra escrita, defender seu próprio ponto de vista, fato que, em última, instância lhe permitirá o exercício pleno da
cidadania. Para a Gramática Sistêmico-Funcional (GSF), a unidade é a característica mais importante de um texto, o fator que nos capacita
distinguir um texto de um não-texto. Há dois tipos de unidade: unidade de estrutura e unidade de textura. Um texto será coerente em termos:
(a) culturais, se apresentar estrutura de gênero – com seus estágios e finalidades; e (b) situacionais, se respeitar o registro – por meio das
variáveis de Campo (assunto), Relações (interação) e Modo (construção do texto). E será coeso se apresentar unidade de textura: (a) mantiver
os participantes, realizando a progressão temática; (b) observar a seleção lexical adequada ao assunto; e (c) relacionar as oraçõesPara a
realização da coesão e da coerência, concorre também a noção de Avaliatividade, ou seja, a avaliação referente a Afeto depois dividida em:
Julgamento (ético) e Apreciação (estética). A Avaliatividade foi ampliada pela proposta da coesão por realização prosódica: o significado
atitudinal que se estende pelo texto e une partes do texto por meio de avaliações relacionadas entre si. Metodologicamente, a pesquisa apoiase na GSF e deve responder às seguintes perguntas: (i) Como se realizam a coerência e a coesão nos editoriais de jornal examinados? (ii)
Que escolhas léxico-gramaticais em termos de Campo, Relações e Modo realizam a coerência e a coesão em um editorial de jornal?

A CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES SOCIAIS EM DIÁLOGOS DO LD: A QUESTÃO DA AUTENTICIDADE
MARCELO SOUSA SANTOS
(UNB)

Resumo de Paper

11º CONGRESSO BRASILEIRO DE LINGUÍSITICA APLICADA

139

A partir da temática sobre autenticidade, discutida na literatura de aquisição de L2, este estudo pretende investigar o modo como a
autenticidade corrobora a construção de identidades dos aprendizes de LE/L2 à medida em que analisamos os diálogos de um livro didático
(LD) de inglês. Fundamento este estudo na concepção de autenticidade enquanto “[...] textos sociais em circulação, isto é, oriundos de
contextos sociais reais, capazes de preparar o aluno para agir com a linguagem em diferentes contextos” (CRISTOVÃO, 2009, p. 323), e,
ainda, levo em consideração estudos de outros pesquisadores (NASCIMENTO, 2012) que apontam que, nos LDs, os diálogos, apesar de
serem tidos como modelos autênticos para a prática e o desenvolvimento da oralidade, em sua maioria, são diálogos escritos como pretexto
para introduzir aspectos gramatico-lexicais. Nesse sentido, são textos fabricados escritos com função didática, contrapondo-se ao que se tem
chamado de diálogos autênticos. Baseado em Gilmore (2004), a análise dos 16 diálogos do LD foi feita a partir da categoria marcadores
discursivos da qual se conclui que, embora o mercado editorial objetive a autenticidade, a simplificação dos diálogos em termos de fazer pouco
uso de marcadores discursivos e, também, a ausência de erros de performance, afastam esses diálogos do alvo pretendido, isto é, a
autenticidade, o que confirma a sua característica de “didatização”. A implicação disso para a construção de identidades de aprendizes de
LE/L2 diz respeito à concepção de identidade fixa, centrada e coerente, haja vista a organização dos turnos de fala dos falantes sem nenhuma
interrupção e livres de mal-entendidos, parecendo-me indicar uma valoração positiva das ações e das relações sociais construídas nos
diálogos. Por fim, argumenta-se a favor de uma postura pedagógica nas aulas de LE/L2 que ambicione desconstruir essa concepção Iluminista
de identidade, por meio de uma abordagem crítica no que tange os diálogos do LD (SANTOS, 2013).

PERCEPÇÕES SOBRE O USO DE TECNOLOGIA NO ENSINO DE INGLÊS NA ESCOLA PÚBLICA.
MARCIA MOURA ONOFRE DE MORAIS
(UFMG)

Resumo de Pôster
Através dos anos, os professores e alunos de escolas públicas brasileiras têm enfrentado novos desafios com o uso de novas tecnologias em
seu dia a dia e na vida escolar. As Orientações Curriculares para o Ensino Médio-OCEM (BRASIL, 2006), em seu caderno sobre linguagens e
suas tecnologias, sugerem que o ensino de língua estrangeira seja feito através do suporte das novas tecnologias e do uso de atividades
pautadas nas teorias de novos letramentos e letramento crítico (STREET, 1984; SOARES, 2006; MATTOS, 2011). Este trabalho discutirá os
resultados preliminares de uma pesquisa de mestrado, realizada com alunos do ensino fundamental de uma escola pública em Contagem –
MG, através de um estudo comparativo das percepções dos alunos sobre como o uso das novas tecnologias no dia a dia da vida dos alunos e
em sua vida escolar afeta o processo de ensino e aprendizagem de inglês na escola pública, buscando compreender qual é a importância do
uso das novas tecnologias para o desenvolvimento da cidadania na escola pública e a educação do aluno cidadão através do letramento crítico
nas aulas de inglês como língua estrangeira.

QUEM QUER BRIGADEIRO: O ALUNO DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ADICIONAL EM UNIVERSIDADE
DO LESTE DOS EUA
MÁRCIA PEREIRA DE ALMEIDA MENDES
(UNB)

Resumo de Paper
Durante o ano acadêmico estadunidense de 2014-2015, trabalhamos como professoras de português em universidades da região da Nova
Inglaterra, nos Estados Unidos, através de um programa de ensino de língua estrangeira promovido pela CAPES e pela Fulbright. Nesta
comunicação, discutimos os perfis dos alunos de português como língua adicional (PLA) em universidades da Nova Inglaterra, nos EUA, à luz
das teorias de estudo da identidade no escopo da Linguística Aplicada (MASTRELLA-DE-ANDRADE, 2011; HALL, 2002; BOHN, 2005). São as
perguntas que norteiam o nosso trabalho: Quem são os alunos de português das universidades da Nova Inglaterra?; Por que os alunos
escolheram português em detrimento de outras línguas ofertadas em seu curso de graduação?; De que forma os alunos se relacionam com a
língua e as culturas lusófonas, e como essa relação influencia seu processo de aprendizagem? Para traçar esses perfis, realizamos uma
pesquisa interpretativista (FREEBODY, 2003) com entrevistas semiestruturadas (FONTANA & FREY, 1994) e questionários semiabertos,
considerando nossas observações como professoras-pesquisadoras em sala de aula. Ao buscar respostas e traçar o perfil proposto, teremos
melhor compreensão deste importante e crescente contexto de ensino. Isto contribuirá, por exemplo, para a produção de material didático
adequado a este contexto de ensino, além de contribuições para a área de formação de professores de PLA, pensando este contexto peculiar
de português como língua de herança e como língua estrangeira na mesma sala de aula; para os estudos sobre abordagens de ensino de
língua e cultura em sala de aula fora do contexto de imersão; e para pensar estratégias de divulgação e promoção dos cursos de português em
universidades fora dos países lusófonos, levando-se em conta que, normalmente, os alunos podem escolher português dentre diversas
línguas.

LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA NO ENSINO MÉDIO: EFEITOS E SENTIDOS NAS PRÁTICAS DE
ENSINO E APRENDIZAGEM
MARCINETE ROCHA DA SILVA
(UNEMAT)
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VERA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA BUOSE
(UNEMAT)
VALDIR SILVA
(UNEMAT)
Resumo de Paper
LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA NO ENSINO MÉDIO: EFEITOS E SENTIDOS NAS PRÁTICAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Marcinete Rocha da Silva (PPGL/UNEMAT) Vera Lucia de Oliveira Pereira Buose (PPGL/UNEMAT) Dr. Valdir Silva (orientador
PPGL/UNEMAT) O objetivo deste trabalho (em desenvolvimento) é o de verificar se o uso do Livro Didático de Língua Inglesa no Ensino
Médio, através da mediação do professor, tem colaborado para que o aluno adquira conhecimentos de Língua Inglesa para o Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM). Esta proposta surgiu ao obtermos conhecimentos de que a partir de 2012, o PNLD enviou, pela primeira vez, Livro
Didático de Língua Inglesa para o Ensino Médio e em 2014, lançou quatro coleções: Alive High; High Up; Take Over; Way to Go!. Atualmente o
Livro Didático para o Ensino Médio público é realidade, mas até que ponto este material tem contribuído com a aprendizagem de jovens que
iniciam suas buscas profissionais nos cursos de graduação? Em seus termos teóricos, esta pesquisa se embase em autores como Vilaça
(2009); Batista (2005); Tílio (2008); Bruz (2011); Borges (2010); Costa (2012); Paiva (2009), entre outros. Valemo-nos também dos PCNs de
LEM para o Ensino Médio (2000); Guia Nacional do Livro Didático (2014). O projeto, no que concerne aos seus aspectos metodológicos, será
orientado pela pesquisa interpretativista, através de dados coletados por meio de questionário com alunos e professores do Ensino Médio e
relatório de observação das aulas práticas de 5 escolas do Município de Vilhena- RO. Esperamos desenvolver um trabalho reflexivo sobre o
papel e uso do Livro Didático na sociedade atual, frente aos desafios e concorrências instituídos pelo ENEM, em um primeiro momento, e
depois em Programas como Ciência sem Fronteiras (CAPES).

A DIVERSIDADE AOS OLHOS DO OUTRO: CONTRADIÇÕES, RUPTURAS E APONTAMENTOS NA ÓTICA
DA ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO
MÁRCIO EVARISTO BELTRÃO
(UFMT)

Resumo de Paper
A Linguística Aplicada é um campo de pesquisa e de prática interdisciplinar que lida com problemas práticos da linguagem e da comunicação.
Para Silva e Gomes (2009), um dos seus focos é realizar investigações aplicadas acerca dos estudos de linguagem como prática social. Ao
partirmos do conceito que as opressões são mantidas e legitimadas por meio das práticas sociais, observamos que a LA é um campo propício
para a problematização e desconstrução de discursos preconceituosos que são naturalizados pela sociedade, como a homofobia. Louro (2010)
a considera como um fruto da ideologia heteronormativa de nossa sociedade pós-moderna e, de acordo com os conceitos de Fairclough (2003)
acerca de discurso, ideologia e hegemonia, observa-se que ela é um discurso particular presente nos enunciados dos indivíduos. A escola é
um ambiente propício a desconstrução de discursos homofóbicos, por meio de constantes problematizações e reflexões. Dessa forma, este
trabalho propõe analisar os enunciados de um docente da rede pública acerca da homossexualidade, buscando identificar possíveis marcas
ideológicas de opressão e discriminação. O estudo tem com base teórica a Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 2003) e a Linguística
Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 1994). Os dados foram coletados por meio de questionários, entrevistas informais e observação-participante.
Os resultados preliminares revelam que, apesar de o professor não se considerar uma pessoa preconceituosa, a homofobia está presente em
seus enunciados, uma vez que o mesmo reproduz concepções do senso comum que geram desrespeito aos homossexuais. A reflexão crítica
no exercício docente pode desnaturalizar práticas opressoras e homofóbicas, visando uma convivência mais saudável, harmoniosa e
democrática. Pensar em cursos de formação continuada sobre o tema Gênero, Sexualidade e Homofobia pode também contribuir para
transformar posturas discriminatórias acerca da diversidade sexual, tão presentes em nossa sociedade.

OS GÊNEROS DISCURSIVOS CARTUM E CHARGE NAS AULAS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: O LIVRO
DIDÁTICO E SUAS ATIVIDADES
MARCO ANDRÉ FRANCO DE ARAÚJO
(UFG)

Resumo de Paper
O objetivo desta comunicação é apresentar um estudo realizado a partir da análise de livros didáticos de língua estrangeira. Neste, analisamos
o livro didático Alive! 7 adotado por um professor de uma escola da rede pública, na perspectiva do uso dos gêneros discursivos, apresentando
particularidades e similaridades dos gêneros cartum e charge e a relação com seu uso em sala de aula, levando em consideração a habilidade
de leitura, tendo como base o que propõem os PCNs de língua estrangeira, já que o trabalho com a leitura proporciona ao aluno a
oportunidade de adquirir novos conhecimentos, interrelacionados com os que já possui (conhecimento sistêmico, de mundo e de organização
textual) (PCN/LE, 1998; ROMUALDO, 2000; SABOTA, 2012). A investigação aconteceu a partir de análise documental, onde foi analisado o
livro 7 da coleção Alive! levando em consideração a teoria bakhtiniana de linguagem, sujeito, dialogismo e gêneros do discurso, como foco nos
gêneros charge e cartum (BAKHTIN, 2009; FARACO, 2009; FIORIN, 2008). Os resultados apresentados sugerem que a utilização desses tipos
de gêneros pode levar os alunos a se posicionarem como sujeitos críticos na sociedade em que vivem como também, podem servir de
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instrumentos para se ensinar vocabulário, itens gramáticas e habilidades de leitura e compreensão textual e de forma interdisciplinar.
(FIGUEIREDO; OLIVERIA, 2012; FIGUEIREDO, 2009; MARTINEZ, 2012, OLIVEIRA, 2014).

CONTRIBUIÇÕES DAS TEORIAS QUEER PARA O CAMPO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS
ADICIONAIS
MARCO TÚLIO DE URZÊDA FREITAS
(UFG)

Resumo de Paper
Uma das principais consequências da modernidade foi a imposição de conceitos únicos sobre e para a vida social. Criados como fatos e
apresentados como verdades absolutas, esses conceitos se difundiram pelo mundo como grandes narrativas (LYOTARD, 2009 [1979]),
articulando explicações universais e totalizantes acerca do sujeito e da história. Em contrapartida, o que temos presenciado no momento
contemporâneo é a construção de micro-narrativas subversivas que problematizam grandes narrativas modernas (ROCHA, 2013), fato que tem
propiciado a desconstrução de vários conceitos únicos criados e impostos por essas narrativas no mundo ocidental. Considerando que as
chamadas teorias queer (JAGOSE, 1996; LOURO, 2004; MISKOLCI, 2009, 2012) se configuram como um dos principais pontos de articulação
de micro-narrativas subversivas na contemporaneidade e que a educação linguística ainda opera sob fortes influências de conceitos únicos
provenientes de grandes narrativas modernas, o meu objeto nesta comunicação é apresentar algumas contribuições do arcabouço teórico
queer para o campo de ensino e aprendizagem de línguas adicionais. Embora seja possível problematizar diversos conceitos e construtos
relacionados a tal campo, a minha discussão se concentrará na problematização dos conceitos/construtos educação, língua, crenças e
interação, haja vista o seu potencial para o questionamento crítico e a rearticulação epistemológica no âmbito da linguística aplicada. As
contribuições que serão apresentadas se baseiam em estudos praxiológicos realizados nas áreas da sociologia, da educação e da linguística
aplicada, e nas informações geradas pelo curso de formação complementar Questões de Gênero e Sexualidade no Ensino de Línguas
Estrangeiras/Adicionais, ministrado por mim, ao longo de 2013, no Centro de Línguas da Universidade Federal de Goiás.

A PLATAFORMA DA WEB 2.0 FACEBOOK COMO APOIO À FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE
INGLÊS
MARCUS DE SOUZA ARAÚJO
(UFPA)

Resumo de Pôster
As pesquisas sobre formação inicial e continuada de educadores têm merecido discussões teórica-metodológicas como base de um processo
de reflexão crítica no campo da Linguística Aplicada. Entende-se reflexão como força potencializadora que direciona o educador a indagar,
analisar, buscar respostas para suas perguntas, a tomar decisões sobre escolhas que precisam ser feitas e que tenham como base seu próprio
agir pedagógico e teorias consistentes, buscando a transformação para o seu fazer (RAMOS, 2010). Situando a noção de formação de
professores a partir dessa perspectiva, a presente comunicação tem como objetivo apresentar um relato de experiência desenvolvida com
alunos da graduação em Licenciatura Plena em Letras (habilitação Língua Inglesa) na disciplina “Morfologia do Inglês” de uma Universidade
Federal do norte do país através do uso do facebook. A proposta se baseia em discutir assuntos teóricos e práticos dessa disciplina usando a
rede social como meio de ensino e aprendizagem de inglês na Web. O estudo se desenvolve por meio de referenciais teóricos da perspectiva
reflexiva na formação de professores de línguas (CELANI, 2004, 2010; LIBERALI, 2010, 2011; RAMOS, 2010; entre outros) e acerca das
contribuições da tecnologia no ensino de línguas (CÉSAR-ARAÚJO, 2009, 2010; DIAS, 2011, 2012; ROJO, 2012). Os resultados da pesquisa
apontam que os alunos estão mais conscientes sobre sua aprendizagem, mais motivados em aprender a língua tendo como suporte a rede
social, a buscar por conta própria seu conhecimento e compartilhá-lo no ambiente virtual, ou seja, observamos que esse grupo de alunos está
mais responsável por sua aprendizagem e mais letrado digitalmente. Espera-se, dessa forma, com esse estudo, contribuir para a
conscientização e utilização do uso pedagógico da internet na formação inicial de professores de língua inglesa.

WHATSAPP? O USO DO APLICATIVO COMO FERRAMENTA PARA A APRENDIZAGEM DE LÍNGUA
ESTRANGEIRA
MARDEN OLIVEIRA SILVA
(CEFET-MG)
DANIELLE CAROLINA DA SILVA GUERRA
(UFMG)
Resumo de Paper
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As novas tecnologias de informação e comunicação (NTIC) propiciaram múltiplas formas de interações sociais, e já fazem parte do cotidiano
dos indivíduos digitalmente letrados. O uso de dispositivos móveis em contextos de ensino e aprendizagem visa a aproximar as demandas
pedagógicas com as rápidas transformações do mundo contemporâneo, da mesma forma que as práticas pedagógicas que se engajam no
trabalho com as NTIC ocupam-se em diminuir as lacunas entre a escola e a vida social dos alunos. Neste trabalho, investiga-se como o uso do
WhatsApp pode funcionar como affordance no ensino e aprendizagem da língua inglesa em um curso para alunos do ensino médio com
habilitação técnica do CEFET-MG, procurando-se determinar em que medida as interações propostas pela atividade didática, através do
aplicativo, podem favorecer a produção e troca de conhecimentos na língua estrangeira (LE), entre alunos e professores, a partir do trabalho
com o gênero Podcast. A proposta didática configura-se sob a ótica da perspectiva sociocultural, uma vez que tal proposição coloca em relevo
o lugar do social na construção de conhecimento. A pesquisa discutirá também as possíveis implicações do uso do aplicativo no ensino e
aprendizagem de LE. A metodologia inclui, além de questionários aplicados aos alunos, a análise de um corpus das interações durante o
desenvolvimento das atividades. Os resultados sugerem que o uso do aplicativo oferece condições favoráveis à aprendizagem em LE.

LEITURAS MULTIMODAIS E A COLEÇÃO PNLD 2014 DE LÍNGUA INGLESA: UMA QUESTÃO PARA A
FORMAÇÃO CRÍTICA DE PROFESSORES
MARIA AMÁLIA VARGAS FAÇANHA
(UFS)

Resumo de Paper
Este estudo tem o foco nos usos que docentes de língua inglesa de duas escolas públicas de Sergipe têm feito dos materiais didáticos da
Coleção do Programa Nacional do Livro Didático 2014. A investigação se volta para os significados que estão sendo construídos através do
trato de imagens e de outros elementos multimodais. Resultados preliminares deste estudo de caso apontam para uma prática docente cujo
foco está em estruturas gramaticais. Elementos multimodais, quando trabalhados, servem apenas para reforçar a compreensão de estruturas
linguísticas e de vocabulário, sem levarem à criticidade, contrariando o que preconizam os documentos oficiais: OCEM, LDB e PCN. Desprezo
e/ou pouca atenção dada a elementos multimodais presentes nos materiais didáticos, em meio a uma sociedade imagética, em que relações
de poder são estabelecidas através de discursos cada vez mais sofisticados e persuasivos, podem levar a leituras ingênuas da realidade
(FERRAZ, 2012). Leituras que não explorem as intenções estabelecidas nas relações de poder, principalmente as que estão implícitas em
textos visuais (MENEZES DE SOUZA (2011). A presente análise leva em consideração o fato de que cada leitor/discente interage com o texto
imagético de forma única, e por ser essa interação intermediada por seus professores, no caso específico, os de inglês, o trabalho com a
leitura de imagens na escola precisa ser aprofundado nas discussões relativas à formação de professores. Outros autores que embasam este
estudo são: Cope & Kalantzis (2000); Lankshear & Knobel (2003); Kumaravadivelu (2012); Kress (2003); Santos (2011); Monte Mór (2011).

ANÁLISE DE ENUNCIADOS VERBO-VISUAIS: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE PESQUISAS
MARIA APARECIDA DA COSTA
(UFRN)

Resumo de Paper
O fenômeno da verbo-visualidade, concebida enquanto recurso linguístico e estético-literário presente nas mais diversas formas de
comunicação e expressão modernas, tem constituído, nos últimos anos, farto material de estudo e análise, direcionando o olhar de acadêmicos
nacionais e estrangeiros interessados nessa linha de pesquisa. Aqui no Brasil, prova disso são os estudos desenvolvidos por pesquisadores
como Roxane Rojo, Sheila Grillo, Beth Brait e Leonardo Mozdzenski, dentre outros, que, baseando-se nas teorias oriundas da Análise
Dialógica do Discurso (ADD), têm ressignificado e ampliando os estudos da Teoria da Sociossemiótica (KRESS, 2010; VAN LEEUWEN, 2005),
trazendo a lume algumas concepções clássicas da ADD e agregando-as a teorias mais recentes do campo linguístico. Nessa perspectiva, o
presente estudo discute, para efeito de comparação, as análises propostas por dois artigos, a saber, "Protocolos teatrais verbo-visuais:
produção de sentidos para a prática teatral universitária", de autoria do Prof. Dr. Jean Carlos Gonçalves (2013), e "Gêneros discursivos: capas
de revista", produzido pela Dra. Miriam Bauab Puzzo (2009), considerando como princípio basilar o fato de que ambos os autores centram foco
nos estudos verbo-visuais. Como eixo comparativo, o nosso estudo focaliza os seguintes aspectos de cada pesquisa analisada: o seu objeto
de estudo; os objetivos pretendidos; o referencial teórico utilizado, dividido nos subtópicos Noções em ADD e Outros autores; uma breve
descrição da empiria geradora dos dados analisados; a apresentação detalhada dos dados da pesquisa e sua análise; e os principais pontos
elucidados nas considerações finais apresentadas por cada autor em seus respectivos trabalhos. Lançando mão dessas informações, o estudo
se presta a destacar os pontos em comum assinalados nesses artigos, sobretudo no que se refere ao uso das noções/categorias de análise
dos enunciados verbo-visuais a partir da perspectiva bakhtiniana.

CULTURA DISCIPLINAR E GÊNEROS ESCRITOS EM CURSOS DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO
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MARIA AUGUSTA G. M. REINALDO
(UFCG)

Resumo de Pôster
Estudos sobre as práticas da escrita nas diferentes áreas do conhecimento permitiram-nos compreender as disciplinas como sistemas em que
crenças e práticas interagem com um conjunto de convenções, constituindo as culturas e respectivos discursos disciplinares diferenciados. Os
gêneros são sensíveis às variações disciplinares, razão por que compreender a sua produção, circulação e consumo como práticas
institucionais particulares implica compreender o modo como as diferentes áreas disciplinares constroem seus conhecimentos, crenças,
objetos e métodos de estudo, bem como suas formas de interação. De acordo com essa reflexão, no contexto de ensino médio integrado, a
comunidade disciplinar da formação técnica define as práticas de escrita a serem realizadas com os alunos em formação. Esta comunicação,
parte de um estudo mais amplo, pretende identificar o conjunto de gêneros escritos objetos de estudo na área de formação técnica de cursos
de nível médio integrado. O referencial teórico está representado pelas contribuições dos estudos sobre escrita nas disciplinas e cultura
disciplinar, bem como dos estudos retóricos de gêneros. Os dados para análise, obtidos em Unidades dos Institutos Federais da Paraíba e de
Pernambuco, são de natureza documental (exemplares de gêneros e suportes de gêneros coletados em ambientes virtuais de ensinoaprendizagem, ou cedidos por docentes) e exploratória (entrevistas com docentes das áreas de formação técnica). A análise dos dados
identifica a prática de leitura/escrita de gêneros centrados na produção de conhecimento na área de formação do aluno. A multimodalidade
constitui um traço marcante desses gêneros e o ciberespaço o ambiente preferencial de sua circulação. O estudo permite concluir pela
necessidade de mudanças nas metodologias de ensino-aprendizagem de língua materna, de modo a contemplar as novas linguagens
advindas do avanço tecnológico e, consequentement

CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE
JOVENS : IDENTIDADES IMAGINADAS, INVESTIMENTO E AGÊNCIA.
MARIA DAS DORES DIAS ACOSTA
(UEMS)

Resumo de Paper
CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS : IDENTIDADES
IMAGINADAS, INVESTIMENTO E AGÊNCIA. Maria das Dores Dias ACOSTA (UEMS/PG) João Fábio Sanches SILVA (UEMS) Questões
relacionadas à construção identitária emerge cada vez mais como uma área de investigação, com um número crescente de estudos que optam
por uma abordagem pós-estruturalista ao tentar compreender os processos de ressignificação identitária em diversos contextos de ensino e
aprendizagem. Nessa perspectiva, conceitos como identidades imaginadas, investimento e agência são utilizados com a finalidade de auxiliar
na definição desse fenômeno contínuo e aparentemente interminável. Dessa maneira, o presente trabalho traz resultados, ainda que
preliminares, de um estudo qualitativo que teve por objetivo verificar o processo da construção discursiva identitária dos participantes de uma
turma do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM), no município de Campo Grande-MS. Para alcançar tal objetivo, foram
observadas as identidades imaginadas pelos participantes durante sua formação no Programa. Os dados foram gerados por meio de
questionários abertos, narrativas orais e escritas, e entrevistas semi estruturadas durante o período de formação dos participantes. Os
resultados sugerem que as experiências vividas pelos participantes no Programa contribuíram para emergência de suas identidades
imaginadas, impactando os investimentos realizados na construção das suas identidades, embora por vezes, contraditórias. Tal construção
pôde ser observada a partir de uma dedicação individual, de um desejo de mudança, aliado a ações pedagógicas efetivas.

TRANSLINGUAGENS
SUPERDIVERSIDADE

TRANSFRONTEIRIÇAS:

POR

UMA

POLÍTICA

LINGUÍSTICA

DA

MARIA ELENA PIRES SANTOS
(UNIOESTE)
NEIVA MARIA JUNG
(UEM)
Resumo de Paper
A intensidade vertiginosa com que se rompem e se interconectam tempo/espaço, na atualidade, traz para o centro uma profusão de termos e
conceitos com a predominância dos prefixos trans- super- inter-, na tentativa de explicar os tempos fugidios e incapturáveis ou, como coloca
Baumann (2007, p. 12) “tempos líquidos”, os quais pressionam para a “perfuração e quebra de fronteiras”. O contexto escolar resiste, no
entanto, dentro de seus muros; salvo raras exceções, busca manter a correlação integracionista e homogeneizadora entre uma língua / uma
nação, permanecendo como (re)produtora do mito do monolinguismo em nosso país, mesmo em contexto de fronteira em que a
‘superdiversidade’ (conf. VERTOVEC, 2007; BLOMMAERT; RAMPTON, 2011) salta aos olhos. Um exemplo da superdiversidade se revela no
movimento literário denominado pelos seus proponentes de “Portunhol Selvagem”, caracterizado por “práticas translíngues” (CANACARAJAH,
2013; CAVALCANTI, 2013), em que se entrelaçam a língua portuguesa, a língua guarani e a língua espanhola, além da língua inglesa, cuja
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finalidade é justamente perfurar/quebrar fronteiras linguísticas, culturais, sociais, políticas. Práticas translíngues também podem ser
encontradas em textos de alunos, embora nesse caso sejam consideradas como erros. Problematizar as práticas multifacetadas das
translinguagens transfronteiriças – por um lado, como recurso literário que dilui fronteiras e possibilita interculturalidades e, por outro, não como
erros, mas pistas que revelam a diversidade e os saberes do aluno – torna-se de importância central, principalmente para a formação
diferenciada de professores para atuar nesse contexto. Para tanto, buscamos ancoragem nas novas epistemologias no âmbito da Linguística
Aplicada (LA) na sua vertente indisciplinar e transgressiva (MOITA LOPES, 2006; 2013; PENNYCOOK, 2006; CAVALCANTI, 2013;
SIGNORINI, 2013, entre outros) que apontam para a (re)configuração dos entrelugares (BHABHA, 2001) da vida vivida pelas pessoas no

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORAS DE INGLÊS E LETRAMENTOS CRÍTICOS: RETRATOS DE
UMA EXPERIÊNCIA
MARIA EUGÊNIA SEBBA FERREIRA DE ANDRADE
(IFG)

Resumo de Paper
O foco desse estudo é a formação continuada de professoras de inglês, com ênfase nas possibilidades oferecidas pelas propostas de
letramentos críticos. Nessa comunicação, apresento as análises preliminares de minha pesquisa de doutorado. Elas focalizam as práticas
discursivas e pedagógicas das participantes de um curso ofertado pela Universidade Federal de Goiás em 2013. Esse curso estava vinculado à
Rede Nacional de Formação Continuada de Professoras/es de Inglês como Língua Estrangeira/Adicional, instituída pelo Ministério da
Educação em 2011. A pesquisa foi realizada em uma das 10 turmas distribuídas pelo estado de Goiás, sendo que os principais instrumentos
utilizados para a coleta de dados foram: narrativas orais e escritas, questionários, sessões reflexivas e materiais de aula produzidos por mim, a
formadora, e pelas participantes. Os trabalhos de Pennycook (1998; 2001; 2010; 2012), Menezes de Souza (2011), Canagarajah (2013),
Urzêda-Freitas e Pessoa (2012), Rashidi (2011), Pessoa (2014), dentre outros, subsidiam minhas reflexões teóricas. De modo geral, os
resultados sugerem que, apesar de as escolas terem recebido documentos oficiais no passado (os PCN em 1998 e as Orientações
Curriculares em 2006) que orientam as práticas docentes sob um viés crítico, as participantes desconheciam sua essência e viram no curso
uma possibilidade de ressignificação de suas práticas.

ANÁLISE DA COMPREENSÃO ESCRITA EM LÍNGUA INGLESA NO CADERNO DO PROFESSOR
MARIA FERNANDA MARTINS
(FAC. TECNOL. BOT. FATECBT)

Resumo de Paper
O Caderno do Professor (SÃO PAULO, 2009) é o material didático das escolas públicas do estado de São Paulo. Foi oferecido pela Secretaria
de Educação do Estado de São Paulo, como parte do processo de elaboração da Proposta Curricular (SÃO PAULO, 2008). Esta pesquisa tem
o objetivo de avaliar como a habilidade comunicativa de compreensão escrita em língua inglesa é trabalhada nos quatro volumes do Caderno
do Professor da 1ª série do Ensino Médio (SÃO PAULO, 2009a, 2009b, 2009c, 2009d), a partir da seleção e análise das atividades de
compreensão escrita. Tomou-se como base teórica os documentos oficiais para o ensino de língua inglesa no Brasil, os Parâmetros
Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira (BRASIL, 1998), os Parâmetros
Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 1999), os Parâmetros Curriculares+ Ensino Médio (BRASIL, 2002), as Orientações Curriculares
(BRASIL, 2004 e 2006) e a Proposta Curricular do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2008). Para as concepções de leitura, guiou-se em
Smith (1999), Kleiman (2004, 2008, 2010), e Koch e Elias (2011). Sobre material didático baseou-se em Cunningsworth (1995), Hutchinson e
Waters (1987), Tomlinson (2001), Coracini (2009) e Ramos (2009). Para os critérios de avaliação de material didático foi usada a lista de
critérios de Ramos (2009) e, para avaliar as atividades de leitura, a checklist de Dias (2009). O resultado da análise mostrou que as atividades
de compreensão escrita contemplam a visão sociointeracionista de ensino-aprendizagem e de linguagem preconizadas nos documentos
oficiais e na Proposta Curricular. Entretanto, quanto à questão de compreensão escrita e leitura, no que tange o desenvolvimento de atividades
que trabalham com gênero, o resultado mostrou que esse trabalho não se desenvolve a contento de uma forma que leve o aluno a desenvolver
um aprendizado real e significativo.

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS PARA O ENSINO DE LÍNGUAS NAS ALDEIAS E O PAPEL
DO PIBID DIVERSIDADE
MARIA GORETE NETO
(UFMG)

Resumo de Paper
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Este trabalho apresenta uma reflexão em andamento sobre o processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa em contextos de
licenciatura indígena, no âmbito das atividades desenvolvidas no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência para a Diversidade
(doravante Pibid Diversidade). A temática da língua portuguesa na universidade envolve algumas especificidades, considerando que seu
público é formado por povos que falam o português como primeira língua e povos que falam o português como segunda língua. Além das
variedades indígenas do português, quando entram nesse espaço, esses educadores indígenas passam a ter contato intenso com o
português-acadêmico. Tendo em vista este cenário, por um lado, pretende-se formar o cidadão indígena com amplo conhecimento do
português-padrão, encontrado e exigido nos textos acadêmicos, na legislação indígena e outros documentos, no intuito de que o mesmo possa
se expressar nesta variedade em gêneros orais e escritos. Por outro lado, pretende-se dar visibilidade e promover as variedades indígenas do
português uma vez que as mesmas são importantes na construção e veiculação das identidades, culturas e saberes indígenas. Desta forma,
torna-se relevante a discussão desta problemática junto aos professores indígenas em formação, principalmente no contexto do Pibid
Diversidade, uma vez que a atuação dos mesmos pode ser determinante na construção de políticas linguísticas internas e externas à aldeia
que melhor atendam aos povos indígenas.

POLÍTICAS LINGUÍSTICAS: CAMINHOS PARA INOVAR A INTERNACIONALIZAÇÃO DA LÍNGUA
PORTUGUESA
MARIA HELENA DA NÓBREGA
(USP)

Resumo de Paper
A globalização alargou o conceito de cidadania, pois a mobilidade facilitada criou cidadãos do mundo. O avanço tecnológico também gerou
mudanças sistêmicas, com vantagens para os profissionais de língua e cultura. O fato é que a língua ocupa posição central no sistema de
produção do século XXI. Em decorrência, o prestígio do multilinguismo restringiu o papel hegemônico da língua inglesa e acrescentou valor,
por exemplo, ao mandarim e ao português, no intrincado mercado linguístico da atualidade. Esse cenário fortalece a necessidade de
desenvolver políticas linguísticas, definidas como intervenções planejadas nos encaminhamentos da língua. Internacionalização também é
tema recente na literatura da linguística aplicada brasileira e visa a fortalecer o valor da língua no mercado internacional. Esta comunicação
objetiva avaliar as políticas linguísticas no cenário doméstico e, sobretudo, no exterior, onde a aprendizagem da língua portuguesa é objeto de
desejo dos estrangeiros, quer por ser língua de herança, quer pelo envolvimento com produtos culturais brasileiros, ou ainda por ambição de
trabalhar e viver no Brasil. Nesse contexto, é fundamental que as políticas linguísticas de internacionalização aproveitem esse momento
favorável, como tem ocorrido: na América Latina foi criada a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que recebe alunos de
vários países para vivenciar práticas acadêmicas e discursivas em português e espanhol. Para além da fronteira do Mercosul, o grande
destaque é o sucesso consolidado do Celpe-Bras, bem como a profissionalização obtida na seleção de leitores brasileiros. Além de divulgar
esses feitos, esta comunicação propõe ações para intensificar as políticas linguísticas de internacionalização, o que será possível com a
participação de pesquisadores nas esferas de decisão governamental. Finalmente, destaca-se o papel indutor dos programas de pósgraduação, que precisam preparar os futuros profissionais para essa atuação.

A (CO)CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS EM UMA DISCIPLINA DE PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA DA
LINGUAGEM, FUNDAMENTADA POR UMA PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL
MARIA HELENA VIEIRA ABRAHÃO
(UNESP)

Resumo de Paper
Objetiva-se com esta comunicação temática apresentar resultados de uma pesquisa qualitativa, que buscou compreender como se deu a
(co)construção de conceitos científicos (Vygotsky, 1986) em uma disciplina ofertada em um curso de pós-graduação na área da linguagem.
Utilizando-se da mediação de textos cuidadosamente selecionados, de apresentação de seminários pelos participantes, seguidos pelo
desenvolvimento de atividades variadas em grupos e pela discussão posterior em fórum no moodle, esta disciplina orientou-se por uma
perspectiva sociocultural de formação de professores (Johnson, 2009; Johnson e Golombek, 2011; Vieira-Abrahão, 2012). Segundo tal
perspectiva, a aprendizagem docente é vista como um processo dialógico de coconstrução de conhecimentos, que é situado e emerge da
participação de práticas e em contextos sociais, sendo o desenvolvimento cognitivo um processo interativo, mediado pela cultura, pelo
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contexto, pela linguagem e pela interação social (Johnson, 2009). Para atingir os objetivos propostos para este estudo foram utilizados dados
gerados pelos seguintes instrumentos: representação pictórica I (no início do processo) e II (ao final do processo); levantamento de conceitos
cotidianos ou científicos (Vygotsky, 1986), trazidos pelos participantes à disciplina; registros no fórum do moodle ao longo do processo. Para a
análise das representações pictóricas, baseou-se em Gillian (2001) e para os demais dados, na análise do conteúdo ( Dornyei, 2007). Os
resultados evidenciaram ser a metodologia de base sociocultural muito eficiente para propiciar a análise e síntese dos conceitos científicos
pelos aprendentes e ter havido um entrelaçamento constante dos conceitos científicos introduzidos pela disciplina com os conceitos cotidianos
trazidos pelos alunos, uma vez que as discussões eram sempre permeadas pelas experiências discentes ou docentes dos participantes.

AVALIANDO A AVALIAÇÃO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
MARIA INÊS VASCONCELOS FELICE
(UFU)

Resumo de Paper
A disciplina optativa sobre a Avaliação da Aprendizagem nos cursos de mestrado e doutorado tem tido uma grande procura por professores em
formação continuada interessados em cursá-la. Durante 5 anos tem sido oferecida como Tópico em Lingüística Aplicada, sendo possível,
durante o curso, comprovar o grande interesse dos professores em serviço por esse processo, intrinsecamente ligado ao processo de ensino e
aprendizagem, que testemunham, logo no início do curso, sobre sua dificuldade em avaliar os alunos. Item obrigatório em qualquer programa
de licenciatura, a avaliação, entretanto, continua a ser feita nas escolas de forma amadorística, na maioria das vezes, sem respaldo teórico e
sem grandes variações no que respeita aos instrumentos avaliativos. Constata-se, pelos testemunhos apresentados, que todos os professores
em formação inicial habilitam-se para ministrar aulas sem discutir adequadamente no decorrer de seu curso como e por que avaliar, sendo a
avaliação geralmente o último item do programa, de modo que é visto superficialmente nas disciplinas de didática, metodologias e Estágio
Supervisionado. O GEPAV (Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Avaliação) tem estudado essa área por meio de pesquisas de Iniciação
Científica, de Mestrado e Doutorado, tentando entender as razões de se estudar tão pouco esse processo que faz parte da vida escolar,
apesar de se falar tanto sobre o assunto na contemporaneidade e se aplicarem avaliações externas em todos os níveis de estudos (Prova
Brasil, Enem, Enade, etc). Nesta comunicação, visamos apresentar algumas narrativas de professores em serviço, colhidas nos diários
reflexivos redigidos por eles após os debates dos textos teóricos (ALVAREZ MENDEZ, 2002; HADJI, 2001; FREIRE, 1979/2008;
PERRENOUD, 2002), nas quais podemos destacar a angústia de avaliar e a descoberta de que é possível aprender a avaliar.

O PAPEL DA REFLEXÃO NA RECONFIGURAÇÃO DO AGIR DOCENTE INICIAL E O DESENVOLVIMENTO
NO PROCESSO DE FORMAÇÃO
MARIA IZABEL RODRIGUES TOGNATO
(UNESPAR - CAMPUS DE CAMPO)

Resumo de Paper
Considerando que trabalhar a reflexão e suas implicações sobre o ensino e aprendizagem de línguas no processo de formação inicial é um
desafio tanto para futuros professores como para professores formadores, este trabalho visa a discutir alguns aspectos acerca do processo de
formação docente do futuro professor de Língua Inglesa, mais especificamente, o período do estágio supervisionado, envolvendo desde o
período de observação até a regência, bem como as contribuições desta formação acadêmica para a sua prática pedagógica, considerando a
importância e a função social da Língua Inglesa na sociedade e revisitando os conceitos de reflexão e desenvolvimento. Para tanto, ancoramos
nossos estudos nos pressupostos teórico-metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) (BRONCKART, 1999/2007), do ensino de
línguas com base em gêneros textuais (BAKHTIN, 2003; CRISTOVÃO, 2002, 2007, 2010; MACHADO, 2005,2009; ABREU–TARDELLI, 2007,
2009; MARCUSCHI, 2008), e na importância da reflexão sobre o agir docente e o próprio processo de formação (SCHÖN, 1983, 1987;
ZEICHNER, 1987, 1994, 2001; GIMENEZ, 1994, 1995, 1999; LEFFA, 2001; CELANI, 2001; LIBERALI, 1999, 2002; MAGALHÃES, 2002, 2004;
UNDERHILL, 1988; HEAD E TAYLOR, 1997; WALLACE, 1991; SMYTH, 1992). Quanto aos procedimentos metodológicos, pautamos nossos
estudos nos dados fornecidos por alguns alunos em período de observação e de regência e, quanto aos procedimentos de análise, utilizamos
os alguns dos procedimentos do ISD. Os resultados demonstram que a reflexão pode contribuir de forma significativa para a (re)organização e
(re)configuração do agir docente em processo de formação inicial, assim como também do próprio processo de desenvolvimento do futuro
professor.

ASPECTOS DE UM LIVRO DIDÁTICO DE INGLÊS: VERDADES ESTABILIZADAS SOB AS LENTES
BAKHTINIANAS
MARIA JOSÉ LACERDA RODRIGUES HOELZLE
(UFG)

Resumo de Paper
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Se questões assimétricas de gênero, raça, classe, etnia, sexualidade – tradicionalmente calcificadas como verdades intocáveis – já não se
encontram em solo tão sedimentado como o de outrora, a educação contemporânea também não pode ficar alheia a essa nova fase.
Considerando o sujeito bakhtiniano, que transforma seu discurso mediante as intervenções de outros discursos, em sintonia com o sujeito
social da Linguística Aplicada – que não deve ser visto “por meio de lentes da homogeneização” (MOITA LOPES, 2006, p. 102) – o cerne da
problemática que me conduz nesse estudo repousa na percepção de que novos significados sejam elaborados, a partir da identificação (e
posterior desestabilização) de discursos e assimetrias essencializadas. Assim realizei uma análise documental das atividades de um livro
didático de Língua Inglesa utilizado em uma escola pública da cidade de Goiânia para alunos do 6º ano, nível fundamental. O trabalho foi
direcionado especialmente pelas reflexões teóricas de Bakhtin (1998;2004), Moita Lopes (2006), Castro (2011) e Moita Lopes e Fabrício
(2013). As considerações delineadas no presente artigo sugerem que, pensar Bakhtin – bem como seus pontos convergentes com a
Linguística Aplicada – no contexto de ensino-aprendizagem de línguas como espaço discursivo (CASTRO, 2011), é trazer à tona múltiplas
vozes de espaços sociais e discursos diversos.

SOU DONA DO MEU CORPO: ANÁLISE DE DISCURSO DE MULHERES SOBRE O ABORTO.
MARIA LUCIA
(UEMS)

Resumo de Paper
Sou dona do meu corpo: Análise de discurso de mulheres sobre o aborto. Maria Lucia Loureiro Paulista. NEAD/UEMS – Campo Grande/MS.
Uma polêmica hoje no Brasil é a questão da legalização do aborto. Acredita-se que todo ano, cerca de quase um milhão de abortos
clandestinos sejam realizados, sendo a quinta maior causa de mortes de mulheres brasileiras, e que a maior ocorrência seja em mulheres de
12 a 19 anos, conforme dados fornecidos pelo Ministério da Saúde. O presente trabalho tem o objetivo de analisar o discurso de mulheres
através de artigos e de periódicos de mídia online. A mulher que diz ser dona do seu próprio corpo e quer ter a decisão de fazer como quiser
com o seu estado de gravidez. Os principais discursos encontrados são dizem que o feto ainda não é uma vida humana, mas uma mera
extensão do corpo da mãe, um amontoado de células, portanto que não tem os direitos garantidos pela Constituição como ser humano, e que
o discurso sobre a vida começar na concepção é um discurso religioso, eivado de preconceito. São varias as causas que levam a busca pela
interrupção da gestação: baixa renda, gravidez indesejada e uma decisão do casal de não ter filhos naquele momento por vários fatores, falha
no método contraceptivo, abuso sexual, incesto, adultério, preocupação com a forma física. Muitas dessas mulheres não têm um atendimento
humanizado e recorre a remédios e até mesmo clínicas clandestinas sem condições de higiene e segurança nenhuma, pois o aborto é ainda
criminalizado no Brasil. Os resultados esperados na busca de utilizar instrumentos como a Análise de Discurso para dialogar sobre este
assunto é de compreender o efeito de sentido que opera sobre esse sujeito, e refletir sobre as questões do direito de escolha da mulher sobre
seu próprio corpo.

ACADÊMICOS TERENAS EM SOCIOLOGIA: HISTÓRIA DA RESISTÊNCIA E A BUSCA DA INTEGRAÇÃO
MARIA REGINA DE MORAES
(UEMS)

Resumo de Pôster
Silvane Aparecida Freitas (UEMS) Maria Regina de Moraes (PG- UEMS) Resumo Temos como objetivo, neste artigo, compreender os motivos
que levaram dois acadêmicos indígenas da nação Terena, da região de Campo Grande- MS cursarem Ciências Sociais, bem como suas
perspectivas quanto a essa graduação, que formam cientistas sociais, uma vez que, aparentemente, seria mais útil que eles cursassem algum
curso da área rural. Quando esses dois integrantes da nação terena foram vistos no curso de Sociologia, causou espanto aos demais
acadêmicos, inclusive aos professores. Diante do exposto, temos o interesse de saber quais foram os discursos que legitimaram essas ações
que atravessaram o processo cultural idealizando essa prática. Na perspectiva metodológica da Análise do Discurso de linha francesa, teremos
como principais teóricos, Foucault (1996,2005,2006, 2007), Bakhtin (2003,2011), Coracini (2009), Guerra(2010), Bauman (2004) e Hall (2005),
no propósito de enriquecer nossas pesquisas e compreendermos melhor as questões identitárias do estudante indígena.

MULTILETRAMENTOS E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA ALUNOS DE UM CURSO
SUPERIOR: UMA PROPOSTA DE TRABALHO COM TEXTOS ARGUMENTATIVOS
MARIA VIRGÍNIA DIAS DE AVILA
(UFU)

Resumo de Paper
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Ao se pensar em trabalhar com a Língua Portuguesa, remete-se à perspectiva dos multiletramentos que requerem habilidades de
compreensão das diferentes modalidades da linguagem, o que inclui a habilidade de o autor/leitor articular e manipular os diversos suportes
disponíveis, assim como compreender o entrecruzamento de textos verbais e não-verbais. Os alunos vivem conectados, dentro e fora da
escola, à internet, usufruindo das várias possibilidades como vídeos, bate-papo, filmes, jogos, livros dentre outras, o ensino de Língua
Portuguesa deve voltar um olhar para essas práticas. Nesse sentido, a inserção das tecnologias digitais na sociedade e, em consequência, na
rotina dos alunos, traz-se à tona a necessidade de ressignificar as aulas de Língua Portuguesa alinhando com as novas maneiras de
disponibilizar e compartilhar informações. O objetivo deste trabalho é apresentar discussões sobre as possibilidades de práticas de
miltiletramentos com alunos graduandos do primeiro período do curso de Tecnologia em Radiologia de uma Faculdade Particular de
Uberlândia-MG, como também compreender em que medida o trabalho com os gêneros do ato de argumentar como charges, artigos de
opinião e carta de leitor pode colaborar para as práticas sociais desse grupo de alunos. O trabalho se fundamenta na teoria de Bakhtin sobre a
abordagem sócio-histórica com a teoria enunciativa da linguagem aliada às discussões de Rojo (2012) sobre o conceito de multiletramentos e
de Letramento Digital proposto por Magda Soares (2003), Coscareli (2007) e Buzato (2007). Os resultados obtidos nos mostram que os alunos
apresentam elevada habilidade no uso das tecnologias digitais, pois não demonstraram dificuldades de acessar e buscar o material solicitado,
contudo isso não qualifica o letramento digital, porque segundo Buzato (2007), os modelos de Letramento Digital devem apresentar mais do
que o domínio das técnicas para manipular os dispositivos digitais, o que se pode considerar como alfabetização dig

APRENDIZADO DE LÍNGUA INGLESA ATRAVÉS DE HIPERTEXTOS
MARIANA BACKES NUNES
(UFRGS)
PATRÍCIA DA SILVA CAMPELO COSTA
(UFRGS)
Resumo de Pôster
Este trabalho visou investigar de que modo podem ocorrer processos de leitura e produção escrita colaborativa de textos em língua inglesa a
partir de tecnologias digitais utilizadas por alunos de Graduação em Letras de uma universidade pública no sul do país. Com base nos estudos
de Lévy (2007), Marcurshi (2001), e Primo (2003), definimos hipertexto como texto escrito e lido de forma multilinear no qual podem ser
adicionados links, assim criando uma gama de possibilidades. O hipertexto é um texto digital formado por vários segmentos textuais ligados em
rede, permitindo ao leitor participar do processo de construção do mesmo. A metodologia utilizada neste trabalho é qualitativa, de cunho
interpretativista e de caráter exploratório descritivo. A geração de dados para a pesquisa foi divida em três etapas com atividades a serem
realizadas por alunos de nível intermediário de inglês em que eles puderam analisar e criar seus próprios hipertextos digitais em duplas. A
primeira etapa consistiu em leitura e análise de apresentações acadêmicas postadas na web com o tema geral ensino e aprendizagem de
língua inglesa. A criação de uma apresentação gráfica hipertextual sobre um subtema escolhido pela dupla integrou a segunda etapa. Por
último, os alunos analisaram os hipertextos produzidos por seus colegas, refletindo sobre a utilização das novas tecnologias em contexto de
sala de aula. Analisando os processos das atividades desenvolvidas, constatamos que os alunos trocaram conhecimentos nas duplas para
poderem concluir as tarefas dadas da maneira mais eficaz, havendo então colaboração entre os colegas. Além disso, os graduandos
conseguiram explorar o ambiente digital e o leque de possibilidades que o hipertexto proporciona, enquanto utilizavam a língua estrangeira
para mediar suas interações. Esperamos que com a realização da presente pesquisa dentro de um curso de licenciatura possamos instigar os
futuros professores a explorar as novas tecnologias.

O DESENVOLVIMENTO DA ORALIDADE NO CURSO DE LETRAS E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE
LÍNGUAS
MARIANA DA SILVA CASSEMIRO
(UNESP)

Resumo de Paper
Esta comunicação intitulada "O desenvolvimento da oralidade no curso de Letras e a formação do professor de línguas" objetiva apresentar os
resultados obtidos em minha pesquisa de mestrado que teve como propósito investigar a construção da oralidade na sala de aula de língua
inglesa de alunos ingressantes em curso de Letras, bem como discutir as contribuições tanto da oralidade quanto da prática da professora
universitária para a formação desses alunos enquanto futuros professores de inglês. Qualitativa e de base etnográfica, a pesquisa foi
fundamentada em teorias cognitivas de aquisição de línguas (KRASHEN, 1987; SWAIN, 1993, 2000, por exemplo), na teoria sociocultural
(VIGOTSKI, 1996, 2000, 2010; LANTOLF & THORNE, 2006 por exemplo), em estudos referentes à oralidade no ensino de línguas
(CONSOLO, 2000, 2006; CONSOLO & TEIXEIRA DA SILVA, 2010, por exemplo), bem como em trabalhos na área de formação do professor
de línguas (JOHNSON, 2009; VIEIRA-ABRAHÃO, 2010, 2012, por exemplo). Para gerar os dados, foram realizadas gravações de aulas em
áudio, questionários e entrevistas, além de anotações de campo e diários da pesquisadora. Os resultados obtidos sugerem que a oralidade
parece ser construída por meio do oferecimento e posterior produção de insumo linguístico facilitado pela professora e também por meio da
mediação nas interações nas aulas de língua inglesa. Além disso, ficou evidenciada uma forte preocupação da professora, que foi percebida
pelos alunos, com a formação do professor de línguas no que se refere, principalmente, ao desenvolvimento da oralidade. Embora alinhada a
uma perspectiva mais tradicional de formar professores, os dados mostram que a prática da professora parece contribuir de maneira relevante
para a formação dos ingressantes enquanto futuros professores de línguas.
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MATERIAIS AUTÊNTICOS, ADAPTADOS E SEMI-AUTÊNTICOS NO ENSINO DE LÍNGUAS
ESTRANGEIRAS: ANÁLISE COMPARATIVA SOB A PERSPECTIVA DA PEDAGOGIA DO PÓS-MÉTODO E
DA APRENDIZAGEM COMO PARTICIPAÇÃO
MARIANA KUNTZ DE ANDRADE E SILVA
(FFLCH-USP)

Resumo de Pôster
Esse trabalho é parte do meu projeto de mestrado em Língua e Literatura Alemã na USP, iniciado em agosto de 2013, cujo objetivo é retomar
as reflexões sobre o papel dos textos autênticos (textos produzidos sem fins didáticos) no ensino de línguas estrangeiras (mais
especificamente, no ensino de Alemão como Língua Estrangeira), tendo em vista os princípios da Pedagogia Pós-Método e a visão de
aprendizagem como Participação. O uso de materiais autênticos pode ser verificado desde o Método de Gramática e Tradução, com o uso de
textos literários, mas a autenticidade enquanto conceito ganhou força apenas a partir da entrada da Abordagem Comunicativa, onde surgiu
como crítica à artificialidade e descontextualização dos textos, diálogos e interações em sala de aula dos métodos anteriores, sobretudo o
método Audiolingual. Porém, embora a autenticidade possa ser considerada um dos pilares dessa abordagem, poucos textos verdadeiramente
autênticos são encontrados nos livros didáticos globalizados atuais: tomando como exemplo os materiais de Alemão como Língua Estrangeira,
em um levantamento feito num corpus de oito livros didáticos orientados pela abordagem “(pós-) comunicativa”, publicados entre 2005 e 2013,
foram encontrados 258 textos, mas apenas 25 (10%) eram autênticos (adaptados ou não), todos os outros eram semi-autênticos, textos
criados para o ensino de línguas, mas que imitam textos autênticos por meio das marcas de gêneros textuais externos a ele. Nesta
comunicação, mostrarei os primeiros resultados de uma análise comparativa entre textos autênticos, textos adaptados e textos semiautênticos, com critérios de análise próprios, desenvolvidos a partir de reflexões sobre a Pedagogia do Pós-Método e a aprendizagem como
Participação, que visam compreender em que medida cada um desses tipos de texto propicia possibilidades de acesso do aprendiz às
comunidades discursivas da língua-alvo, contribuindo para um ensino de línguas mais participativo.

O IMPACTO DOS ESTUDOS EM IDENTIDADES PARA A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUAS E
PARA UMA CIDADANIA CRÍTICA
MARIANA R. MASTRELLA-DE-ANDRADE
(UNB)

Resumo de Paper
Este trabalho faz parte de um projeto maior, intitulado “Quem pode ensinar, quem pode aprender? A construção de identidades em contextos
de ensino/aprendizagem de língua estrangeira”, e busca discutir a maneira como o processo de ensino/aprendizagem de língua inglesa no
curso de Letras se constitui como prática identitária, dando lugar à materialização de acessos e/ou embargos ao direito à fala e à própria
aprendizagem. Para isso, são consideradas como suporte teórico principal três proposições: 1) língua é o lugar onde formas possíveis e reais
de organização e suas prováveis consequências políticas e sociais são definidas e contestadas, sendo também o lugar onde nossa
subjetividade é construída (Weedon, 1987), não sendo portanto veículo neutro de comunicação, mas forma de construir e agir sobre o mundo
social (Ottoni, 2002); 2) língua é lugar de luta política, isto é, envolve relações de poder, o qual é aqui entendido como relação e não como
força pertencente a alguém e que, portanto, não se possui, mas se exerce, está em tudo e em todo o tempo (Foucault, 1979); 3) que o sujeito
que se relaciona com a LE tem nessa língua suas identidades construídas, já que identidades são entendidas como plurais, fluidas, feitas na e
por meio da linguagem (Norton, 2002; Mastrella, 2007). Nessa perspectiva teórica, os resultados das investigações com foco na aprendizagem
de línguas, na formação de professores e na vida real da sala de aula de línguas estrangeiras conduzem a reflexões sobre a relevância da
temática identidades nos cursos de Letras, uma vez que ela ressalta a indissociabilidade entre questões psicológicas e sociais do ensinoaprendizagem de línguas, permite entender esse processo de ensino como indissociável de questões políticas das práticas identitárias e
promove o engajamento pessoal e político dos sujeitos da educação em línguas com seus contextos.

PERCEPÇÕES DE ALUNOS SOBRE INTERAÇÃO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO NA APRENDIZAGEM
DE INGLÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA: UM ESTUDO DE CASO
MARIANA SANTANA OFUGI
(UFG)

Resumo de Paper
O presente estudo buscou analisar como se deu a interação, a colaboração e a cooperação entre aprendizes de inglês como língua estrangeira
ao longo de uma atividade proposta pela professora-pesquisadora em que os alunos teriam de escolher um país cuja língua oficial fosse a
inglesa e desenvolver um trabalho escrito e uma apresentação oral sobre sua cultura. Observou-se a interação tanto a partir da aprendizagem
que se deu cooperativamente quanto a partir da que se deu colaborativamente, levando em conta também a influência da interação
possibilitada pelo meio virtual, e como esses aspectos influenciaram o aprendizado. A pesquisa foi conduzida no primeiro semestre de 2014
em um centro de idiomas de uma universidade pública na cidade de Goiânia (GO). Doze aprendizes de nível intermediário-avançado, em sua
maioria alunos desta universidade, participaram deste estudo de caso. Os instrumentos de coleta de dados utilizados consistiram em um
questionário e em uma entrevista. A análise dos dados mostrou que a interação entre os aprendizes ao longo da atividade, tanto de forma
presencial quanto virtual, influenciou positivamente em seu aprendizado da língua, e mostrou também que a ajuda dos colegas foi um fator
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importante para a execução do trabalho como um todo.

SING A SONG: A MÚSICA COMO PRÁTICA DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA NO
ÂMBITO DO PIBID
MARIANNY DE LIMA ALMEIDA
(UNEMAT)
RODRIGO DE SANTANA SILVA
(UNEMAT)
Resumo de Pôster
A música pode ser uma importante aliada para as práticas educacionais na área da Linguagem. Como observam Ferreira (2002), Lima (2004),
Faria (2007), Estevão (2002), entre outros autores, a música configura-se em um valioso recurso didático-pedagógico para as práticas de
ensino e aprendizagem de língua inglesa. O trabalho com musicas em inglês pode contribuir com o conhecimento linguístico, tais como,
vocabulário, estrutura sintática, semântica, fonético-fonológica etc. Propicia a criatividade, a sensibilidade e conhecimento sobre respiração,
entonação, postura corporal, além de possibilitar momentos agradáveis de interação social que podem contribuir para melhorar a expressão e
a comunicação dos alunos. Nesta direção, como bolsista do subprojeto PIBID-Inglês, do Curso de Letras da UNEMAT de Cáceres/MT e
bolsista voluntária de Iniciação Científica (PROBIC/UNEMAT), é meu objetivo investigar os efeitos das práticas de aprendizagem de Língua
Inglesa, em um primeiro momento, junto aos alunos bolsistas do subprojeto “Aprender e Ensinar Inglês é Show” do Curso de Letras da
UNEMAT/Cáceres e em um segundo, com os alunos das duas escolas parceiras do PIBID/CAPES. Todo o trabalho está pautado na
metodologia e nos resultados das atividades relacionadas com o projeto “Coral PIBIDLES”, que consiste no ensino de 20 músicas da banda
The Beatles, escolhidas pelos próprios bolsistas. Esta primeira parte do projeto está sendo conduzida por um dos professores Coordenadores
de Área do PIBID, para que depois, os próprios bolsistas possam replicar o projeto nas duas escolas parceiras do PIBID. Também é foco desta
pesquisa analisar o material didático produzido e preparado exclusivamente para o projeto e acompanhar, através da colaboração das
professoras supervisoras do PIBID, os efeitos da música no desempenho dos alunos nas aulas de inglês. Minha expectativa é que este projeto
pode contribuir para melhorar o letramento em língua inglesa dos alunos das duas escolas públicas.

AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE INCLUSÃO DIGITAL NO ESTADO DO ACRE: A PERCEPÇÃO DOS
PROFESSORES EM RELAÇÃO ÀS FORMAÇÕES OFERECIDAS PARA O USO DA TECNOLOGIA EM SUA
PRÁTICA PEDAGÓGICA
MARILEIZE FRANÇA MATTAR
(UFAC)

Resumo de Paper
Essa comunicação objetiva-se trazer reflexões acerca do papel do Estado no âmbito da política educacional de inclusão digital voltada para a
formação de professores, em particular foca a percepção dos professores em relação às formações oferecidas para o uso da tecnologia em
sua prática pedagógica. Nesse ambiente globalizado de formação dos sujeitos, de organização do Estado, refletir sobre a formação do
professor relacionada com os progressos tecnológicos se destaca como uma política de estado para formação do sujeito moderno. Ao refletir
sobre a participação do Estado como organizador dessas políticas de formação de professores e a importância da formação docente e da
educação escolar para este modelo de organização política que se desenha entre os Estados Nacionais foi utilizado como aporte teórico a
concepção de Estado na perspectiva de Habermas (2001) e reflexões teóricas que destacam a importância da formação docente neste
contexto tecnológico (LEMOS, 2003; LEVY,1999 e outros). Numa abordagem qualitativa de cunho interpretativo, como instrumento de
pesquisa, foi aplicado um questionário aos professores da Educação Básica da cidade de Rio Branco no estado do Acre com a finalidade de
conhecer as percepções dos professores em relação às ofertas de formação para a inserção da tecnologia em sua prática pedagógica. Os
resultados apontam as expectativas dos professores em relação aos conteúdos desenvolvidos, tratados, especificados, detalhados em um
curso de formação sobre o uso das tecnologias na sala de aula.

ENSINO DE LÍNGUA INGLESA EM ESCOLA PÚBLICA: LEITURA PSICANÁLITICA
MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA
(UEMG)

Resumo de Paper
Este trabalho teve como objetivo geral identificar e refletir sobre quais são os possíveis indícios de gozo dos professores de Língua Inglesa de
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escolas públicas, apoiando-se nas teorias do discurso e da psicanálise, a fim de identificar por que os sujeitos mantêm sua prática nas escolas
públicas. Esta pesquisa envolve a linguística aplicada ao ensino de língua inglesa (LI), área esta que abre a oportunidade de dialogar com a
teoria do discurso franco-brasileira (AD) afetada pelo conceito de subjetividade psicanalítica. Esse afetamento possibilitou utilizar conceitos
psicanalíticos, em especial aqueles relativos ao conceito de gozo para a compreensão das vicissitudes da formação de professores. Partiu-se,
assim, da leitura de Freud feita por Lacan e outros conceitos psicanalíticos necessários à abordagem do assunto e ao desenvolvimento das
análises, sendo estas calcadas em princípios da AD, que toma a materialidade linguística em função da memória discursiva. Acreditando que a
psicanálise tem sua contribuição a oferecer ao formador e ao professor de LI, a escolha das enunciadoras deste trabalho foi baseada em uma
tentativa de ouvir professores que aparentemente estariam vivificados pelo gozo feminino. Cientes de que as interpretações sempre podem ser
outras, não se esgotando naquelas aqui realizadas, esta pesquisa teve o propósito de contribuir para que formadores e professores possam
problematizar seus caminhos profissionais, questionar seus modos de gozo, seus desejos, sua implicação perante a profissão. Embora as
professoras retirem ganhos secundários de situações mortificantes, é possível apreender que a relação com o objeto voz, através do encanto
com a música na língua inglesa durante a infância e a adolescência, é determinante na relação vivificante que elas mantém com o seu ensino e
com seus alunos. A educação continuada também é outro fator que contribuí para a relação que as participantes possuem com modo de gozo
em relação à profissão.

PLANO DE ENSINO: ANÁLISE DAS (RE)CONFIGURAÇÕES DESSE DOCUMENTO NO PROCESSO DE
ENSINO E APRENDIZAGEM POR MEIO DE GÊNEROS
MARILEUZA ASCENSIO MIQUELANTE
(UNESPAR - CAMPUS DE CAMPO)

Resumo de Paper
Cientes de que o plano de ensino muitas vezes apresenta-se como um desafio na prática social docente e de que a tarefa de prepará-lo,
planejá-lo, redigi-lo e implementá-lo deve ser vivenciada pelo grupo de professores, este trabalho objetiva apresentar as possíveis
(re)configurações encontradas nos planos de ensino para o segundo ano de letras de uma universidade pública da região centro-oeste do
estado do Paraná, entre os anos de 2012 e 2015. Para tanto, pautamo-nos na concepção de plano de ensino (FUSARI, 1990; SILVEIRA, 2005;
VASCONCELLOS, 1995, 2000); nos aportes teórico-metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) (BRONCKART, 1999/2007), no
ensino de línguas com base em gêneros textuais em torno das capacidades de linguagem, (SCHNEUWLY E DOLZ, 2004; MACHADO E
CRISTOVÃO, 2006; CRISTOVÃO, 2007, 2008, 2009), no procedimento da Sequência Didática (SCHNEUWLY, DOLZ E NOVERRAZ, 2004),
bem como na compreensão da avaliação em suas diferentes funções: diagnóstica, formativa, somativa (SOUZA, 2012; GONÇALVES, 2011;
GONÇALVES E BARROS, 2010; FURTOSO, 2008, 2012; SCARAMUCCI, 1998/1999, 2006). Quanto aos procedimentos metodológicos,
utilizamos os planos de ensino de quatro anos consecutivos, analisando as possíveis (re)configurações ocorridas, bem como um questionário
aberto respondido pelas professoras responsáveis pela disciplina. Os resultados indicam que o plano de ensino antecipa e contribui para a
(re)organização do trabalho do professor, sendo, portanto, necessário ser produzido pelo grupo de professores do curso. Além disso, revelam a
presença de um ensino norteado por tópicos gramaticais, indicando a necessidade de uma análise crítica do documento e da própria prática
docente, para sua (re)configuração.

O CONHECIMENTO PRÉVIO: UM ALICERCE PARA A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE UMA LÍNGUA
ESTRANGEIRA MODERNA
MARÍLIA DAMIANI PAIVA
(IFMG- CAMPUS OURO PRETO)

Resumo de Pôster
Pesquisadores de línguas estrangeiras discutem sobre a melhor forma de ensinar de forma eficiente. Este projeto se baseia na concepção de
aprendizagem por meio da colaboração (STORCH, 2005) e foca nas dificuldades enfrentadas pelos alunos no processo de compreensão e
produção escrita em LE. A maioria dos alunos consegue utilizar apenas as estratégias básicas de leitura, tais como: prever o assunto
observando o layout do texto, identificar o gênero e identificar as cognatas. Na produção escrita, a maioria deles não passou por um processo
de letramento em LE que enfatizasse a produção de textos de diferentes gêneros. Entendemos que o professor pode facilitar, ajudando os
alunos a ativar seus conhecimentos “prévios” para reconstruir o conhecimento de LE. O objetivo do projeto é analisar as estratégias utilizadas
pelo professor para ativar o conhecimento prévio e investigar como este processo acontece em sala de aula no que tange a construção
colaborativa como meio para favorecer as condições individualizadas para o desenvolvimento da competência comunicativa e avaliação
progressiva. A pesquisa, de natureza descritiva, é um estudo de caso que conta com a participação de alunos do Ensino Médio de um Instituto
Federal, de três bolsistas e da pesquisadora. Os dados foram coletados por meio de filmagem de aulas e questionários. As análises,
quantitativas e qualitativas, foram feitas com ênfase no discurso construído em sala de aula por meio de episódios caracterizados por
“estratégias em que a professora fez emergir, vir à tona os conhecimentos prévios dos estudantes; para enriquecer os conhecimentos
apresentados pelos estudantes; para ampliar o que os estudantes já sabiam e sistematizar as informações tratadas” (TEIXEIRA; SOBRAL:
2010, p. 5). Os resultados apontam para uma construção conceitual baseada em crenças e conhecimentos não acadêmicos dos alunos
confirmando a necessidade de práticas de letramento crítico em sala de aula.

DESAFIOS DOS ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO BRASILEIROS PARA ESCREVER NA ACADEMIA:
SUBSÍDIOS PARA FUTURAS INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS
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MARÍLIA MENDES FERREIRA
(USP)

Resumo de Paper
O estatuto do inglês como língua franca das ciências (Wood, 2000), a internacionalização das universidades e a consequente pressão para
publicação internacional contribuem para a globalização de uma necessidade social para o ensino da escrita acadêmica em inglês no âmbito
acadêmico. Diante desse quadro, a pesquisa sobre a escrita em inglês na pós-graduação tem despertado crescente interesse no letramento
acadêmico sobretudo no exterior (Badenhorst; Guerin (no prelo). Este estudo contribui para essa área ao investigar as dificuldades de alunos
de pós-graduação da área de energia de uma universidade brasileira com a introdução do artigo acadêmico. Os rascunhos e as versões finais
de seis alunos que participaram de dois cursos de escrita acadêmica em inglês com foco na publicação foram selecionados para o estudo e
analisados de acordo com o modelo CARS (Swales , 1990 , 2004) e a presença de metadiscurso (Hyland e Tse , 2004). Essa análise revelou
que o movimento 2 foi o mais desafiador para os alunos e o metadiscurso foi empregado inadequadamente. Estudos anteriores corroboram
esse resultado e apontam algumas razões como a proficiência insuficiente em inglês dos escreventes e uma compreensão cultural diversa em
relação ao mundo anglófono do que seja introdução (Duszak & Kewkowicks , 2008; Uzuner , 2008). Em relação à intervenção pedagógica, o
estudo defende que o ensino de escrita acadêmica em geral deve ser baseado no conceito de prática numa visão sócio-histórico-cultural
(Chaiklin, 2013) em vez de numa análise de necessidades segundo English for Specific Purposes (ESP) ou nos pressupostos e filiações
teóricas do professor.

AVALIAÇÃO (FORMATIVA) NAS COLEÇÕES DE LÍNGUA INGLESA DO PROGRAMA NACIONAL DO
LIVRO DIDÁTICO DO ENSINO MÉDIO
MARILIA RAMALHO DOMINGUES NESSRALLA
(CEFET-MG)

Resumo de Paper
Neste artigo, buscamos apreender, utilizando o procedimento de análise documental, como a avaliação do processo ensino-aprendizagem é
proposta nas coleções de língua inglesa aprovadas no Programa Nacional do Livro Didático, PNLD. A ênfase desse estudo, ora apresentado,
recai sobre a avaliação formativa, de caráter qualitativo, processual, inclusivo (MÉNDEZ, 2002; HADJI, 2001; LUCKESI, 2002). Foram
aprovadas sete coleções para o PNLD do Ensino Médio de 2012 e quatro coleções para o de 2015. Nos Guias dos Livros Didáticos do referido
programa nos períodos supracitados, esclarece-se que a proposta de avaliação e autoavaliação nas obras deveria estar integrada aos
diferentes aspectos que compõem os estudos da linguagem, apresentando diferentes formas, possibilidades, recursos e instrumentos que o
professor poderá utilizar (MEC, 2011; 2014). Considerando o PNLD como política linguística que pode se constituir em uma possibilidade de
formação continuada e que o tema da avaliação é ainda pouco estudado na formação dos professores, este estudo aponta que as orientações
para uma avaliação baseada em critérios, ou rubricas, são ainda pouco abordadas nas coleções aprovadas, bem como as possibilidades da
coavaliação, em que os colegas avaliam seus pares. A avaliação do próprio professor sobre o seu trabalho, o que pode levá-lo a uma postura
reflexiva, é abordada, de forma mais específica, em três coleções. Já a avaliação diagnóstica, que pode auxiliar o professor a identificar as
necessidades e expectativas dos alunos e, assim, direcionar o seu planejamento, é apresentada em duas coleções.

INGLÊS COMO LÍNGUA GLOBAL NO CONTEXTO ESCOLAR: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA BEM
SUCEDIDA NO CAP/UFRJ
MARINA MEIRA DE OLIVEIRA
(PUC-RIO)
NATÁLIA UMÁ HAGGE LOPES CABRAL
(CISA)
DANIELLE DE ALMEIDA MENEZES
(UFRJ)
Resumo de Paper
O fenômeno da globalização no cenário atual, em que as integrações de ordem política, econômica, social e cultural encontram-se num nível
nunca antes presenciado, traz consigo a necessidade imperativa de reflexão crítica acerca de conceitos tradicionais que ainda permeiam o
ensino de línguas adicionais, como ideários de falante nativo e comunidades de fala. Neste contexto, o inglês deixou de ser apenas a língua
dos países anglófonos para tornar-se o idioma franco de comunicação intercultural. Ao longo desse processo, a língua foi sendo apropriada por
povos diversos, que a modificaram de acordo com suas necessidades locais. É justamente dentro dessa conjectura que o presente trabalho se
insere, dispondo-se a apresentar um projeto de iniciação artística e cultural desenvolvido no Colégio de Aplicação da UFRJ em 2013. O projeto
tinha por objetivos: (1) contribuir para que as licenciandas participassem ativa e autonomamente do processo de estágio; (2) conscientizar
alunos e estagiárias do CAp sobre a língua inglesa no mundo contemporâneo, promovendo um diálogo com aspectos culturais de diferentes
países em que o inglês é falado, seja como língua materna/oficial ou língua adicional (KACHRU, 1992; CRYSTAL, 1997; SEIDLHOFER, 2011).
Durante sua implementação, questionários de avaliação dos encontros foram aplicados, aulas foram observadas e avaliações formais foram
conduzidas. As análises dos dados obtidos com esses instrumentos apontam para a significativa contribuição do projeto no desenvolvimento
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do letramento crítico em sala de aula e para a formação crítico-reflexiva das docentes em formação à época, mostrando que os objetivos do
projeto foram plenamente alcançados.

DA PERSUASÃO À MANIPULAÇÃO: UMA ANÁLISE DOS DISCURSOS FICCIONAIS PRESENTES EM
PEÇAS PUBLICITÁRIAS DAS MARCAS DILETTO E DO BEM
MARINA SANTOS SILVA
(CEFET MG)

Resumo de Paper
A publicidade pode ser entendida como um lugar da imaginação, da criação, dos sonhos. Ao contrário do jornalismo, que ainda se apoia em
preceitos de uma lógica positivista, tais como racionalidade e neutralidade, ancorado em uma linguagem referencial que se assemelhe ao
máximo à realidade, o gênero publicitário possui um contrato de comunicação mais flexível, que trabalha na ordem da promessa e se aproxima
de uma narrativa literária de caráter fantástico ou extravagante. Entretanto, há um limite para que a publicidade seja credível e para que ela
não viole os direitos do consumidor. Que limite seria esse? O que configura uma propaganda como enganosa? Quando se passa da persuasão
para a manipulação? A fim de abordar tais questionamentos, este artigo propõe um estudo de caso sobre os discursos ficcionais presentes em
peças publicitárias das marcas Diletto (sorvetes) e Do Bem (sucos). Ambas foram investigadas recentemente pelo Conselho Nacional de
Autorregulamentação Publicitária (Conar), após denúncia de uma consumidora que afirmou que as empresas inventavam histórias sobre a
origem de seus produtos. O Conselho analisou o teor da comunicação e não os produtos em si. Neste estudo, será considerado o conteúdo
divulgado pela mídia na cobertura desses dois casos, sendo selecionadas matérias dos sites Exame, Globo e Folha de São Paulo de outubro a
dezembro de 2014. A respeito do viés discursivo das campanhas, o principal referencial teórico será Patrick Charaudeau, com base em sua
abordagem sobre contrato de comunicação e sua noção de “dispositivo triangular” que configuraria o discurso publicitário. O artigo propõe
também discussão sobre ficcionalidade, estética narrativa e efeitos de real, apoiando-se em autores como Paul Ricoeur, Walter Benjamin e
Roland Barthes. Soma-se ainda uma explanação sobre semiologia dos objetos, identidade e construção de marcas por meio de autores como
Abraham Moles e Rafael Cardoso.

O PAPEL DA ESCOLA COM RELAÇÃO À LÍNGUA DE HERANÇA FAMILIAR EM UM CONTEXTO
PLURILÍNGUE
MARISTELA PEREIRA FRITZEN
(FURB)

Resumo de Paper
A região Sul do Brasil caracteriza-se especialmente pelo seu cenário intercultural e plurilíngue. O sistema de colonização adotado no país, no
século XIX, possibilitou a formação de diversas comunidades bi/multilíngues, gerando contextos sociolinguisticamente complexos, como é o
caso da região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Nesse contexto estão presentes ainda hoje grupos sociais que utilizam línguas de
imigração, como línguas de herança familiar, entre elas o alemão, o italiano e o polonês, além de línguas indígenas. Apesar da diversidade
cultural, nem sempre as políticas de educação linguística locais têm considerado essas línguas minoritárias nos sistemas de educação formal.
A fim de problematizar questões relacionadas ao bilinguismo social e sua relação com a escolarização, pretende-se neste trabalho discutir
dados parciais de uma pesquisa interpretativista mais abrangente que teve como objetivo central compreender o papel da escola com relação
à manutenção ou perda da língua de herança familiar. Com base nos estudos da Linguística Aplicada, no tocante à escolarização em contextos
de línguas minoritárias e no processo de escolarização, a pesquisa procurou “garantir voz” e “dar ouvidos” a duas pessoas de uma mesma
família, de gerações diferentes (pai e filho, 88 e 56 anos, respectivamente), que têm como língua de herança familiar o alemão. Foram
realizadas entrevistas individuais semiestruturadas com esses sujeitos para assim descrever sua trajetória escolar. Os dados sugerem que a
escola, mesmo em épocas históricas distintas, teve um importante papel na disseminação do monolinguismo, na imposição do
monoculturalismo e na desvalorização dos conhecimentos prévios dos sujeitos. Os resultados apontam para a necessidade de as escolas
inseridas em contextos minoritários desenvolverem um olhar sensível para a sua comunidade, procurando valorizar os saberes locais e as
manifestações culturais dos grupos sociais onde as escolas se inserem.

ENSINO DE LÍNGUAS PARA CRIANÇAS NA ESCOLA PÚBLICA: ABORDAGEM CLIL
MÁRJORI CORRÊA MENDES
(UFJF)
ANA CLAUDIA PETERS SALGADO
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(UFJF)
Resumo de Paper
Neste trabalho apresentamos o resultado do projeto Ensino de línguas para crianças na escola pública: Abordagem CLIL, realizado entre
setembro de 2011 e julho de 2013 em uma turma (a princípio) do 2º ano do ensino fundamental da Escola Municipal José Calil Ahouagi, em
Juiz de Fora - MG. O projeto teve como objetivos iniciais: 1) o mapeamento das necessidades dos alunos enquanto aprendizes de língua
adicional; 2) aplicar conceitos de educação bilíngue em uma turma da rede pública de ensino; 3) aplicar estudos teóricos para o
desenvolvimento da bilingualidade de cada um dos alunos envolvidos no projeto, através da abordagem CLIL; 4) oferecer aos alunos dessa
instituição pública o contato com um ensino diferenciado e coerente com as necessidades do século XXI e 5) proporcionar ao professor em
formação a oportunidade de desenvolvimento contínuo através da prática escolar. A metodologia utilizada para atingir tais objetivos foi a de um
estudo exploratório, com uma abordagem qualitativa através de uma pesquisa-ação de caráter etnográfico, que acabou proporcionando aos
alunos o contato com intervenções na língua-alvo com foco no aprendizado e aos bolsistas e professores envolvidos a oportunidade de
repensar sua prática docente. Pode-se dizer que o resultado final foi bastante satisfatório, na medida em que todos os objetivos propostos
inicialmente foram alcançados e que, através da aplicação da abordagem CLIL nas intervenções realizadas, houve importantes resultados no
que diz respeito à produção dos alunos, como, por exemplo, o desenvolvimento de sua consciência fonética e contextual para o uso da língua
e das habilidades de comunicação oral, a autonomia na produção de enunciados e a ampliação do conhecimento da função comunicacional
dentro de cada um dos contextos a que estavam sendo expostos.

O PRECONCEITO LINGUÍSTICO E SOCIAL CONTRA INDÍGENAS NO GÊNERO TEXTUAL HUMORÍSTICO
MARLENE
(UEMS)

Resumo de Paper
O preconceito é assunto recorrente em diversas esferas, segundo Bagno (2012), o preconceito linguístico relaciona-se diretamente a fatores
históricos de nossa sociedade. O indígena, por estar inserido desde os primórdios na história do Brasil, são alvejados tendenciosamente. Aqui,
analisaremos essa intolerância cometida contra essa etnia, no gênero textual humorístico, popularmente conhecido como "piada", cuja principal
função é estimular o riso, entretanto, para que isso ocorra é necessário uma abordagem sociocognitiva, para que o receptor faça uma
construção de sentidos, seja social , econômico, histórico, ou ideológico, quando essa associação não acontece, a piada não atingi seu
objetivo, pois o entusiasmo humorístico varia conforme a cultura dos povos, por isso, o que é engraçado para alguns, pode não fazer sentido
ou ser ofensivo para outros. Possenti (1998) diz que as piadas denotam complexidades culturais e sociais, sendo assim, torna-se um objeto
oportuno para uma investigação, na qual define nosso objetivo em averiguar a figura indígena apresentada nesse gênero textual e relacionar à
realidade vivenciada por esse povo, que são expostos nas piadas, de uma forma pejorativa, colocando-os como antropofágicos, que utilizam
os pronomes de forma inadequada, que não promovem a flexão verbal, ridicularizam seus nomes, entre outras demonstrações de desprestígio
e preconceito com a cultura indígena, Para identificação de tais fatos, examinamos cinco sites, e analisamos 46 piadas, correlacionamos suas
construções humorísticas e os recursos linguísticos utilizados que intensificam a prática do preconceito, linguístico e social, contra essa etnia.

PIBID-INGLÊS: ESPAÇO PARA BUSCA DE (RE)SIGNIFICAÇÃO DE AUTONOMIA E CRITICIDADE
MARLENE DE ALMEIDA AUGUSTO DE SOUZA
(UFS)

Resumo de Paper
Opondo-se à visão estruturalista e à concepção de língua como sistema de comunicação, Pennycook (2010) entende a língua como uma
prática local, produto das atividades sociais e culturais nas quais as pessoas se engajam. Para esse autor, ela é uma ação resultante de como
entendemos os espaços físicos, institucionais, sociais e culturais, assim, muito mais do que pensar a língua em contexto, indicando que os
sentidos são predeterminados para serem utilizados em uma determinada situação, a língua é vista como uma atividade central de
organização da vida social representada em locais específicos. Pesquisadores como Luke e Freebody (1997), Cervetti, Pardales e Damico
(2001); Lankshear e Knobel (2003) defendem a ideia de que os sentidos construídos devem ser constantemente reconstruídos, ressignificados
em uma contínua reinterpretação crítica. Partindo desses pressupostos, os coordenadores do subprojeto PIBID-Inglês da Universidade Federal
de Sergipe, cujo objetivo é promover a formação de professores de língua inglesa focalizando não apenas os aspectos linguísticos, têm
encaminhado as discussões teórico-metodológicas e práticas em um processo de significação e ressignificação dos conceitos de autonomia
(Freire 1996) e criticidade (Menezes de Souza 2011, Jordão 2007). O objetivo desta comunicação é, portanto, discutir como os conceitos de
autonomia e criticidade estão sendo (re)construídos a partir das atividades que estão sendo desenvolvidas no subprojeto PIBID-Inglês. Tal
movimento revela o esforço para ressignificar esses conceitos num campo que acolha a complexidade e relações de diferença.

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES PARA REPENSAR O TRABALHO COM A LEITURA E
ESCRITA NAS DIFERENTES ÁREAS.
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MARLENE RIBEIRO DA SILVA GRACIANO
(PUC-SP)

Resumo de Paper
Este estudo relata uma pesquisa sobre formação continuada de professores para repensar o trabalho desenvolvido com a leitura e escrita no
processo ensino-aprendizagem das diferentes disciplinas em cursos do ensino médio. O objetivo foi analisar os significados atribuídos por
professores ao trabalho com a leitura e escrita processo ensino-aprendizagem das diferentes disciplinas. Foi desenvolvida no Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás –IFG campus Itumbiara com 07 professores das diferentes áreas dos Cursos Técnicos
Integrados. O quadro da Teoria Sócio-Histórico Cultural apoiou a compreensão de linguagem que organizou as relações dialógicas e dialéticas
entre os participantes, no contexto de formação de sujeitos colaborativos e críticos. Em consonância com esse quadro teórico-metodológico, os
processos de leitura estiveram apoiados na perspectiva enunciativo-discursiva com base no círculo bakhtiniano e nas novas orientações para o
trabalho com a multimodalidade nas atividades de leitura e escrita. Metodologicamente está apoiada na Pesquisa Crítica de Colaboração PCCol que tem como ponto central a criação de espaços de colaboração organizados pela argumentação na produção e mediação de relações
colaborativas e críticas entre os participantes. Tratou-se de uma pesquisa de intervenção formativa que, inserida no contexto da Linguística
Aplicada crítica e transgressiva, envolveu 07 professores do Ensino Médio. Os dados foram produzidos por meio de entrevistas,
videogravações de aulas e sessões reflexivas com os professores. A análise e compreensão dos dados aponta a importância das sessões
reflexivas no processo do professor ver a sua própria prática, conscientizar-se dela e por meio da colaboração dialética com os outros sujeitos,
ressignificar a utilização da leitura nas práticas educativas ao reconhecer a necessidade de focar mais a interação aluno-professor nas
atividades e de reorganizar o espaço de sala de aula.

OS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DAS LÍNGUAS ESTRANGEIRAS MODERNAS NO ENSINO
SECUNDÁRIO EM UMA ESCOLA CONFESSIONAL DE CAMPO GRANDE-MS (1931-1961)
MARTA BANDUCCI RAHE
(UFMS)

Resumo de Paper
No final do século XIX e início do século XX, as mudanças trazidas pelos objetos da Modernidade desassossegaram a cotidianidade das
escolas. No Brasil, especialmente a partir da década de 1930, começaram a chegar nas instituições de Ensino Secundário, materiais didáticos
como vitrola, discos, slides, filmstrips projetores de imagens fixas e coleções de livros em línguas estrangeiras, o que implicou na possibilidade
de grandes transformações no cotidiano das aulas das disciplinas de Inglês e Francês. Nesse sentido, este trabalho apresenta alguns desses
objetos encontrados em uma escola confessional campo-grandense, Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, buscando perceber se eles
habitaram esse espaço escolar como artefatos promotores de transformações nas práticas das aulas de línguas estrangeiras ou se entraram
na instituição como mais um cumprimento às normativas governamentais e ao processo de modernização trazido pelos programas oficiais.
Para isso, além dos objetos foram analisados documentos produzidos na e pela escola tais como Relatórios de Inspeção e Visitas e de
Verificação. Autores da Cultura Material Escolar (Lawn &Grosvenor, 2005), da História da Educação (Faria Filho, 2009), bem como do Ensino
de Línguas Estrangeiras ( Richards e Rodgers, 2001 e Kelly, 1976) alicerçaram os estudos para a análise dos objetos que acabou por desvelar
que a aquisição e entrada desses materiais didáticos na escola foi motivada muito mais pelos rígidos processos de inspeção promovidos pelas
decisões governamentais do que pela necessidade de sua incorporação nas práticas de aula das línguas estrangeiras modernas.

INGLÊS PRA QUÊ? DISCURSOS DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO INTERIOR DO
AMAZONAS
MARTA DE FARIA E CUNHA MONTEIRO
(UFAM)

Resumo de Paper
Este trabalho tem como objetivo apresentar uma pesquisa desenvolvida no interior do Estado do Amazonas que investigou os discursos de
professores da educação básica no que tange ao ensino-aprendizagem de inglês no interior do estado. Nesta apresentação serão levados em
conta aspectos dos discursos dos participantes em relação à sua atuação docente, o material didático utilizado em sala de aula e a
(des)valorização da disciplina em seu contexto de atuação. A pesquisa é norteada pelas teorias do(s) discurso(s) (FAIRCLOUGH, 1992/2001;
2003; 2008; GEE, 1990/1996; 1990/2008; 1998; 2005) e foi realizada sob a perspectiva do paradigma qualitativo (CELANI, 2005; DENZIN;
LINCOLN, 2006), por meio da pesquisa-ação (EL ANDALOUSSI, 2004; THIOLLENT, 2011). Os participantes foram 20 professores-alunos da
educação básica, do curso do Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (PARFOR) e os instrumentos de geração
dos dados foram dois questionários, o de perfil e o investigativo, uma entrevista norteada por roteiro semiestruturado, roda de conversa,
relatório de estágio e memorial reflexivo e diário de campo. Os resultados da pesquisa demonstraram que a formação que os participantes
vivenciaram no curso do PARFOR gerou alterações em seus discursos em relação ao ensino-aprendizagem de inglês tendo, possivelmente,
provocado desestabilizações e transformações em sua prática docente.
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VOZES SOCIAIS EM DEFESA DOS TRABALHADORES NO PERÍODO DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL: A
INSERÇÃO DO GÊNERO “LEI” NA ESFERA DO TRABALHO
MARTA HELENA FEITOSA SILVA
(UFRN)

Resumo de Paper
Este trabalho pretende lançar um breve olhar sobre os gêneros discursivos, tomando como referência algumas das concepções bakhtinianas
(BAKHTIN, 1997; FIORIN, 2006; MARCUSCHI, 2008), em especial a natureza dialógica dos gêneros, em virtude dos processos de interação
verbal dos quais emergem, bem como sua mutabilidade e sua adequação às diferentes situações discursivas. Em seguida, discorre-se sobre o
gênero lei, sob o enfoque trabalhista, reportando-se ao período histórico da Revolução Industrial. Nesse ponto, considerando que, para o
estudioso, as reflexões sobre a língua devem tomar como ponto de partida seu contexto sociointerativo, este estudo se apoiará nas reflexões
de Bakhtin sobre a palavra, entendida como aquela que, sendo a ferramenta que penetra nas relações entre os indivíduos, é capaz de registrar
efetivamente as mudanças sociais, ainda que em estado embrionário (BAKHTIN, 2006). Tomar-se-á como base para esta reflexão a Lei de
Peel (1802), o Manifesto Comunista de Marx e Engels (1848) e a Encíclica Rerum Novarum de Leão XIII (1891). Este estudo incidirá sobre as
diferentes vozes constitutivas da formação dessas leis, a despeito de suas diferenças ideológicas.

PRÁTICAS HUMANIZADORAS DE LINGUAGEM EM UM CONTEXTO MULTILÍNGUE E MULTICULTURAL
DE ENSINO DE PLE
MARTA LÚCIA CABRERA KFOURI KANEOYA
(UNESP)

Resumo de Paper
Este trabalho traz algumas considerações sobre como se dá a construção da linguagem por um viés humanizador, em contexto de ensino e de
formação de professoras de Português Língua Estrangeira (PLE), em um projeto de extensão de uma universidade pública paulista. Tendo por
aporte teórico os princípios de uma Linguística da Paz Aplicada (GOMES DE MATOS, 2010), em uma perspectiva qualitativa e intepretativista
de pesquisa, buscamos traços de práticas humanizadoras na construção da linguagem entre alunos estrangeiros e professoras de PLE, tanto
em sala de aula, quanto em reuniões pedagógicas e em redes sociais, procurando discutir o papel da humanização da aprendizagem em um
contexto multilíngue e multicultural de imersão acadêmica, no sentido de buscar relativizar estereótipos, minimizar conflitos culturais,
compreender diferenças e estabelecer uma comunicação para o bem e para a paz. Os resultados sugerem que práticas humanizadoras de
linguagem proporcionam, no contexto enfocado, uma aprendizagem mais significativa da nova língua, além de promover uma consciência
crítica do aprendiz e das professoras sobre sua própria língua e cultura, à medida que se colocam em contato com a língua/cultura uns dos
outros.

PERSPECTIVAS DE ENSINO DA ORALIDADE EM LÍNGUA INGLESA: CONTRIBUIÇÕES DE EXPERIÊNCIAS
DO PIBID PARA A FORMAÇÃO DOCENTE
MARY SOARES DE ALMEIDA REIS
(UEG)

Resumo de Paper
PERSPECTIVAS DE ENSINO DA ORALIDADE EM LÍNGUA INGLESA: CONTRIBUIÇÕES DE EXPERIÊNCIAS DO PIBID PARA A
FORMAÇÃO DOCENTE Mary Soares de Almeida Reis O presente trabalho objetiva mostrar a contribuição do projeto PIBID para a formação
do professor de Língua Inglesa e a relação da Universidade com a escola pública. Entende-se que o ensino de língua inglesa nas escolas
públicas ainda se encontra distante do “ideal” e o desenvolvimento da competência oral dos aprendizes de língua inglesa está aquém do
desejável para o domínio da mesma. Vários são os fatores observados que limitam a prática do desenvolvimento da habilidade oral: a
infraestrutura das escolas, as turmas superlotadas, a carência de materiais diversificados e pouco tempo de aula e, talvez um dos mais
complexos, a formação do professor são apenas alguns deles. Lamentavelmente o que podemos também observar no que diz respeito ao
ensino de língua estrangeira é que falta uma abordagem específica para o ensino de Língua Inglesa, como afirma Villaça (2008, p.81), e tal
carência abre margem para diversas abordagens, métodos, técnicas e ferramentas utilizadas que não tem um objetivo de aplicação de fato. Foi
em busca de intervir e proporcionar mudanças neste cenário que um subprojeto de PIBID se lançou em uma escola pública de São Miguel do
Araguaia – GO na busca por aprimorar o desempenho dos alunos dos primeiros anos do Ensino Fundamental II. Analisando os dados
coletados no projeto e os relatos de Pibidianos e de alunos da escola pudemos observar um aumento da motivação e da capacidade
comunicativa em nível inicial de todos os participantes, bem como um aprimoramento da formação acadêmica dos licenciandos em Letras da
Universidade Estadual de Goiás – Câmpus São Miguel do Araguaia. Esta apresentação traz a luz os resultados dessa análise e objetiva
contribuir para o debate sobre a formação reflexiva do professor de línguas estrangeiras.

A AUTO-HETEROECO FORMAÇÃO TECNOLÓGICA DE FUTUROS PROFESSORES DE LÍNGUAS: UMA
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PROPOSTA DE CURSO
MAXIMINA MARIA FREIRE
(PUCSP)

Resumo de Paper
A formação de professores, no nível da graduação, tem como objetivo geral expor o futuro docente a uma gama de teorias e práticas que
possam instrumentalizá-lo para desenvolver sua função com habilidade e segurança. Essa meta precisa ser alcançada em termos pedagógicos
e tecnológicos, por meio da inclusão de interfaces digitais e práticas online, inicialmente conduzidas sob a orientação dos professores e,
depois, emergentes no desenho de atividades independentes desenvolvidas como estudos-piloto. O caminho que vai da prática compartilhada
à prática autônoma é que tem proporcionado expertise e confiança ao futuro professor para lidar com recursos tecnológicos ou, por meio da
tecnologia, para atuar em contextos a distância. Partindo dessa perspectiva, esta apresentação discute o desenho de uma disciplina que,
embasada na complexidade (Morin, 1995, 2008), fundamentada no design educational complexo educational (Freire, 2013), focada em
aplicações didáticas de recursos tecnológicos e considerando cinco elementos convergentes e complementares (professor, aluno, material
didático, interação, ambiente), pode levar a futuros professores oportunidades de engajamento em um processo auto-heteroeco formador
(Freire, 2009; Freire & Leffa, 2013; Freire, no prelo). A disciplina em foco – A formação tecnológica no/para o contexto digital – é parte do
último semestre de um curso de graduação em Letras de uma universidade particular, a qual visa a prover futuros professores com letramento
digital para recobrar suas experiências prévias como alunos online, refletir sobre elas e usá-las como base para atuar como professores no
contexto digital os quais têm que lidar com as especificidades de cursos a distância e as peculiaridades da ambientação online, além de
preparar material para tal contexto. Esta apresentação, portanto, aborda a preparação da disciplina, sua articulação e conteúdo, reflexões
sobre a implementação e considerações sobre futuras versões.

NICE TO MEET YOU: PRÁTICAS MOTIVADORAS NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA
MAYSA CRISTINA DA SILVA DOURADO
(UFAC)

Resumo de Paper
Trabalhar a produção de textos em língua inglesa nas escolas é bastante dificultoso, tendo em vista que os alunos têm vários bloqueios, que
vão desde a desmotivação até a resistência em produzir textos até mesmo em sua língua materna. Esta comunicação pretende relatar uma
experiência de produção textual que objetivou contribuir para o letramento em inglês dos alunos de uma escola pública de Rio Branco, no Acre.
Trata-se de um projeto inserido no Programa de Iniciação à Docência – PIBID, operacionalizado com bolsistas, supervisores e cerca de 400
alunos, todos do ensino médio, do turno matutino, de uma escola pública. A atividade teve como finalidade instrumentalizar os alunos com o
vocabulário básico, a fim de facilitar a escrita de textos simples em língua inglesa. Durante toda execução do projeto, nos deparamos com uma
grande falta de interesse por parte dos alunos. A quebra desses paradigmas, ou seja, o envolvimento da participação do aluno durante todo o
processo se obteve através de diálogos, que comprovavam o quanto seria importante e enriquecedor, não só para o seu aprendizado, mas
para o seu crescimento pessoal. A estimulação externa foi um fator importante para despertar a curiosidade e instigar os alunos a querer
aprender uma segunda língua. O projeto foi executado dentro e fora da sala de aula com o propósito de fazer com que os alunos produzissem
pequenos textos escritos em língua inglesa e, numa segunda etapa, o desenvolvimento da habilidade oral desses alunos usando seus próprios
textos. Fazendo uso de estratégias dinâmicas, os bolsistas trabalharam com pequenos grupos de alunos, no turno e contra turno escolar,
atividades de enriquecimento de vocabulário. O resultado foi uma maior receptividade por parte da turma, o que culminou na produção de um
livro artesanal com relatos pessoais, confeccionado pelos próprios alunos e na gravação de pequenos vídeos com suas leituras, que foi
apresentado para toda a escola.

O USO DE UM DIÁRIO DE APRENDIZAGEM COMO ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE
AUTONOMIA NO CONTEXTO DE ENSINO DE ALEMÃO COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA
MERGENFEL ANDROMERGENA VAZ FERREIRA
(UFRJ)

Resumo de Paper
O debate sobre os traços ou características que definiriam um aprendiz autônomo inclui diferentes aspectos como a habilidade de controlar seu
próprio aprendizado, a capacidade de tomar decisões sobre seus objetivos e o desenvolvimento de diferentes meios para a autoavaliação de
seu processo de aprendizagem (LEFFA, 2003; PAIVA, 2005; DICKINSON, 1995). Considerando todos esses aspectos, a presente pesquisa
está centrada principalmente na ideia de autonomia como um elemento fundamental para o crescimento do aluno, enquanto protagonista do
desenvolvimento do seu aprendizado. Numa outra ponta, problemas como baixa motivação, pouco tempo disponível para estudo, e, muitas
vezes, a crença numa suposta "autossuficiência" das aulas presenciais reforçam a urgência de um trabalho voltado para o desenvolvimento de
estratégias de aprendizagem autônomas junto aos alunos. Nesse sentido, com base em recursos teóricos e metodológicos, como o Diário de
aprendizagem (GLÄSER-ZIKUDA & HASCHER, 2007; KLEPPIN, 2014) e a Consultoria de Aprendizagem (KLEPPING & SPÄNKUCH, 2014),
essa comunicação tem por objetivo apresentar uma pesquisa piloto desenvolvida em contexto de ensino de Alemão como Língua Estrangeira
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em turmas de graduação. Assim, serão abordados, além dos pressupostos que fundamentaram a pesquisa, os procedimentos metodológicos
do trabalho com um Diário de aprendizagem e os resultados preliminares advindos dessa experiência.

TÁTICAS LINGUÍSTICAS USADAS POR LIVRO DIDÁTICO DE INGLÊS ADOTADO PELO PROGRAMA
IDIOMAS SEM FRONTEIRAS
MICHEL BORGES PINHEIRO
(UFMT)

Resumo de Pôster
O MEC, em parceria com a CAPES, oferta desde janeiro de 2014 aulas presenciais por meio do programa Idiomas sem Fronteiras, para apoiar
alunos de IFES que pleiteiam bolsas do programa Ciências sem Fronteiras. Além de os alunos usarem uma plataforma online para estudos, o
MyEnglishOnline, estes podem ainda se inscrever para aulas presenciais. Nestas, o livro adotado nas primeiras ofertas foi o English in
Common. Como as turmas presenciais são bastante heterogêneas (os alunos vêm de cursos das ciências humanas, exatas e da saúde),
convém analisar se as escolhas linguísticas do livro atendem às necessidades e expectativas deste público. Um elemento a se analisar é a
organização das unidades. As lições priorizam a competência linguística que deseja se desenvolver, e os pontos gramaticais são introduzidos
em segundo plano. Além disso, um outro ponto que convém se observar é a forma como os textos são trabalhados: em que extensão recursos
linguísticos são utilizados, que critérios motivariam a escolha dos temas abordados... Temos uma série de questões que buscamos abordar
oportunamente ao longo desta comunicação. A metodologia usada foi a pesquisa qualitativa, com uso de notas de campo e de experiência
pessoal, já que participei do programa Idiomas sem Fronteiras durante 2014. Por meio da pesquisa qualitativa, conforme Denzin e Lincoln
(2006, p. 19), foi possível investigar a forma como o livro adotado “costura, reúne e edita pedaços da realidade”, a fim de “criar e representar
significado moral” no contexto do Nucli (Núcleo de Linguagens) da UFMT. E quanto à variante de inglês no livro? Trata-se de uma língua
imaginária? Há espaço para a apresentação de outras variantes? Se isso ocorre, como estas identidades linguísticas são apresentadas? Após
a exposição de algumas observações, encerramos com algumas considerações finais sobre o livro pesquisado, que nos permite visualizar as
possíveis perspectivas dos autores quanto às opções de elaboração tomadas para esta obra.

PRÁTICA DE ESCRITA E PRODUÇÃO DE TEXTO: ALGUNS FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS
MICHEL LIMA FONTOURA
(UFRN)

Resumo de Paper
O ensino da modalidade escrita da Língua Portuguesa tem sido tema de muitas pesquisas desenvolvidas (TINOCO, 2003; ANTUNES, 2003;
GUEDES, 2009; ROJO e MOURA, 2012) nos estudos sobre a linguagem, ganhando destaque principalmente nas últimas décadas do século
XX e, ainda, funcionando como mola propulsora de muitos debates nos anos iniciais do século XXI. Ao longo dessa trajetória, o ensino da
escrita figura como ponto tanto de convergência quanto de divergência de estudiosos que estão, cada qual a seu modo, preocupados em dar
uma resposta significativa a orientações reunidas nos chamados Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), no que diz respeito ao processo de
ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa. Duas orientações geradoras de discussões frutíferas são o trabalho sobre (e/ou com) gêneros
textuais/discursivos (GARCEZ, 1998; DIONÍSIO; MARCUSCHI, 2008; ROJO, 2005; MOTTA-ROTH e HENDGES, 2010) e o desenvolvimento
de projetos de letramento (KLEIMAN, 2000). Diante dessas considerações, este trabalho tem como objetivo discutir pontos de contato e de
distanciamento existentes entre o trabalho com a prática de escrita, tornada possível no desenvolvimento de projetos de letramento, e o
trabalho com a produção de texto, por meio do ensino formal de gêneros textuais/discursivos. Para tanto, alguns exemplos de ações de
linguagem resultantes desses modelos didáticos serão submetidos a uma breve problematização via análise comparativo-confrontativa. Tal
empreendimento está sustentado pelo aporte teórico-metodológico da concepção dialógica de língua(gem) (BAKHTIN [1929] 2009), dos
estudos de letramento (KLEIMAN, 1995; STREET, [1995] 2014), da pedagogia de projetos (DEWEY, 1978; KILPATRICK, 1972) e da vertente
metodológica adotada pela Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 2006, 2009).

(TRANS)FORMAÇÃO IDENTITÁRIA DE PROFESSORES NA PRÁTICA DE ENSINO: DA PARTICIPAÇÃO
PERIFÉRICA PARA PARTICIPAÇÃO CENTRAL LEGÍTIMA
MICHELE SALLES EL KADRI
(UEL)

Resumo de Paper
Embora a importância de se compreender os processos culturais e sociais que medeiam a expansão da agência de professores em formação
vem sendo cada vez mais reconhecida, o modo como o conceito vem sendo definido na maioria dos estudos foca quase que exclusivamente
no sujeito da atividade. Assim, pouca atenção tem sido dada ao lado oposto do conceito: a experiência de ser sujeito e ser condicionado às
condições contextuais (EL KADRI; ROTH, 2014). Desse modo, o objetivo do trabalho é demonstrar como novas formas de conscientização e
agência emergem para os professores em formação durante a práxis. Com o estudo de caso de um professor em formação durante o
momento de prática de ensino aliado ao Pibid, exemplifico como diferentes formas de participação na escola geraram novas formas de
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conscientização e desenvolvimento agêntico. Portanto, esta pesquisa está ancorada na perspectiva de aprendizagem para a formação de
professores da teoria socio-historico-cultural (LAVE; WENGER, 1991; LEONTIEV, 1978; JOHNSON, 2009), em uma visão pós-estruturalista de
identidade (SILVA, 2004; WOODWARD, 2011; BLOCK, 2007) e nos estudos de {ensino-colaborativo|dialogo cogerativo} como referencial
teórico|metodológico para a formação de professores (ROTH; TOBIN, 2001; SCATLEBURY; GALLO-FOX, 2008). Os dados são provenientes
de dois anos de gravações de diálogos cogerativos e são analisados por meio de categorias da ADC (FAIRCLOUGH, 2003). Os resultados da
análise demonstram que a agência é forjada pelas relações entre ser sujeito e estar condicionado às condições existentes. Além disso,
demonstra que as identidades agênticas dos professores em formação inicial são forjadas pela participação e são transformadas em seus
modos de agir, interagir, representar e ser quando condições mais dialógicas de formação são fornecidas.

LETRAMENTO ACADÊMICO: MARCAS DE MÚLTIPLO ENDEREÇAMENTO EM GÊNEROS ACADÊMICOS
MICHELE SIQUEIRA
(USP)

Resumo de Paper
Conforme Lea e Street (2006), há três tipos de abordagem da escrita de estudantes em contexto acadêmico: o modelo de habilidade, o modelo
de socialização acadêmica e o modelo de letramento acadêmico. Embora defendam o modelo de letramento acadêmico, os autores apontam
que nenhum deles se mostra apropriado, uma das razões é que, de acordo com Street (2009), há aspectos que são cobrados pelos
avaliadores de textos que permanecem ocultos nestas abordagens de ensino. A partir desse apontamento e tomando o pressuposto
bakhtiniano (Voloshinov/Bakhtin, 1926) de que todo enunciado concreto é composto por três participantes, a saber: o enunciador (aquele que
remete o enunciado), o interlocutor (aquele a quem o enunciado está endereçado) e o herói (aquilo sobre o que se enuncia), o objetivo desta
comunicação é refletir sobre o papel do interlocutor na construção do enunciado a partir da observação do endereçamento em textos
produzidos por alunos do ensino médio técnico em ambiente escolar. A hipótese levantada é que o escrevente endereça seu texto a múltiplos
interlocutores e que a conformação desse múltiplo endereçamento pode ser um dos aspectos ocultos do letramento acadêmico sugerido por
Street (2009). Os resultados das análises apontam que, embora o professor explicite a quem o aluno deve endereçar seu texto, não é possível
a ele traduzir para os escreventes as representações desse interlocutor previsto, visto que estas representações se encontram na parte
extraverbal do enunciado, sendo o produto das representações do eixo de circulação dialógica pelo qual o escrevente inevitavelmente passa
no momento da escrita (Corrêa, 1997).

CRITÉRIOS DISCURSIVOS NA CORREÇÃO TEXTUAL: A CORREÇÃO MISTO-DISCURSIVA COM FOCO
PARAFRÁSTICO NO ENSINO DA ESCRITA EM CONTEXTO ACADÊMICO
MILENNE BIASOTTO
(UFGD)
RUTE IZABEL SIMÕES CONCEIÇÃO
(UFGD)
Resumo de Paper
As recomendações oficiais para o ensino de Língua Portuguesa enfatizam que as habilidades de leitura e produção textual devem ser o foco
do ensino/aprendizagem. No que diz respeito à escrita, em especial, sabemos que diversos pesquisadores, tanto no Brasil como em outros
países, realizam esforços na tentativa de melhorar a qualidade de escrita dos alunos. Entretanto, os problemas vislumbrados nas produções
textuais são recorrentes e diversos, o que justifica a constante investida de estudiosos nesse vasto campo de investigação, como é nosso
caso. Nesta pesquisa, partimos do pressuposto de que os alunos, ao longo de sua escolarização, vivenciam um processo de desconstrução da
discursividade na escrita, que se estende até a universidade. A pesquisa ora apresentada insere-se nos pressupostos da Linguística Aplicada,
tendo como base um aporte teórico-metodológico notadamente qualitativo, interpretativista e de cunho etnográfico-colaborativo que propõe a
reconstrução da discursividade na escrita, o que se procurou realizar a partir da proposta de uma didática específica para o ensino da escrita
em um curso de docentes em formação do 6º e 7º semestres do curso de Letras de uma instituição pública do Mato Grosso do Sul. Discutimos
e testamos critérios discursivos de correção textual, bem como um tipo específico de correção, denominado correção misto-discursiva, o qual
constatamos potencializar eficazmente o diálogo texto-escrevente-leitor (incluso aí, o professor corretor do texto) e as reescritas, o que
proporciona substanciais mudanças qualitativas nos textos produzidos durante o processo.

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

ABORDAGEM DE ENSINO DE LÍNGUAS NO BRASIL
MIRELLE DA SILVA FREITAS
(IFTO)

Resumo de Paper
Este estudo parte de uma perspectiva histórica das pesquisas realizadas sobre abordagem de ensino e aprendizagem de línguas no Brasil
compreendendo o período de 1993 a 2013. Para tanto, utilizou-se a metodologia analítica da metapesquisa para, após levantar e resenhar com
sentido cronológico e de nucleação pesquisas de linguistas aplicados brasileiros acerca de aquisição/aprendizagem e ensino de línguas, cruzar
os dados dos diversos estudos integrantes do corpus investigado. Assim, além de apresentar o estado da arte sobre o tema, aponta as práticas
bem sucedidas relatadas nos documentos analisados. Além de destacar os pesquisadores brasileiros dedicados ao estudo dessa questão,
como Almeida Filho, Basso, Cavalcanti e Leffa. Foram reunidos quarenta e quatro estudos, cujos dados foram analisados com o objetivo de
condensar as informações neles contidas, proporcionando um panorama das pesquisas brasileiras sobre esse tópico, do tratamento dele na
atualidade, bem como as perspectivas para desenvolvimentos futuros.

ENTRE O ENSINAR E O APRENDER: A LINGUAGEM ENQUANTO OBJETIVAÇÃO E SUBJETIVAÇÃO DO
SUJEITO
MIRIÃ ALVES DE LAET SILVA
(UFG REGIONAL JATAÍ)

Resumo de Paper
Este artigo apresenta uma discussão no campo educacional de alguns conceitos relacionados ao ensino e aprendizagem a partir das
contribuições da linguagem para o processo de objetivação e subjetivação do ser humano. O objetivo é apresentar uma compreensão da
linguagem enquanto possibilidade de interação entre o ser humano e a cultura num processo de constituição do sujeito inserido na história
como ser aprendente. Tendo em pauta isso, apresenta-se primeiramente a relação linguagem, cultura e trabalho como inerentes ao ser social.
Aborda-se em seguida o processo de objetivação, subjetivação do sujeito permeado pela linguagem. E finalmente a necessidade da mediação
da linguagem no processo de apreensão do conhecimento e da aquisição deste pela educação, seja esta institucionalizada ou não. Para tanto,
nos apoiamos nos estudos realizados por autores como Mascarenhas (2002), Manacorda (1991), Lima (2010), Bakhtin (1997, [1929]2004),
Martins (2004), Mészáros (2002, 2005), dentre outros que, com seus olhares discursivos, levaram-nos ao fio condutor deste estudo.

O SUJEITO SURDO E SUA RELAÇÃO COM A ESCRITA EM LÍNGUA PORTUGUESA
MIRIAM MAIA DE ARAÚJO PEREIRA
(UFSC)

Resumo de Paper
Considerando a linguagem como atividade constitutiva do homem, portanto, imprescindível para a construção de sua identidade enquanto ser
ativo e responsivo este trabalho tem como objetivo analisar o processo de letramento do sujeito surdo e sua relação com a escrita em língua
portuguesa e as implicações disso em sua trajetória escolar. Justifica-se esse estudo no sentido de que é necessário entender que a primeira
história linguística que se constrói e que permite a leitura de mundo e não apenas a da palavra escrita está assentada em experiências sóciohistóricas que permitem a identidade/identificação com um grupo cultural de referência, e no caso dos sujeitos surdos isso se torna
extremamente complexo, uma vez que a maioria nasce em família de ouvintes, o que acaba deixando-os sem um grupo de referência
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sociocultural. O que se tem observado é que as pessoas surdas vivem um dilema no que diz respeito à língua. Primeiro, dependendo do
contexto familiar, se filhos de pais ouvintes, terão contato inicial com a língua portuguesa e se tiverem com língua brasileira de sinais, será
muito tardiamente; se filhos de pais surdos, o contato com a língua brasileira de sinais será mais cedo, porém a apropriação da escrita será em
língua portuguesa, o que na maioria das vezes, é um problema, uma vez que eles não dominam a estrutura da mesma, criando assim
inúmeros problemas que poderão influenciar toda sua trajetória escolar e social.Nesta pesquisa pretende-se realizar um estudo de caso, de
caráter qualitativo que permite o acesso a uma diversidade de fontes a serem analisadas dentro de uma concepção dialógica de discurso,
procurando sempre trabalhar com um sujeito surdo situado, considerando as situações de interações discursivas situadas. Nesta pesquisa
serão utilizadas duas fontes teóricas: Análise Dialógica do Discurso ((BRAIT, 2006), através da qual será feita a análise dos textos escritos dos
sujeitos da pesquisa, considerando que o analista deve deixar que “os discursos

O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LÍNGUA INGLESA NA PERSPECTIVA DO REGULAMENTO GERAL
MÔNICA VELOSO BORGES
(UNEB)

Resumo de Paper
A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) caracteriza-se por se organizar em torno da multicampia, portanto, o lugar de onde falo é o do
Departamento de Educação/ Campus XIV, situado na cidade de Conceição do Coité, região do semiárido baiano. Como qualquer outra
instituição de ensino superior a estrutura administrativa da UNEB se constitui de diversos documentos oficiais dentre eles o Regimento Geral
de Estágio. O objetivo dessa comunicação é o de analisar o exercício cotidiano da prática do estágio curricular da Licenciatura em Língua
Inglesa do Campus XIV/UNEB, à luz dos artigos que compõem o texto do Regimento Geral de Estágio. Partimos do pressuposto de que o
período do estágio envolve situações complexas e em alguns casos inesperadas, demandando das partes envolvidas ações que nem sempre
estão contempladas na letra fria de um documento oficial. Essa comunicação faz parte de uma pesquisa mais ampliada em nível de mestrado
na área de Linguística Aplicada. Para tanto, nos utilizamos de uma base teórica que contempla a análise de documentos oficiais, como é o
caso de Vieira-Abrahão (2007) e seu trabalho sobre a resolução do Conselho Nacional de Educação, como também, olhares como o de
Almeida Filho (2007), Giroux (1997), Pimenta (2008), Pimenta e Ghedin (2002) sobre a necessidade da formação profissional continuada
dentro de um trabalho crítico-reflexivo. No fundo, o que realmente está em jogo, é a possibilidade de realização de um trabalho que contemple
como resultado final a melhor qualificação dos futuros profissionais de língua inglesa.

O GÊNERO AUDIOVISUAL E O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
NAIÁ SADI CÂMARA
(UNIFRAN)

Resumo de Paper
As práticas de leitura e produção de textos na contemporaneidade passam por transformações significativas, sobretudo em relação às mídias.
Novas formas de circulação dos bens culturais, assim como uma reestruturação das mídias tradicionais promovem um processo de
convergência midiática como por exemplo, a migração das mídias tradicionais (TV, Rádio e Jornal) para a internet. Nesse contexto, cada vez
mais as pessoas organizam suas práticas comunicativas por meio das novas plataformas de mídias tais como os smart phones, a TV digital e
sobretudo a internet. Diante dessa realidade, muitos estudos apontam para a necessidade de atualização do sistema educacional,
principalmente no que tange às formas de interação intersubjetivas ( alunos e professores ) e objetais ( alunos e objetos de aprendizagem) e
consequentemente às novas pedagogias de ( multi) letramentos. Partindo da hipótese de que uma das causas dos problemas de ensino e
aprendizagem revelados pelos diferentes instrumentos de avaliação é a falta de motivação e de adesão dos alunos ao processo educacional
formal e que, cada vez mais, esses alunos demonstram preferir adquirir conhecimentos por meio de textos audiovisuais, decidimos investigar
programas educativos audiovisuais de sucesso entre os jovens, a fim de compreendermos de que forma esse tipo de processo de ensino e
aprendizagem consegue promover a interação e a adesão dos sujeitos. As questões que nos direcionam são: por que os jovens consideram
mais fácil aprender por um texto sincrético, multimodal? Será que é por causa do caráter predominantemente figurativo desses textos? Será
que é pelo caráter lúdico desses gêneros audiovisuais? Como se estabeleceriam as práticas de letramentos verbais? Nossas investigações
possuem uma fundamentação interdisciplinar entre os pressupostos teóricos da semiótica francesa, as pesquisas na área da Comunicação e
os estudos sobre multiletramentos.

ESTRATÉGIAS TEXTUAIS DE ELABORAÇÃO DE RESUMOS: PENSADO A PRODUÇÃO DOS ALUNOS DO
PROFIS
NAOMI KAWAKAMI
(UNICAMP)

Resumo de Pôster
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Neste trabalho, serão analisados os resumos de uma matéria de divulgação científica na primeira avaliação realizados pelos alunos
ingressantes no ProFIS – Programa de Formação Interdisciplinar Superior da Unicamp – no primeiro semestre 2014. Enquanto matéria de
divulgação cientifica, o texto a ser resumido remetia-se à trajetória de uma pesquisa acadêmica, sendo, portanto, um texto que “fala” de outro
texto. Tendo isso em vista, o objetivo deste trabalho é compreender o modo como os alunos lidaram com o texto fonte no momento da escrita
de seus resumos, pensando na intertextualidade própria de matérias de divulgação científica e as diferentes vozes presentes no texto fonte.
Para realizar a análise, recorreu-se aos estudos bakhtinianos sobre os gêneros textuais, aos estudos sobre letramentos acadêmicos, assim
como estudos sobre o gênero resumo e as estratégias de escrita que o cercam. Através do trabalho foi possível observar diferentes estratégias
dos alunos com relação à seleção de informações do texto fonte e sua organização em seus próprios resumos, formas de paráfrase e
adequação ao gênero.

PIBIC EM TEMPOS DE LETRAMENTOS: DIFERENÇAS NOS OLHARES PARA VERMOS OUTROS
NARA HIROKO TAKAKI
(UFMS)

Resumo de Paper
Cope e Kalantzis (2008) afirmam que não precisamos ser os mesmos para sermos iguais, ou seja, somos diferentes nas semelhanças. Walton
(2005) argumenta a favor de uma educação que torne as diferenças de poder menos prejudiciais, pois a falta de acesso à telefonia móvel
impede que construtores de sentido tenham seus valores, culturas e línguas divulgadas, o que reduz consideravelmente suas participações
políticas. Se a diferença é um pressuposto para a coexistência de sentidos pluriversais, a Iniciação Científica (PIBIC) constitui-se num espaço
de ressignificações de tais sentidos especialmente quando o meio digital entra em cena. Assim sendo, o objetivo deste estudo é apresentar e
discutir possibilidades de ensino-aprendizagem de línguas buscando conciliar aprendizagem, formação e pesquisa sob a ótica educacional.
Pesquisas e orientações curriculares recentes (OCEM-LE, 2006) têm salientado a integração do trabalho educacional com a retomada de
teorias de interpretação (Derrida, 1979; Monte, Mór, 1999; Ricoeur, 1978; Vattimo, 2011), perspectivas pós-coloniais (Menezes de Souza,
2004; Santos, 2008), de letramentos pluralizados (Cope, Kalantzis, 2012; Gee, 2008; Lankshear, Knobel, 2013), do mérito do dissensus
(Rancière, (2011), das perspectivas éticas (Caputo, 2008; Takaki, 2012) e da subjetificação que se processa vinte quatro horas para além do
ensino formal (Biesta, 2010)). O enfoque aborda a construção de sentidos dos orientandos do PIBIC incluindo reconstrução de narrativas,
identidades, criticidade, criatividade e transformação em contexto de transformação translocal. A modalidade metodológica da pesquisa
desenha rizomas de significados analisados qualitativamente (Takaki, 2013). Os resultados parciais sugerem que essa complexidade propicia
ampliações das iniciações científicas no campo da Linguística Aplicada ao problematizar conhecimento gerado e disseminado por ferramentas
como, por exemplo, o Whatsapp.

O ENSINO DE INGLÊS PARA FINS ESPECÍFICOS PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA: CONTRIBUIÇÕES PARA SUA FORMAÇÃO ACADÊMICA
NARA NÍLIA MARQUES NOGUEIRA
(UFMG/IFMG)
ANNALLENA DE SOUZA GUEDES
(IFBA)
Resumo de Paper
A experiência como docentes de Inglês como língua adicional na Rede de Educação Profissional e Tecnológica nos permite ouvir discursos de
professores de outras áreas do conhecimento acerca da falta de habilidade com o Inglês, principalmente no que se refere à leitura e escrita de
trabalhos acadêmicos, práticas importantes para seu desempenho acadêmico e profissional. Diante disso, elaboramos um curso de ensino de
Inglês para Fins Específicos, que buscasse atender às necessidades desses profissionais, respeitando suas respectivas áreas de atuação.
Para tanto, coletamos resumos em Inglês escritos por alguns professores do contexto aqui mencionado para identificarmos suas reais
dificuldades com a língua e, assim, elaboramos o syllabus do curso e delineamos as ações a serem realizadas para atender tal demanda.
Nesse sentido, buscamos fundamentos teórico-metodológicos de Inglês para Fins Específicos (Ramos 2004; 2005), dos estudos sobre gênero
textuais (Hylland 2002, Swales 1990), do letramento acadêmico (Street, 2009, Wingate, 2012) e da escrita acadêmica (Swales 2009), na
tentativa de contribuir para a formação em leitura e escrita acadêmica em Inglês dos profissionais em questão. Este trabalho, portanto, tem por
objetivo apresentar os resultados dessa experiência, realizada em dois Institutos Federais, e discutir propostas que possam contribuir para
incrementar o ensino de inglês para fins específicos no contexto tecnológico.

A EDUCAÇÃO EM E DE LÍNGUAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL A PARTIR DE UMA PERSPECTIVA
MULTILÍNGUE
NARAINA DE MELO MARTINS KUYUMJIAN
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(UNB)

Resumo de Paper
É preciso integrar uma perspectiva complexa da linguagem e da língua às nossas reflexões e ações assumindo a complexidade
antropossocial, ao invés de ocultá-la ou ignorá-la (MORIN, 2011) . Seja a nível social ou individual esta complexidade pode ser pensada na
área da linguística aplicada por termos como multilinguismo e plurilinguismo . As sociedades são multiculturais e multilíngues e os indivíduos
são confrontados e interagem com a heterogeneidade da linguagem tornando-se plurilíngues. Desenvolve-se desta forma uma capacidade
intercultural. Se a escola pode, por um lado, ser vista como o lugar da reprodução das estruturas de poder, podemos igualmente reconhecer
nessa instituição o lugar de criação (AMATUZZI, 1989), da legitimação da diversidade (BOURDIEU, 1996) e do surgimento de novos efeitos de
sentidos da linguagem (BOLOGNINI, 2007). Diante deste panorama volto o meu olhar para as práticas educativas e as políticas públicas no
Brasil com foco nos anos iniciais da educação formal. É por considerar que a escola tem um papel central na valorização das diferenças
linguísticas e culturais e também por acreditar que uma abordagem pedagógica ancorada nesta diversidade promove uma abertura cultural e
uma sensibilidade intercultural (características importantes dentro de uma perspectiva de coesão social diante da diversidade) que defendo
uma priorização da linguagem na escolarização, inclusive durante os anos iniciais (Educação Infantil e Fundamental 1). Propondo uma reflexão
em um primeiro momento sobre o vínculo que existe entre a linguística, a educação e consequentemente o entendimento de mundo e de
sociedade. Em um segundo momento lanço algumas pistas de repercussão que os aspectos abordados acima podem trazer na elaboração
dos currículos e diretrizes educativas oficiais no que diz respeito à língua materna o ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira ou L2.

REPRESENTAÇÕES DE PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
NATÁLIA COSTA LEITE
(UFMG)

Resumo de Paper
A educação básica para jovens e adultos, no Brasil República, marcou lenta e tardiamente seu lugar na história dos processos democráticos do
país. Percebemos que momentos históricos de intensa discussão e farto material a respeito do tema são intercalados por grandes
silenciamentos e escasso material. Ao levantarmos o histórico do projeto Educação de Jovens e Adultos (EJA) no país, percebemos que as
decisões, direcionamentos e políticas públicas passaram por inúmeras rupturas e se mostraram inexoravelmente relacionadas aos interesses
políticos de uma época. Ancorado nos pressupostos da Análise do Discurso Franco-Brasileira (ADF), esse trabalho tem como objetivo
apresntar os efeitos de sentido mobilizados pelos professores sobre o projeto EJA, o lugar da língua estrangeira no projeto e ainda sobre seus
alunos, levando em consideração a constituição heterogênea de todos os discursos. Para tanto, faz-se necessário retomar algumas
representações corporificadas nos dizeres desses professores. Assim como qualquer sujeito, eles mediam suas relações de mundo através da
linguagem, constituindo-a e sendo por ela constituídos. Logo, é justamente nos enunciados construídos por eles que se pretende reconhecer
suas posições discursivas. Sem perder de vista que toda discursividade se dá a partir da retomada de um já-dito, algo se repete e filia o sujeito
a um recorte de significação. Em nossas análises, pudemos observar a emergência de duas FDs, que denominamos (1) Formação Discursiva
do Conformismo e (2) Formação Discursiva da Ruptura. Diversos significantes caracterizaram a EJA como um espaço residual, menor ou
periférico, e assim, contribuíram para reverberar sentidos conformados pela história e materializados na superfície linguística. Nomeamos
essas regularidades linguísticas como FD do Conformismo. Já a FD da Ruptura sinalizou um corte nesses sentidos (pre)vistos e apontou para
a possibilidade da descoberta perante o aluno, abrindo caminho para produção de outras memórias.

O PAPEL DO DESENVOLVIMENTO METALINGUÍSTICO NA CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA DOS
ALUNOS NO PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM DE LEITURA
NATALIA DE LIMA NOBRE
(UFRJ)

Resumo de Paper
Os dados do IDEB demonstram um movimento do sistema educacional na direção de ensinar melhor habilidades de domínio da Língua
Portuguesa. Entretanto, as notas demonstram que há uma dificuldade maior no desenvolvimento de habilidades relacionadas à essa disciplina.
Que aparato teórico pode auxiliar o trabalho dos professores no desenvolvimento de competências relacionadas à leitura especificamente?
Segundo Nobre (2012), compreender a atividade de leitura como uma atividade de “acionamento e manipulação de estruturas cognitivas em
função da expressão (verbal, gestual ou pictórica) que as aciona e do contexto que as configura” pode levar a uma otimização do processo de
compreensão (leitura) de textos. Entretanto, a autora aponta também a necessidade de um estudo mais aprofundado acerca de “como o
conhecimento e monitoramento consciente das estratégias de processamento cognitivo do discurso podem auxiliar e/ou otimizar o processo de
compreensão”. Nessa linha de raciocínio, levantamos a hipótese de que a aplicação de uma metodologia de ensino de língua delineada sob
uma perspectiva metacognitiva e sob os pressupostos da Linguística Cognitiva Corporificada pode otimizar o processo de compreensão textual
(CHANG, 2004), bem como auxiliar na construção da autonomia dos sujeitos em atividades de leitura e escrita. Tal afirmação é condizente
com muitas pesquisas feitas em psicologia sobre o nível meta de aprendizado e gerenciamento de informações. Em termos de processo de
ensino e aprendizagem, o desenvolvimento de habilidades/conhecimentos metacognitivos por si podem auxiliar na construção de um estudante
mais autônomo (FIGUEIRA, 2003). Tendo em vista essa problemática, o presente trabalho visa discutir a contribuição do desenvolvimento de
uma consciência gramatical/linguística (plano meta) para o desenvolvimento de competências relacionadas à leitura, por meio de uma revisão
bibliográfica das bases teóricas postuladas.
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AS LINGUAGENS DO AMOR: UMA ANÁLISE DO ROMANCE ENTRE ELIZABETH E DARCY DA OBRA
ORGULHO E PRECONCEITO E SUA ADAPTAÇÃO FÍLMICA.
NATÁLIA FONTES DE OLIVEIRA
(UFMS)

Resumo de Paper
O amor é um sentimento universal, mas suas manifestações difere de acordo com cada cultura, cada individuo. Talvez por essa qualidade, de
ser universal e individual, o amor é tema de diversas representações artísticas e linguísticas. As reproduções do romance em torno da pessoa
amada evoca linguagens diferentes, particulares de cada contexto e de cada mídia. Uma das obras mais famosa da literatura inglesa, Orgulho
e Preconceito, da autora Jane Austen é um romance que tece sobre o amor e suas implicações. Escrita no século dezoito, a obra ainda hoje
conquista corações de leitores e até mesmo espectadores, uma vez que a obra já fora diversas vezes adaptada para o cinema e para a TV.
Nesta comunicação objetiva-se analisar como o relacionamento amoroso entre os personagens principais, Elizabeth e Darcy, é desenvolvido
na obra literária na adaptação fílmica do mesmo título produzida em 2001 por Joe Wright. Partindo-se do tema amor, procura-se problematizar
as linguagens diferentes de cada mídia. Tal proposta consiste em analisar os encontros entre Elizabeth e Darcy, o momento em que ambos
apaixonam-se, suas brigas, e o desfecho do relacionamento. Aspectos referentes à musica, iluminação, e focalização são abordados para
melhor entender as peculiaridades da linguagem fílmica. Fundamenta-se a análise nas teorias de adaptação de obras literárias para mídias
visuais para assim problematizar as linguagens da obra literária e da sua adaptação fílmica. A construção de sentido em cada mídia varia de
acordo com a linguagem utilizada para descrever o sentimento de amor.

LETRAMENTOS NO MUNDO DO TRABALHO: CADASTRO DE IMÓVEIS, LEITURA E ESCRITA
NATÁLIA FRANZONI DE OLIVEIRA
(UNICAMP)

Resumo de Pôster
O presente trabalho visa apresentar resultados preliminares de um estudo de caso que vem sido desenvolvido na área de letramentos no
trabalho, o qual tem como objetivo geral buscar um aprofundamento quanto ao modo como se organizam os eventos e práticas de letramento
existentes em uma imobiliária, ou seja, identificar e descrever as ações dos trabalhadores que estejam perpassadas por práticas de leitura e
escrita. Na perspectiva desta pesquisa, “(...) letramento é mais bem compreendido como um conjunto de práticas sociais que podem ser
inferidas a partir de eventos mediados por textos escritos” (BARTON & HAMILTON, 2000, p. 8). Dois aspectos metodológicos são de
fundamental importância na coleta e geração de dados, quais sejam: a observação direta das situações, ou seja, o trabalho de campo, e a
realização de pequenas entrevistas semiestruturadas. A imersão no campo de estudo fundamenta-se na própria teorização de letramento,
eventos e práticas de letramento aqui adotada, pois se os eventos de letramento são a parte observável das atividades realizadas pelos
trabalhadores, a observação direta do funcionamento de tal ambiente é de grande necessidade para a identificação de eventos mediados por
textos escritos que ajudarão, posteriormente, na inferência das práticas sociais presentes no local. As conclusões preliminares já permitem
apontar uma grande dependência das práticas de leitura e escrita para a organização desse ambiente de trabalho. Indicam, também, uma alta
frequência de uso de ferramentas digitais por parte dos funcionários no desenvolvimento de suas ações, já que o funcionário utiliza-se dos
recursos tecnológicos da escrita no meio digital. Outro ponto a ressaltar é que se tem atentado também às relações de poder encontradas no
local, constatando-se, por exemplo, a forte ingerência da esfera legal na esfera comercial. Isso significa que as etapas a serem realizadas
possuem uma sequência de atividades e uma demanda de documentação bastante rígidas.

UM OLHAR DISCURSIVO SOBRE O CONCEITO DE MOTIVAÇÃO NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NA
ESCOLA PÚBLICA
NATHÁLIA GONTIJO DA COSTA
(UFU)

Resumo de Paper
Buscamos, com este trabalho, apresentar resultados iniciais de uma pesquisa de Mestrado, que objetiva analisar os dizeres construídos por
professores de língua inglesa (LI), que atuam em escolas públicas estaduais, sobre o conceito de motivação. Desta forma, buscamos
compreender esse conceito dando voz ao sujeito-professor de LI. Nossa interpelação surgiu na tentativa de compreender quais são as
discursividades construídas por professores de LI ao enunciarem sobre o conceito de motivação. Nossa investigação é desenvolvida através
de um diálogo entre a Linguística Aplicada, da Análise do Discurso Francesa, com os pressupostos de Michel Pêcheux e da Análise Dialógica
do Discurso, à luz do Círculo de Bakhtin. Esse diálogo nos permite examinar o conceito de motivação em língua inglesa pelo viés de noções
como sujeito, discurso, sentido, memória discursiva, dialogismo e polifonia. Como base metodológica para a coleta de dados, utilizaremos A
Proposta AREDA – Análise de Ressonâncias Discursivas em Depoimentos Abertos (SERRANI, 1998). Em nossa análise dos dizeres proferidos
nos depoimentos, levaremos em conta as condições de produção e as vozes que constituem esses sujeitos e, a partir de sequências
discursivas selecionadas, teremos os conceitos de ressonância discursiva e memória discursiva como categorias para construção de matrizes
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de análise. Ao analisar as vozes evocadas pelos professores, buscaremos examinar a relação que estabelecem com o conceito de motivação
e com a língua que ensinam. Pretendemos compreender, nos depoimentos abertos, as vozes que constituem os professores de LI; os
discursos veiculados e os lugares sociais e históricos em que se posicionam como sujeitos enunciadores, como sujeitos que tomam uma
posição frente a este conceito assim como a sua relação com a língua inglesa e os possíveis desdobramentos dessas discursividades para/na
prática de sala de aula de ensino público.

UM RETRATO DA ATUAÇÃO DE ACADÊMICOS EM ENSINO DE LÍNGUA INGLESA PARA CRIANÇAS:
PROBLEMATIZANDO A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
NATHÁLIA LUÍSA GIRAUD GASPARINI
(UFRGS)

Resumo de Paper
O presente trabalho consiste em uma análise das respostas dos alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) a um
questionário aplicado online. O principal objetivo desse questionário foi, a partir dos resultados, confirmar ou desconfirmar a existência
significativa de atuação no âmbito de ensino de língua inglesa para crianças (ELIC). A ampla docência nesta área no contexto educacional
brasileiro é apontada por pesquisadores e pesquisadoras (para citar alguns, PIRES, 2004; ROCHA, 2006; CARVALHO, 2009; SANTOS, 2010;
MAGALHÃES, 2013; CHAGURI e TONELLI, 2014), tanto no contexto privado quanto no público. Ao mesmo tempo, muitos autores (SANTOS e
BENEDETTI, 2009; CRISTOVÃO E GAMERO, 2009; TONELLI e CRISTÓVÃO, 2010; GIMENEZ, 2013) postulam a quase inexistência de
formação inicial que promova a preparação para a docência nesse âmbito, uma vez que os cursos de licenciatura em Letras preparam
professores de línguas para lecionar a partir do 6º ano do Ensino Fundamental. Assim, o questionário foi elaborado segundo os seguintes
objetivos: 1) investigar se graduandos e pós-graduandos da UFRGS atuam na área de docência de inglês; 2) se sim, investigar se essa
atuação abrange ELIC e em que tipo de contexto; 3) se sim, obter informações sobre o tipo de material didático utilizado. Dos 52 questionários
respondidos, verificou-se que 59% dos respondentes que já haviam lecionado também já haviam atuado em ELIC, o que confirma a bibliografia
produzida no campo. Em relação ao material utilizado, pode-se afirmar que o livro didático é a principal fonte das atividades propostas por
esses professores aos seus alunos. Desse modo, discutem-se as consequências dessa realidade, quais sejam: a existência de um campo de
ELIC muito consistente, a necessidade de inclusão dessa realidade nos cursos de formação de professores e possíveis ações para uma
formação inclusiva desse contexto, considerando a Resolução CNE/CEB 7/10 e o Parecer CEB 2/2008.

ESCOLHAS CURATORIAIS E POLÍTICAS: A FABRICAÇÃO DA REALIDADE A RESPEITO DOS
CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA NAS ELEIÇÕES DE 2º TURNO DE 2014
NAYARA NATALIA DE BARROS
(UNICAMP)

Resumo de Paper
Esta comunicação objetiva ilustrar a trajetória inicial da pesquisa de doutorado em Linguística Aplicada, cujo título provisório é “Curadoria
digital enquanto prática para a construção de representações da realidade política: uma abordagem ontológica das eleições à presidência em
2014”. Propõe-se uma análise das operações imbricadas na realização das curadorias digitais nas páginas oficiais do Facebook dos
candidatos à presidência do 2º turno nas eleições de 2014, nomeadamente, Dilma Rousseff e Aécio Neves. Atualmente, o acesso a dados e a
programas que auxiliam a prática curatorial na internet permitem “fabricar realidades”. O que está em jogo é a necessidade de investigação
acerca de como essas realidades são fabricadas e acabam se constituindo como fatos. Se antes a Linguística Aplicada se detinha a estudar a
problemática que envolvia como o cidadão e aprendiz se engajava em letramentos que lhe possibilitavam ter acesso aos acervos culturais e à
memória histórica e social e ao conhecimento oficializado, agora trata-se de como usar um certo tipo de letramento, que é a curadoria digital,
para lidar com o excesso desse acesso. Devido às circunstâncias tecnoculturais existentes, é imprescindível observar que a participação
política não se restringe somente aos partidos, mas agora também permeia toda a sociedade. Portanto, com base nesses pressupostos, será
discutido como as páginas do Facebook dos candidatos mencionados se apropriaram da curadoria digital, durante as campanhas de segundo
turno, para conferir argumentos favoráveis à eleição de seus candidatos. O enfoque se dará sobre os tipos de materiais selecionados em cada
uma das páginas, levando também em conta a predileção de elementos para construir a oposição aos candidatos do partido adversário. O
trabalho, portanto, visa expor como as escolhas curatoriais, que ao mesmo tempo são alternativas linguístico-discursivas contingentes, podem
ser encaradas igualmente como escolhas políticas.

A ANOMIA COMO ELEMENTO DE MOTIVAÇÃO OU COMPROMETIMENTO EM UM PROGRAMA DE
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE INGLÊS
NEIVA CRISTINA DA SILVA REGO RAVAGNOLI
(PUC-SP)
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Resumo de Paper
As propostas dos programas de formação contínua para professores, embora tenham como prerrogativa ir ao encontro das expectativas
daqueles que nele se inscrevem, muitas vezes, não se coadunam com tais anseios. Quando isso ocorre, os professores manifestam estados e
incerteza, apatia, indiferença, conformismo ou estados de inconformismo que se expressam na forma de desejo de mudança ou ativismo
social. Tais estados são manifestações de anomia, resposta dada pelo indivíduo em face ao estado de indeterminação que ele experiencia
quando não encontra os meios disponíveis para que suas metas sejam alcançadas (RAVAGNOLI, 2012). Este trabalho, uma pesquisa
qualitativa-interpretativista (ERICKSON, 1986; MOITA LOPES, 1994) examina por meio de entrevistas narrativas (JOVCHELOVITCH; BAUER,
2002), como uma eventual fragmentação entre as expectativas dos professores e as propostas de um curso de especialização para
professores de inglês na escola pública concorre para a manifestação da anomia e, consequentemente, para o aproveitamento ou desistência
do curso. Compreender o contexto de manifestação da anomia pode favorecer tomadas de decisão, por parte dos docentes, discentes e
gestores, que contribuam para que a docência do inglês seja incrementada nos diferentes contextos de atuação desses profissionais.

NUANÇAS DO FALAR NORTE MATO-GROSSENSE: APONTAMENTOS SÓCIO-SEMÂNTICO-LEXICAIS
SOBRE O ITEM TARIMBA
NEUSA INÊS PHILIPPSEN
(UNEMAT)

Resumo de Paper
Esta exposição descritiva e analítica se fundamenta nos princípios da Geolinguística contemporânea e da Sociolinguística Variacionista e tem o
propósito de refletir sobre a língua portuguesa falada em quatro cidades do norte mato-grossense (Vera, Santa Carmem, Sinop e Cláudia). Os
resultados apreendidos durante o percurso da pesquisa se apresentam em forma de transcrições, catalogações, registros e análises de
variantes lexicais em uso pelos sujeitos moradores destas cidades. Para tanto, utilizou-se de recursos teórico-metodológicos que permitiram a
documentação da diversidade linguística lexical destes espaços geográficos no presente e, por conseguinte, descrever um recorte da
linguagem efetivamente usada pela comunidade para representar o mundo que a cerca. Dos registros de itens lexicais, selecionaram-se 36,
aos quais foram tecidos observações de natureza geográfica e sociocultural. Nesta apresentação serão expostas as tessituras interpretativas
feitas sobre o item tarimba. O olhar analítico dado permitiu que se apreendessem as influências sócio- culturais regionais que constituíram e
ainda constituem o português falado no norte de Mato Grosso. Assim sendo, compreende-se que esta pesquisa descritiva, interpretativa e
reflexiva do caráter multidialetal existente na região em foco, pode contribuir com o acervo científico já existente de estudos geo-sóciolinguísticos, que visam a registrar e a documentar os diferentes falares e marcas dialetais existentes no território brasileiro.

CATEGORIZANDO NO PECPLI: OLHARES DAS PROFESSORAS
NILCE CARLA ANDRADE
(UFV)

Resumo de Paper
Considerando a linguagem como forma de ação social e que durante essa prática construímos e desconstruímos nossas identidades sociais no
contexto real, este trabalho tem por objetivo identificar o processo de categorização de membros na fala-em-interação de professoras de inglês
em um projeto de educação continuada. Para tanto, buscamos fundamentos nos estudos da Análise Etnometodológica, mais especificamente
nos trabalhos de Sacks (1984), Hester e Eglin (1997) e Tannen e Wallat (1998), a respeito da categorização de membros. Os dados analisados
foram extraídos de um corpus constituído por registro videográfico de interações de um dos encontros de um projeto de educação continuada
para professores de inglês (PECPLI-UFV). Durante a leitura e organização dos dados, as principais categorias que surgiram a partir da análise
do encontro foram: i) a descrição, pelas professoras participantes do projeto, de quem aprende / usa o inglês na sala de aula; ii) a descrição
dos alunos; iii) a descrição dos funcionários da escola. Os resultados mostram que o ato de descrever a si mesmo e aos outros carregam
consigo implicações significativas, uma vez que as professoras, em suas falas a respeito de suas vivencias na escola, fazem rotulações que
revelaram seus olhares, apreciação de seus alunos e funcionários da escola, e seus comportamentos. Dessa maneira, constatamos que não é
possível se ter uma neutralidade no processo de descrever. Essa ação está impregnada das inferências, valores, crenças daquele que
descreve.

A PRÁTICA DA HORA-ATIVIDADE CONCENTRADA NA ESCOLA PÚBLICA: UM ESPAÇO-TEMPO DE
AÇÃO E (TRANS)FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUAS
NILCEIA BUENO DE OLIVEIRA
(UEL)
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Resumo de Paper
A hora-atividade concentrada de professores de Língua Inglesa consiste no espaço-tempo dentro da escola pública utilizado para atividades
pedagógicas sem interação com alunos. A partir de 2015 os professores de escolas públicas do Paraná passaram a ter 35% de sua cargahorária destinada para a hora-atividade. Esse espaço-tempo hoje faz parte do processo de ensino-aprendizagem, pois nestes momentos os
professores se reúnem para rever suas práticas pedagógicas e direcionar o seu trabalho em sala de aula, portanto, um momento de extrema
importância para a qualidade na educação. Defendo nesta pesquisa que o espaço tempo da hora-atividade seja não só de tarefas relacionadas
ao planejamento, elaboração e correção de provas, mas que seja um espaço de formação continuada (OLIVEIRA, 2006, 2007(d), 2008). È
importante pensar na hora-atividade como um espaço de formação continuada e de letramentos, pois a busca de teorias possibilita ao
professor o embasamento teórico que pode ser um norteador para suas práticas, possibilitando um avanço pedagógico num sentido
transformador do processo de ensino-aprendizagem. A pesquisa, de cunho qualitativo, está sendo realizada em um colégio do norte do Paraná
durante e sobre o espaço-tempo da hora-atividade de professores de Língua Inglesa. O discurso das professoras, coletado através de
questionário e entrevista, está sendo analisado à luz da Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 2001) e dos Letramentos (STREET,
20014). Espera-se que a hora-atividade dos professores de escolas públicas pode ser concebida como um novo espaço de interação num
encontro de diferentes vozes a fim de criar uma nova comunidade, marcada pela reciprocidade entre os sujeitos participantes, a qual
potencializa a ocorrência das contradições e que, manifestadas no discurso, pode culminar na (trans)formação continuada dos professores.

LEITURA EM LÍNGUA INGLESA: ENTRE PAPÉIS E TELAS
NUBIA ENEDINA SANTOS SOUZA
(UESC)

Resumo de Paper
Inúmeros estudos, tais como os realizados por Zilberman (2011), Coscarelli (2011) e Andrade (2011) têm demonstrado que as condições de
leitura digital exigem dos leitores outras habilidades que não somente aquelas utilizadas para a leitura de textos impressos, o que implica na
necessidade de novas práticas de letramento, principalmente às ligadas à leitura de textos multimodais. Considerando esse panorama,
entendemos que os estudantes precisam se apropriar da leitura em ambos os suportes, uma vez que hoje, os textos digitais constituem
importantes recursos didáticos para sua formação e atuação acadêmica. Pensando nessas novas práticas de leitura que emergem a partir do
uso das novas tecnologias, foi desenvolvido um projeto de extensão no Instituto Federal da Bahia, campus Ilhéus, com o objetivo de auxiliar os
estudantes de nível médio a aperfeiçoar suas habilidades em Inglês através da leitura de textos tanto impressos quanto digitais. Neste
trabalho, buscamos discutir qual o papel da leitura de textos digitais e impressos na formação leitora em Inglês desses estudantes, bem como
nos propomos a analisar em que medida as atividades desenvolvidas no projeto contribuem para a sua formação leitora.

AÇÕES DIGITAIS EM AULAS DE PORTUGUÊS
NÚBIO DELANNE FERRAZ MAFRA
(UEL)

Resumo de Paper
Os avanços constatados na familiaridade do professor com as NTIC (novas tecnologias de informação e comunicação) têm sido importantes,
porém insuficientes para uma renovação dos procedimentos didático-pedagógicos. Além disso, as recentes demandas do letramento digital
desafiam essas aulas para além de paradigmas estritamente linguísticos. Tendo em vista o contexto apresentado, o projeto de pesquisa
“LEDINT – Letramento digital nas aulas de Língua Portuguesa: práticas e concepções em pesquisas de intervenção”, sob a minha
coordenação, busca analisar teses e dissertações voltadas para práticas em salas de aula da educação básica (fundamental II e médio),
baseado em amplo levantamento do GT Linguagem e Tecnologias da ANPOLL (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras
e Linguística) relativo à última década. Os estudos desenvolvidos nesse projeto têm colaborado para melhor visualização e análise do cenário
das pesquisas desenvolvidas, sinalizando assim para ações mais consistentes voltadas às demandas do professor de Língua Portuguesa no
âmbito do letramento digital em sala de aula. Apresentamos nesta comunicação resultados da segunda fase da análise em desenvolvimento,
voltada para o perfil de intervenção destas pesquisas nos contextos investigados.

CRENÇAS NA FORMAÇÃO INICIAL DE ALUNOS-PROFESSORES DO PIBID-LÍNGUA INGLESA
OLANDINA DELLA JUSTINA
(UNEMAT)

Resumo de Paper
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Esta comunicação apresentará o resultado de um estudo sobre crenças em relação ao ensino-aprendizagem de língua inglesa realizado com
um grupo de alunos-professores que fizeram parte do PIBID, Subprojeto de Língua Inglesa. Como apoio teórico, dialogamos com autores como
Barcelos (1999, 2000, 2004, 2012); Pajares (1992); Madeira (2005); Silva (2007); Murphy (2000); Leffa (1991) entre outros. O percurso da
pesquisa acompanhou os moldes da pesquisa qualitativa de cunho etnográfico tendo como principal instrumento de coleta de dados a
entrevista semiestruturada (realizada no início e no final das atividades do subprojeto). Foi feito uma comparação entre as crenças que se
firmaram e aquelas que passaram por modificações. Os resultados apresentaram remodelações de crenças iniciais, predominantemente,
geradas pelas vivências de experiências de ensino quando os participantes assumem o papel de professor nas escolas de educação básica e
de aprendizagem, ampliação do perfil crítico-reflexivo e associação teórico-prática ao se envolverem nas atividades colaborativas e discussões
sobre a língua inglesa, sua aprendizagem e seu uso para ensinar. Concluímos que as atividades desenvolvidas no subprojeto contribuíram
para que os alunos-professores reformulassem boa parte de suas crenças no que se refere aos saberes para se constituir como professores
de línguas que adentrarão em um cenário profissional mais preparados para atuar.

LETRAMENTO(S) EM LÍNGUA TERENA: DA CARTILHA DO "BRANCO" À INTERCOMUNICAÇÃO NAS
REDES SOCIAIS.
ONILDA SANCHES NINCAO
(UFMS)

Resumo de Paper
Este trabalho tem como objetivo discutir as demandas socioculturais pela leitura e escrita em língua Terena, a partir dos resultados do projeto
de pesquisa financiado pela FUNDECT (Edital 14/2009) sobre práticas de letramento em língua Terena, levando-se em consideração o
conceito de letramento(s) de Brian Street ao afirmar que cada sociedade se apropria de forma própria da escrita com objetivos diferenciados. O
conceito de letramento dominante é utilizado pelo autor para descrever o uso ocidental da escrita por meio da alfabetização, uma técnica para
decifração da escrita. Nesse sentido, é importante a discussão dessa questão na compreensão dos problemas escolares relacionados às
demandas socioculturais pela leitura e escrita em escolas indígenas, tanto em língua portuguesa como em língua indígena. Afinal, qual é o
significado da escrita nas diferentes culturas e povos, principalmente entre as línguas minoritárias? Levy Strauss, por exemplo, relata a forma
como um chefe Nambiquara, povo indígena do Mato Grosso, se apropriou da escrita em sua perspectiva política e não como um código a ser
decifrado. Impor a alfabetização nesse caso seria inócuo e desmotivador. Nesse contexto, destaco a nova política brasileira de educação
escolar indígena, implementada após a Constituição de 1988, ao garantir o uso e ensino das línguas indígenas na escola. Em Aquidauana
(MS), foi imposta a alfabetização em língua Terena em suas escolas indígenas a partir de 1999 quando se votou uma Lei Municipal (1700/99) e
elaborou-se um projeto chamado Raízes do Saber. Porém, a comunidade, entendendo que precisava ser competente em língua portuguesa,
rejeitou essa iniciativa. Nesse sentido, este trabalho discute a forma como o “letramento dominante”, aquele construído pela sociedade
ocidental, viabilizado por meio de programas de alfabetização/cartilha se contrapõe ao uso escrito da língua Terena nas redes sociais por
sujeitos Terena.

O PAPEL DOS GÊNEROS DO DISCURSO NOS EXAMES DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
ORLANDO VIAN JR
(UFRN)

Resumo de Paper
Em função de novas políticas públicas implantadas recentemente em nosso país, os exames de proficiência passaram a ser uma exigência no
campo de línguas estrangeiras e os alunos são testados, para a língua inglesa, predominantemente por dois instrumentos de países
hegemônicos: o TOEFL (Test of English as a Foreign Language), produzido nos Estados Unidos, e o IELTS (International English Language
Testing System), produzido na Inglaterra, mesmo os alunos tendo como destino países em que as variantes desses países não sejam as
utilizadas. Além disso, esses exames não levam em consideração os gêneros mais requisitados pelos alunos em suas experiências
acadêmicas e socioculturais no exterior. Com base nessa realidade, o objetivo central desta comunicação é discutir a noção de família de
gêneros, conforme preceituada por Martin e Rose (2008), a partir dos princípios da Linguística Sistêmico-Funcional, e como esta se relaciona a
aspectos inter/transculturais e de proficiência linguística em uma cultura estrangeira. Com base em uma metodologia qualitativa (Dornyei,
2007), toma-se a experiência do pesquisador como objeto de pesquisa com foco em sua identidade a partir das dimensões de tempo e de
lugar, conforme propostas por Clandinin e Connelly (2007) na pesquisa narrativa. Serão discutidos aspectos relacionados à competência
comunicativa intercultural e sua relação com a proficiência em língua estrangeira com base na Abordagem Dinâmica de Proficiência Linguística
(Mahboob & Knight, 2010) mediante o processo de familiarização com gêneros do discurso típicos da cultura estrangeira e o modo como estes
pode exercer impacto tanto na integração cultural quanto na proficiência do usuário e em sua identidade. Os resultados apontam para uma
perspectiva de proficiência que não leva apenas o aspecto linguístico em consideração, mas também elementos do contexto de cultura e de
situação e os gêneros discursivos que neles circulam.

VIÉS CULTURAL EM PROJETOS COLABORATIVOS ONLINE: SUBSÍDIOS AO ENSINO DE INGLÊS PARA
NEGÓCIOS
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OSVALDO SUCCI JUNIOR
(FATEC - AMERICANA)
SANDRA REGINA BUTTROS GATTOLIN DE PAULA
(UFSCAR)
Resumo de Paper
Este trabalho tem como base a pesquisa qualitativa, de caráter interpretativista, e o estudo de caso como abordagem metodológica. Em termos
de contexto, pretende-se observar os procedimentos e interações em um projeto colaborativo em ambiente online resultado de uma parceria
acadêmica entre um Centro Universitário brasileiro, localizado na cidade de Americana, São Paulo, e um Community College (Faculdade)
americana, localizada em Stone Ridge, Nova Iorque. O projeto é realizado a partir das disciplinas de Administração Geral (no Brasil) e
Principles of Business Management (nos EUA) que possuem conteúdos assemelhados da área de Gestão de Negócios. Os professores das
respectivas instituições criaram atividades pedagógicas e tarefas que buscam desenvolver e aprofundar os conteúdos das disciplinas enquanto
oferecem aos alunos a oportunidade de vivenciar uma experiência colaborativa e internacional em um ambiente online, ou seja, uma situação
típica aos futuros gestores nos dias de hoje. O projeto é conduzido localmente em português e inglês respectivamente, porém quando
membros das duas instituições se comunicam, a língua inglesa é utilizada. Esta pesquisa é parte da tese de doutorado do autor e objetiva
descrever e compreender a influência da dimensão cultural nos procedimentos e interações online entre esses professores e alunos. Para
tanto, o autor pretende observar as comunicações, via email, Moodle, Skype, Facebook e outras ferramentas, além de aplicar um questionário
inicial e um medial aos alunos interessados em participar da pesquisa. Mais ainda, alguns alunos dentre os respondentes serão convidados a
participar de uma entrevista semiestruturada. Com base nos resultados, o autor buscará oferecer subsídios para a reelaboração das práticas
de ensino do curso de língua inglesa oferecido aos alunos brasileiros nos seis semestres do curso de Gestão de Negócios do Centro
Universitário.

PERFORMATIVIDADE DE IDENTIDADES NACIONAIS EM SESSÕES DE TELETANDEM
PAOLA DE CARVALHO BUVOLINI FREITAS
(IBILCE - UNESP)

Resumo de Paper
A presente pesquisa ambiciona estudar os sujeitos que participam do projeto Teletandem Brasil – Línguas estrangeiras para todos na função
de interagentes deste espaço virtual de aprendizagem e ensino de língua e cultura online. Neste movimento de troca de línguas, a identidade
nacional foi tomada como objeto de pesquisa para evidenciar como o interagente do Teletandem se (re)constrói neste espaço através da
performatividade e quanto das identidades nacionais desses sujeitos estão sedimentadas ao social e quanto são híbridas. Assim, a pesquisa
pode esclarecer que sedimentações assolam os interagentes que as manifestam, via iterabilidade, a fim de evidenciar o quanto a globalização
e a tecnologia fomentam nossa proximidade cultural e linguística, ressignificando esse sujeito. A metodologia está baseada em estudo de caso
de um par de interagentes (brasileiro e cubano) e é exploratória. Através das transcrições das falas, destaco termos como meu, minha, eu,
aqui, aí para salientar as marcas de identidade nacional. Por isso, o quadro teórico passa pelos estudos de identidade e sujeitos trazidos por
Hall, Silva, Bauman e se encontra com os estudos da performatividade da filósofa Judith Butler ancorados nas ideias de sedimentação e
iterabilidade trazidos por Derrida. O que salta da prática inovadora do teletandem é a ideia de que não podemos estudar identidades nacionais
somente via os estereótipos disseminados pelo mundo, eles são constitutivos dessa nacionalidade, efeito de práticas sociais
consolidadas/sedimentadas, mas não são o todo neste processo, principalmente porque com a contemporaneidade, novas práticas se
instalaram e o contato com sujeitos de nacionalidades diferentes é tão constante que parece que não há tantas diferenças subjetivas e sociais
entre estes sujeitos e seus espaços, o que pode caracterizá-los como híbridos e/ou pós-modernos.

COMO O GÊNERO É DISCURSIVIZADO NOS DIZERES DOS PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA E
LÍNGUA PORTUGUESA?
PATRÍCIA
(UFU)

Resumo de Paper
No que diz respeito ao uso dos gêneros, é possível observar que, no momento em que o aluno usa o gênero interage com os outros membros
da comunidade, por meio de perguntas, comentários, opiniões, se estabelece um encadeamento de discussões e de respostas. A esse
respeito, podemos recorrer às ideias de Bakhtin, quando ele destaca que (...) diálogo é a única forma adequada de expressão verbal de uma
vida humana autêntica. A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar de um diálogo: significa interrogar, ouvir, responder, estar de
acordo etc. O homem participa nesse diálogo por inteiro e com toda a sua vida: com os olhos, lábios, mãos, alma, espírito, com todo o corpo,
com seus atos. O homem se entrega à palavra e esta palavra forma parte da tela dialógica da vida humana, do simpósio universal. (BAKHTIN,
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2000: p. 413). Ainda segundo Bakhtin (2000), a língua é um aspecto puramente social, pois por meio dela interagimos, dando formas diferentes
para o nosso discurso. Sendo social, o sentido não está só no texto, mas na relação entre os elementos básicos para sua construção (autorleitor ou emissor – receptor). Nesse sentido utilizar os gêneros para ensinar Língua Portuguesa pode trazer novos desafios ao docente.
Considerando essa real possibilidade, surgem várias questões sobre o ensino de língua que pretendemos investigar, quais sejam: • Como os
professores de LI e LP foram formados para ensinar gênero? • Como os professores de LI e LP ensinam gênero na escola pública da zona
rural? • O professor considera o contexto rural para escolher um gênero especifico considerando a comunidade discursiva? • O ensino de
gênero é realizado em uma concepção interacionista proposta por Bakhtin? Partimos da hipótese de que para ensinar gêneros na escola
pública rural primeiramente o professor precisa ser formado, em segundo lugar é necessário considerar o contexto da zona rural para a
seleção dos gêneros adequados para finalmente o aluno produzir textos.

O ENSINO DE INGLÊS NO PROGRAMA ACELERA BRASIL NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO: UMA PROPOSTA INTEGRADORA POR MEIO DO LETRAMENTO
CRÍTICO
PATRÍCIA HELENA DA SILVA COSTA
(SME-RJ/UFRJ)

Resumo de Paper
Criado em 2009, o Programa Rio Criança Global introduziu o ensino de Inglês nos anos iniciais do Ensino Fundamental nas escolas públicas
do município do Rio de Janeiro. Desde então, todos os alunos do Ensino Fundamental I passaram a ter aulas de Inglês, inclusive os discentes
do Programa Acelera Brasil (LALLI, 2000). Popularmente conhecido como Acelera I, o Acelera Brasil tem como objetivo corrigir o fluxo escolar
de alunos alfabetizados do 3º e 4º anos do Ensino Fundamental com defasagem idade/ano escolar. Um aspecto importante é o fato de que os
livros didáticos utilizados por alunos e professores regentes são materiais elaborados exclusivamente para os alunos do Acelera I. Entretanto,
o mesmo não ocorre nas aulas de Inglês, já que a Secretaria Municipal de Educação determina que nessas aulas sejam utilizados os mesmos
livros didáticos usados com os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental regular, os livros didáticos Zip From Zog 5A e 5B, contrariando, assim,
a Resolução CNE/CEB 7/2010, que estabelece diretrizes curriculares nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos. No que diz respeito
ao ensino de Língua Estrangeira nos anos iniciais deste nível escolar, a Resolução estabelece que esse componente curricular seja integrado
aos demais componentes trabalhados pelo professor da turma. Neste sentido, esta comunicação tem como objetivo apresentar sugestões de
atividades para as aulas de Inglês do Programa Acelera Brasil, de forma a incorporar a língua estrangeira ao conteúdo abordado pelo professor
regente do Acelera I. Para tanto, as atividades aqui propostas foram pensadas com base na primeira lição da Unidade 1 do Livro 1 do Acelera
Brasil. Por meio de um trabalho voltado para o desenvolvimento do letramento crítico (LUKE & FREEBODY, 1997; NICOLAIDES & TILIO,
2011), entendemos a aprendizagem de Língua Estrangeira não apenas como o conhecimento de estruturas linguísticas, mas também como a
apropriação de novos olhares sobre o mundo que nos cerca.

O BRASIL EM THE ECONOMIST: PROPOSTA DE ATIVIDADE DIDÁTICA DE LEITURA EM UMA AULA DE
LÍNGUA INGLESA
PATRÍCIA MARA DE CARVALHO COSTA LEITE
(UFSJ)

Resumo de Paper
A importância de se ensinar a leitura tanto em língua materna quanto língua estrangeira é inegável e é inclusive ressaltada pelos documentos
governamentais que pautam o ensino de língua estrangeira no país entre os quais os PCN (BRASIL, 2000) e as OCEM (BRASIL, 2006) são
bons exemplos. No entanto, acreditamos que o ensino de leitura tanto em língua materna quanto em língua estrangeira, em geral, contempla
as concepções linguística e psicolinguística, deixando de lado a leitura segundo as perspectivas crítica e sociocultural. Isso implica uma leitura
superficial, descontextualizada e incapaz de formar leitores eficientes e cidadãos críticos. Desse modo, este trabalho apresenta uma proposta
de atividade para a leitura por trás das linhas (CASSANY, 2006) em uma aula de língua inglesa. Utilizaremos a capa da revista The Economist
de outubro de 2014 como base para a atividade. As diferentes concepções de leitura (CASSANY, 2006; CASSANY;CASTELLÀ, 2010; COSTA,
2011, 2012, 2014, notadamente) bem como os pressupostos do letramento crítico (CERVETTI; PARDALES & DAMICO, 2001) embasarão
nossas escolhas.

GRAMÁTICA E LINGUAGEM: CONCEPÇÕES E ABORDAGENS NA AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA
PATRÍCIA MEDEIROS DE OLIVEIRA
(UNEB)

Resumo de Paper
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O presente artigo discute como no ensino de Língua Portuguesa, a gramática foi, durante muito tempo, e em alguns contextos ainda é,
preocupação quase que exclusiva dos professores. Dessa forma, muitos pesquisadores começaram a dedicar seus estudos em busca de um
novo olhar para o ensino/aprendizagem de LP, dentre eles: Geraldi (1984), Travaglia (2002); Antunes (2003); Mendonça (2006). Surgindo,
portanto, a necessidade de “repensar” a formação do professor; visto que mudam as concepções, mas nem sempre elas se concretizam na
sala de aula. Daí a preocupação com a formação do futuro docente e, principalmente, do professor em serviço, o qual já não tem mais contato
com a Academia e, diante das novas propostas, não sabe como mudar, pois não vivenciou, na prática, as novas concepções. Nesse sentido,
os trabalhos com a gramática e a formação continuada de professores de LP passam a ser o foco das pesquisas em torno da língua. Como
afirma Mendonça (2000), não é possível ser neutro no ensino de língua e uma concepção de linguagem deve ser adotada nas relações de
ensino. É necessário, portanto, que o professor conceba a língua como instrumento de interação e aplique tal concepção à prática do ensino
de Língua Portuguesa, pois esse parece ser o melhor caminho para o desenvolvimento das habilidades de leitura, análise linguística e
produção textual. Atuando dessa forma, o professor faz da sala de aula um espaço de reflexão e interação, reafirmando que o ato de educar
significa também politizar o indivíduo, propiciando nele uma reflexão. Por ser assim, o ensino de Língua precisa ser o ensino do aprimoramento
de leitura e atribuição de sentido à realidade por meio da linguagem.

ANÁLISE DE MATERIAIS DIDÁTICOS ONLINE DE INGLÊS PARA CURSOS TÉCNICOS A DISTÂNCIA
PAULA GRACIANO PEREIRA
(IFG)

Resumo de Paper
Esta comunicação apresenta uma análise de alguns materiais didáticos online de Inglês Instrumental, disponibilizados em ambiente virtual de
aprendizagem (AVA) para alunos do curso técnico em Química do Instituto Federal de Goiás. O material didático online na educação a
distância (EaD) possui características próprias e peculiares que o diferenciam tanto dos recursos impressos específicos para cursos de EaD
quanto daqueles comumente utilizados em contextos presenciais. Na EaD, o material didático assume, muitas vezes, o protagonismo na
interação com o estudante (AVERBUG, 2003) e, portanto, deve ter um caráter autoinstrutivo ou autossuficiente (ARETIO,1994). Por material
online, entende-se aquele que apresenta uma composição multimidiática que engloba texto escrito, audiovisual e gráfico e tem uma formatação
específica, organizada de acordo com a linguagem do meio (LIMA, 2012). Seguindo esta perspectiva, neste trabalho, analisamos as
características de autossuficência e autoinstrução, bem como aspectos relativos ao ensino de inglês para fins específicos, desenvolvido em
AVA. Os resultados indicam que os materiais abordados possuem as características mencionadas, favorecem a autonomia do aprendiz
tornando-se o meio pelo qual o aluno estabelece contato com os conhecimentos.

A PROVA DE LÍNGUA ESPANHOLA DO ENEM E SEU(S) EFEITO(S) RETROATIVO(S)
PAULA SILVA RESENDE FERNANDES
(UNB)

Resumo de Paper
No cenário educacional brasileiro, o ensino de Língua Espanhola (LE) ganhou mais relevância, a partir de 2005, com a publicação da Lei
11.161/2005 e, recentemente, com a implementação de sua inserção, a partir da edição de 2010, no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Estudos têm apontado a importância desse exame, vez que se tornou, a partir de 2009, mais um componente avaliativo do desempenho do
aluno concluinte da Educação Básica, e passou a compor a principal porta de acesso democrático de estudantes ao Ensino Superior. No
presente estudo, procurou-se identificar Efeito(s) Retroativo(s) da prova de LE do Enem no ensino dessa língua estrangeira numa sala de aula
do Ensino Médio regular, a partir da análise de itens pertinentes à prova de LE em edições do exame, a partir de 2010, quando houve a
inserção da competência de área 2 (relacionada à LEM) na Matriz de Referência do exame, a fim de identificar possíveis distanciamentos e
aproximações. Como referencial teórico neste trabalho, optou-se por tomar o modelo de Alderson e Wall (1993) e Scaramucci (1999; 2004;
2005) para a conceituação de efeito retroativo. O campo da pesquisa será uma turma de terceiro ano do ensino médio de uma escola
localizado no interior do Estado de Goiás, pertencente à rede pública estadual de ensino. Os participantes dessa pesquisa, são os 23 (vinte e
três) alunos e, principalmente, o professor de LE da turma sob análise. Com uma abordagem qualitativa, a pesquisa de cunho etnográfico,
ancora-se em perfil exploratório e emprega à coleta de dados, notas e memórias de campo, questionários semiestruturados aplicados aos
alunos e professor, entrevista ao professor em serviço de LE, informações e documentos oficiais relacionados ao Enem. Como procedimento
de análise de dados será utilizada a triangulação de dados. Pretende-se, também, que os resultados deste estudo possam estimular o
desenvolvimento de outras pesquisas que tenham como base o Enem.

AÇÕES DE EXTENSÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE: ENSINO DE INGLÊS E ESPANHOL PARA
FINS ESPECÍFICOS
PAULA TATIANA DA SILVA
(UFAC)
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Resumo de Paper
O objetivo deste trabalho é apresentar as principais etapas do projeto de extensão “Leitura em Línguas Estrangeiras”, desenvolvido na
Universidade Federal do Acre, durante o ano de 2014, com incentivo financeiro da PROEX-UFAC. Esse projeto teve como especificidade o
ensino de Inglês e Espanhol para fins específicos, priorizando as estratégias de leitura a serem utilizadas por pessoas que almejam a
proficiência linguística nos idiomas em foco. O projeto foi organizado em duas etapas, sendo a primeira focada na formação dos alunos
integrantes, para o estudo das estratégias, elaboração de plano de aula, divulgação dos cursos, seleção do público-alvo. A segunda etapa foi
direcionada especificamente aos cursos, ministrados por duas alunas bolsistas e dois alunos voluntários do curso de Letras Inglês, além de
três alunas voluntárias de Letras Espanhol. Apesar da pouca experiência dos integrantes do projeto em atividades dessa natureza,
alcançaram-se resultados excelentes como a aprovação de participantes dos cursos em provas de proficiência de Mestrado, a satisfação dos
alunos ministrantes no estudo das estratégias de leitura e a experiência em sala de aula, a boa aceitação dos cursos pelo público-alvo, bem
como a mudança de postura na percepção de textos escritos em língua estrangeira. Em nosso embasamento teórico, destacamos as
estratégias de leitura trabalhadas por Angela Kleiman (2013), para a qual “o ensino estratégico de leitura consistiria, por um lado, na
modelagem de estratégias metacognitivas, e, por outro, no desenvolvimento de habilidades verbais subjacentes aos automatismos das
estratégias cognifivas.” (KLEIMAN, 2013, p. 75-76). Nesse sentido, pretendemos compartilhar nossas experiências de ensino de línguas
estrangeiras para fins específicos, além de evidenciar as contribuições do referido projeto à formação de alunos de Letras Inglês e Letras
Espanhol da Universidade Federal do Acre.

PRÁTICAS DE LETRAMENTOS NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE INGLÊS COMO LÍNGUA
FRANCA
PAULA TATIANNE CARRERA SZUNDY
(UFRJ)

Resumo de Paper
A expansão do uso do inglês como recurso de comunicação em contextos transnacionais tem levado à problematização da tradicional ênfase
das práticas de ensino-aprendizagem e formação de professores de língua inglesa em modelos nativos linguística e culturalmente idealizados.
De forma semelhante, a ideologia sobre a existência de modelos de letramentos autônomos pautados no desenvolvimento de habilidades de
compreensão e produção escrita que podem ser reificadas em contextos diversos também tem sido objeto de críticas a partir de uma visão
ideológica dos letramento que defende o caráter situado e ideológico das práticas de letramentos (STREET, 1984; 2001, 2009). É, portanto, a
partir de ideologias cristalizadas (VOLOSHINOV, 1929 [1998]) que defendem que tanto aquilo que chamamos de inglês quanto o que
valorizamos como práticas de letramentos são sempre situados histórica, cultural e institucionalmente que a presente pesquisa busca
compreender e problematizar as práticas de letramentos que caracterizam a formação inicial de professores de inglês como língua franca em
uma universidade pública da cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Para tal, parte de uma perspectiva etnográfica dos letramentos (STREET, 2009;
LEUNG, STREET, 2012a, 2012b), da concepção de multiletramentos (COPE; KALANTIZIS et al, 2000), da filosofia da linguagem do Círculo de
Bakhtin (BAKHTIN, 1920-24 [2010]; VOLOSHINOV, 1929 [1998]; BAKHTIN, 1953 [2003]) e de discussões sobre inglês como língua franca
(RAJAGOPALAN, 2004; CANAGARAJAH, 2006; DEWEY, LEUNG, 2010; JENKINS, COGO, DEWEY, 2011; PARK, WEE, 2011; entre outros)
para descrever e problematizar as práticas de letramentos que compõem o curso Prática Escrita em Língua Inglesa I bem como a percepção
dos participantes - alunos e professora - sobre tais práticas.

A PROPÓSITO DO FUNCIONAMENTO DOS MODAIS EM PERÍFRASES DE FUTURO NA ORGANIZAÇÃO
DO TEXTO ARGUMENTATIVO
PAULO ÂNGELO DE ARAÚJO ADRIANO
(UNICAMP)

Resumo de Pôster
Neste trabalho, busco analisar a relação entre perífrases verbais indicativas de futuro e a organização textual no gênero
argumentativo/opinativo. Mais especificamente, tomando como corpus textos acadêmicos do tipo argumentativo produzido por alunos
ingressantes em 2014 no ProFIS (Programa de Formação Interdisciplinar Superior) da Unicamp, proponho-me a compreender como as
construções verbais de futuro com os verbos Dever e Poder (que indicam possibilidade) atuam no modo como os alunos constroem suas
opiniões, propostas de intervenção e ação, bem como as modalizações argumentativas característicos do gênero em questão. Para realizar
essa pesquisa, utilizo dos estudos sobre gêneros textuais de Marcuschi. A partir das análises, foi possível observar que o uso das perífrases
de futuro com os modais Poder e Dever, indicando possibilidade e probabilidade, respectivamente, são mais frequentes na conclusão dos
textos argumentativos, o que demonstra a relação da opinião/proposta de intervenção com o grau de comprometimento com a verdade das
afirmações.

O QUE É FORMAR UM PROFESSOR DE INGLÊS?
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PAULO BOA SORTE
(UFS)

Resumo de Paper
Esta comunicação apresenta parte dos resultados da tese de doutorado (BOA SORTE, 2014) que defende o entendimento da graduação em
Letras-Inglês como espaço de formação contínua para alunos que já possuem experiência docente em institutos de idiomas e/ou escolas
regulares públicas ou privadas. O objetivo principal do presente trabalho é analisar os sentidos e significados (VYGOTSKY, 1934/2010) que um
grupo de alunos-professores atribuem à formação que recebem. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, caracterizada como estudo de caso
(YIN, 2010), que se insere na área de Linguística Aplicada. Como bases teóricas, tem-se as concepções de formação do professor
(PERRENOUD, 2002; GIMENEZ, 2005; GEDHIN ET AL., 2008; CELANI, 2010) e um olhar sobre o curso de Letras, a partir de documentos
oficiais (BRASIL, 1996, 2002a, 2002b) e particularidades do contexto brasileiro (LIMA, 2009, 2011; ALMEIDA, 2012, CHARLOT, 2012). Como
instrumento de coleta de dados, foram utilizadas entrevistas semiestruturadas (LÜDKE E ANDRÉ, 1996; RIZZINI, 1999). Os resultados revelam
sentidos e significados sobre formação do professor de inglês relacionados às noções de teoria e prática, à discussão acerca das disciplinas
cursadas na graduação, além das oportunidades de contato com escolas-campo para a realização de estágios supervisionados.

FORMULANDO RECLAMAÇÕES SOBRE A RELAÇÃO COM OS FILHOS NA MEDIAÇÃO FAMILIAR
JUDICIAL
PAULO CORTES GAGO
(UFJF)

Resumo de Paper
Este trabalho lida com um caso de mediação endoprocessual em vara de família de uma cidade do estado do Rio de Janeiro. Um juiz, ao
presidir um processo judicial de regulamentação de visitas de filhos (o ex-casal se processava pela terceira vez), pede um estudo social ao
assistente social, e este propôs às partes um processo de mediação, aceito e levado a cabo por três meses, e devolvido ao juiz com os pontos
de acordo a serem ratificados em audiência. As partes possuíam dois filhos em comum, e, separadas havia cinco anos, somente havia se
falado em tribunal. Ao longo dos anos, os conflitos relativos à relação pais e filhos acumularam-se. Quando se encontraram pela primeira vez
na mediação, espaço muito mais aberto do que aquele com o juiz, os problemas emergiram intensamente na forma de reclamações. Na
perspectiva interacional, reclamar é uma atividade social conduzida por meio de fala-em-interação, sujeita a um delicado trabalho de
identificação dos itens reclamáveis e de sua formulação (direta ou indireta). Outra questão diz respeito à (des)afiliação a uma reclamação.
Portanto, é uma atividade colaborativa. Na conversa cotidiana, destaca-se sua indiretividade. (DREW, 2009, 1998; HEINEMANN &
TRAVERSO, 2009). Neste trabalho, foco na reclamação formulada por um dos pais sobre o comportamento do outro em relação aos filhos em
co-presença mediada, tema comum em separação/divórcio, a partir de 280 minutos de conversa, transcrita de acordo com o modelo Jefferson.
Os resultados preliminares mostram que, na fala de conflito, as reclamações tendem a serem feitas de forma direta, solicitando prestação de
contas, emitindo avaliações, narrando o comportamento do outro, etc. Vários temas de relação entre pais e filhos separados emergem. A
pesquisa pode contribuir para a prática profissional de mediação.

REFLEXÕES SOBRE O ENSINO CRÍTICO DE LÍNGUA INGLESA EM NÍVEIS INICIANTES
PEDRO AUGUSTO DE LIMA BASTOS
(UFG)
ROSANE ROCHA PESSOA
(UFG)
Resumo de Pôster
Ao pensarmos sobre Ensino Crítico de Língua Estrangeira, logo nos vem à mente discussões acaloradas na língua-alvo sobre temas sociais.
Além disso, pressupõe-se que esse ensino só pode ser adotado em níveis avançados, onde os alunos já teriam mais vocabulário para discutir
esses temas de forma efetiva. Portanto, este trabalho surge de inquietações sobre o ensino crítico em níveis iniciais, ou seja, em níveis onde a
maioria dos/as alunos/as espera aprender inglês de forma divertida e engraçada, já que essa tem sido uma prática dominante na
aprendizagem de línguas estrangeiras. Mas será que é possível politizar a língua e problematizar temas sociais com alunos/as iniciantes?
Baseando-nos em Pennycook (2001), Okazaki (2004), Pessoa e Urzêda-Freitas (2012), pretendemos analisar os desdobramentos do uso
dessa perspectiva de ensino de língua a partir da visão do primeiro autor deste estudo, que atuou como professor pesquisador, e da de
seus/suas alunos/as em duas turmas de Inglês II do Centro de Línguas da UFG. Os dados gerados por meio de questionários, diários de
campo e uma entrevista no fim do semestre revelaram três temas bastante recorrentes nos três instrumentos: a dificuldade dos/as alunos/as
em relação à língua, um predomínio da aprendizagem de vocabulário e o uso da língua para a desconstrução de discursos hegemônicos.
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O ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) NOS CURSOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS DO IFTO
CAMPUS PALMAS: UMA PROPOSTA DE REVISÃO DE CURRÍCULO COM BASE EM ELFE
POLIANA ALVES BRITO
(IFTO CAMPUS PALMAS)

Resumo de Paper
Este trabalho tem por objetivo fazer uma proposta de revisão de currículo das disciplinas Inglês Técnico e Inglês Instrumental dos cursos
superiores tecnológicos do IFTO – Campus Palmas, com base em ELFE – Ensino de Línguas para Fins Específicos. A presente proposta
justifica-se no âmbito do ensino de LI – Língua Inglesa - nos cursos superiores tecnológicos ofertados pelo IFTO - Campus Palmas, onde a
pesquisadora atua como docente da disciplina intitulada Inglês Técnico. Uma das motivações para o desenvolvimento dessa pesquisa é,
inicialmente, criar uma atmosfera de discussões em torno do levantamento de necessidades dos estudantes dos cursos superiores
tecnológicos, levando em consideração as especificidades de cada curso. Outra motivação, é a pertinência em refletir sobre a metodologia do
ensino de Inglês em contexto superior tecnológico, considerando as transformações ocorridas no âmbito do ensino-aprendizagem de Inglês,
bem como na sociedade tecnológica do conhecimento. Nesse sentido, nos estudos e discussões recentes feitos sobre o Ensino de Línguas
para Fins Específicos em Contexto Superior Tecnológico, destacam-se Augusto-Navarro (2008) e Alvarenga (1999), os quais são a base
teórica para esta pesquisa. Com isso, a pesquisa fundamenta-se na seguinte pergunta: O ensino de Língua Estrangeira (Inglês) nos Cursos
Superiores Tecnológicos do IFTO Campus Palmas, tem sido suficiente para estabelecer um perfil desejável para alcançar a competência
linguístico-comunicativa dos futuros tecnólogos? Almeida Filho (2008) argumenta que o ensino e aprendizagem de línguas em contextos de
formação tecnológica merece destaque, pois é onde vão surgir especificidades que precisam ser conhecidas e atendidas. Além disso, o autor
destaca que tais especificidades necessitam de adequações metodológicas.

EXPLORANDO A LINGUAGEM DO MEME NA AULA DE PORTUGUÊS
POLYANA CUNHA CAMPOS
(UEPA)

Resumo de Pôster
Neste trabalho apresentaremos os resultados da intervenção didática, que explorou a linguagem dos “Memes”, com alunos do 9º ano do
ensino fundamental da Escola Municipal Antônio de Oliveira Gordo, no município de Moju-PA. A atividade integra as ações desenvolvidas no
âmbito do subprojeto “A tecnologia da informação e comunicação no ensino básico: o ensino de português mediado pelo computador”
vinculado ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência na Universidade do Estado do Pará. Com o objetivo de propor novas
experiências com a linguagem em ambientes digitais e, assim integrar os diversos espaços pedagógicos da escola, no caso o laboratório de
informática e a sala de aula, a atividade voltou-se para a realidade vivenciada pelos alunos, bem como buscou explorar seus conhecimentos
prévios sobre alguns temas. Como referenciais teórico-metodológicos optamos pela perspectiva da Linguística Aplicada Crítica (MOITA
LOPES, 2006, 2014; PENNYCOOK, 2006; RAJAGOPALAN, 2006; KUMARAVADIVELU, 2006; FABRÍCIO, 2006; CAVALCANTI, 2008), das
Teorias do Texto/ Discurso (BENTES,2008; SANTAELLA, 2008; ROJO, 2008; KLEIMAN, 2008 e BAKHTIN, 2010); e da Teoria Social
(HALL,2008; CASTELLS, 2005). Concluímos que o “Meme”, como gênero textual multissemiótico, pode ser utilizado para motivar o debate
sobre questões sociais e, ainda desencadear estratégias para produção textos que permitam aos alunos utilizar sua criatividade lançando mão
dos recursos multissemióticos presentes nos textos produzidos para as mídias digitais. Ao Integrar esse gênero ao contexto pedagógico,
enfatizamos a importância de se estabelecer na sala de aula formas diferente de leitura, produção e veiculação dos textos, fato que obriga o
professor a propor temas próximos da realidade do aluno e, ainda, a incluir ao seu planejamento a integração dos recursos disponíveis nas
mídias digitais ao contexto escolar.

O PROTAGONISMO DO INGLÊS NA CENA MUNDIAL: A INTERPRETAÇÃO DE PROFESSORES
FORMADORES
POLYANNA CASTRO ROCHA ALVES
(UFBA)

Resumo de Paper
A expansão da Língua Inglesa (LI) pelos quatro cantos do planeta tem colocado em discussão a forma como o inglês tem sido tratado em sala
de aula. Novas perspectivas de ensino devem ser consideradas uma vez que o inglês não está mais sob o controle dos falantes nativos. Dado
o novo papel e posição da LI no mundo, este trabalho busca investigar como os professores formadores do curso de Letras/Inglês da
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus VI em Caetité/BA, compreendem e se identificam com a definição de inglês como língua
franca (ILF) e com as questões concernentes às suas implicações pedagógicas. A literatura utilizada para embasar e direcionar a pesquisa
está fundamentada em Seidlhofer (2004, 2011), Jenkins (2007), Sifakis (2014), Siqueira (2011), El Kadri e Gimenez (2013), dentre outros. Para
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a coleta de dados, foram aplicados questionários aos quatro docentes que atuam com o ensino de LI no curso de Letras/Inglês nos níveis
básico, intermediário e avançado. Além disso, uma entrevista semiestruturada foi realizada com cada um dos professores participantes da
pesquisa para melhor discutir as questões levantadas. Os dados foram analisados a partir de um estudo pautado no paradigma qualitativo de
cunho etnográfico. No que se refere aos resultados obtidos, foi possível observar que os professores formadores apresentam certa dificuldade
ao traduzir os estímulos recebidos sobre o estatuto do ILF para a sua própria realidade. Contudo, eles se mostraram dispostos a debater sobre
o assunto e empenhar esforços para fazer prosperar uma prática que possa contribuir para que os futuros professores de inglês estejam mais
conscientes do real significado de ser professor de uma língua franca global.

"O PORTUGUÊS É MAIS DIFÍCIL QUE O ESPANHOL": CONCEPÇÕES DE ENSINO DE LÍNGUA MATERNA
DE GRADUANDOS EM ESPANHOL
PRISCILA BRASILEIRO SILVA DO NASCIMENTO
(UNEB)

Resumo de Pôster
O presente trabalho intitulado "O português é mais difícil que o espanhol": concepções de ensino de língua materna de graduandos em
Espanhol, emerge da docência desenvolvida com alunas do 8º semestre do curso de Graduação em Letras com Espanhol da Universidade
Estadual de Feira de Santana, Bahia. É a partir das experiências vivenciadas nas disciplinas de Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa
e do Estágio Supervisionado em Língua e Literatura Brasileira, que os graduandos do Curso em Licenciatura em Língua Espanhola, com dupla
habilitação em Língua Portuguesa têm contato mais direto a partir da formação de professores com o ensino de língua portuguesa enquanto
língua materna. Assim, no decorrer de 8 semestres, apenas no 7º e 8º semestres é que os graduandos em Espanhol têm contato enquanto
docentes com a língua portuguesa, tanto através das observações quanto dos estágios supervisionados. Dessa forma, as concepções sobre o
ensino de língua materna dos graduandos em formação são diversos, embebidos de toda uma trajetória desse ensino de língua na Educação
Básica, com resquícios de um ensino extremamente gramatical, descontextualizado e sem criticidade. Diante do exposto, o objetivo do
presente trabalho é refletir sobre as concepções de graduandos do curso de Espanhol com dupla habilitação em Língua Portuguesa sobre o
ensino de língua materna. Para tanto, utilizou-se a análise do discurso para compreender os implícitos e explícitos sobre o ensino de língua,
bem como a Abordagem Comunicativa Intercultural.

FORMAÇÃO DE PALAVRAS E INTERAÇÃO NO GAME “WORLD OF WARCRAFT”
PRISCILHA SANSÃO ALVES DE OLVEIRA
(CEFET-MG)

Resumo de Pôster
World of Warcraft é um MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game) que combina elementos de narrativas, cumprimento de
tarefas, criação de itens, batalhas e convivência com outros jogadores, em um ambiente virtual (LEVY, 1999). Atualmente, o WoW possui cerca
de sete milhões de jogadores, que conhecem e produzem suas próprias referências e mantêm uma forma de comunicação específica,
formando uma comunidade que produz novo vocabulário e expressões próprias. Entre os jogadores de língua portuguesa, os processos de
“aportuguesamento” e criação de novas palavras são evidentes e surgem da interação dentro de uma comunidade de prática (WENGER,
1998). Esta pesquisa – de cunho etnográfico – analisa o processo de formação e a construção de um vocabulário entre os usuários do WoW, a
fim de compreender o processo de formação de palavras por meio do “aportuguesamento” de termos do jogo (que é originalmente em inglês).
A coleta de dados dos registros de comunicações escritas foi feita nas ferramentas de chat dos servidores do jogo. Foram coletadas as
ocorrências de comunicação, dos quais se fez em seguida uma análise do comportamento linguístico, identificando alguns elementos, como:
usos de neologismos por empréstimos, empréstimo lexical, uso de siglas, estrangeirismos, truncação ou abreviação vocabular, importação de
palavras e derivações relacionadas aos empréstimos linguísticos (CORREIRA, 2012). Apoiamo-nos em questões morfológicas e gramaticais
do português, com aporte teórico em linguística (morfologia e sociolinguística), além de discutirmos as relações entre linguagem e tecnologias.
Esperamos obter bons subsídios para contribuir na discussão sobre neologismos, entrangeirismos, aportuguesamento e outras questões de
linguística, especialmente em morfologia da língua, além de nos aprofundarmos nas relações entre a cultura, a comunicação, a linguagem e
tecnologias.

POLÍTICA E TEXTO NA CULTURA DIGITAL: UM ESTUDO DE MASHUPS MULTIMODAIS PUBLICADOS
NAS JORNADAS DE JUNHO
RAFAEL SALMAZI SACHS
(UNICAMP)

Resumo de Paper
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As manifestações ocorridas no Brasil em 2013, conhecidas como Jornadas de Junho, tiveram ampla repercussão no país e no mundo. À
época, circularam em sites de redes sociais, como o Twitter e o Facebook, muitos conteúdos relativos aos protestos, incluindo relatos, fotos,
vídeos e outras formas textuais, como remixes e mashups multimodais. Este trabalho, derivado de uma pesquisa de mestrado em linguagem e
tecnologias, tem por objeto os mashups publicados durante as Jornadas de Junho, e sua relação com a cultura digital. Para discuti-los,
apresenta-se uma definição de cultura digital, com base nas reflexões de Vincent Miller, e descrevem-se as interfaces entre as tecnologias
digitais, as mídias e a linguagem na contemporaneidade. Discute-se o papel das tecnologias digitais nas Jornadas de Junho, e as
particularidades de formas textuais que eclodiram na web no período dos protestos de rua. Caracteriza-se então o mashup como obra criada a
partir de fragmentos de duas ou mais fontes, articulados através de procedimentos de montagem e remontagem, e ilustra-se a descrição com
exemplos coletados de páginas do Facebook criadas à época das manifestações. Com as reflexões sobre as relações transtextuais
explicitadas nos exemplos, sugere-se uma possível associação entre a efervescência política vivida em junho de 2013 e a noção de linguagem
como processo, evidenciada nos textos em questão, e sinalizam-se os ganhos que esse tipo de compreensão pode trazer. Apresenta-se,
finalmente, uma proposta de análise para mashups, fundamentada no arcabouço teórico da Semiótica Social, com aportes da Teoria AtorRede, e discute-se a aplicabilidade desses procedimentos analíticos ao regime enunciativo da política, definido por Bruno Latour. Os resultados
sugerem que os processos de produção desses mashups, mais que ativismo de sofá ou mero processo semiótico, constituem acontecimentos
efetivamente políticos, porque relacionados à disputa pelo efetivo significado do que é ser brasileiro.

LETRAMENTOS NO MUNDO DO TRABALHO: DISCURSO DE AGENTES ESCOLARES DO ENSINO
TÉCNICO
RAFAELA MARQUES GUIMARÃES LIMA
(UNICAMP)

Resumo de Pôster
O discurso dos agentes escolares do ensino técnico sobre as atividades letradas presentes na escolarização e suas relações com o mundo do
trabalho é ainda pouco explorado na academia. Pesquisas sobre o tema permitem que se conheçam melhor as propostas curriculares,
observando se contemplam demandas de linguagem específicas ou não do mundo do trabalho, como organização de currículo profissional e
participação em entrevistas ou eventos de letramento exigidos nos contextos profissionais. Este projeto se baseia nos Novos Estudos do
Letramento (Street, 2010; Barton e Hamilton, 1998) e tem por objetivo analisar, no discurso dos agentes escolares, as representações dos
letramentos no mundo do trabalho, buscando temas recorrentes ao discurso dos diferentes agentes (professores e alunos), com foco no
Ensino Médio Concomitante ao Técnico do Colégio Técnico de Campinas (Cotuca), que visa uma profissionalização dos seus alunos ao
término do Ensino Médio. Tal análise partirá de entrevistas semiestruturadas com as professoras de Língua Portuguesa e alunos dos cursos de
Enfermagem, Eletroeletrônica e Alimentos. As análises preliminares dos dados indicam a presença de atividades letradas do mundo do
trabalho no discurso dos alunos, porém tal prática é, na maioria dos casos, realizada nas disciplinas específicas do Ensino Técnico. Sendo
assim, a disciplina de Língua Portuguesa parece não investir muito do tempo pedagógico em atividades de leitura e escrita diretamente
referentes ao ingresso no mundo do trabalho (currículos e entrevistas de emprego, por exemplo) e dos específicos (procedimentos, legislação
trabalhista). É importante um trabalho conjunto das matérias específicas do Ensino Técnico e da disciplina de Língua Portuguesa com relação
ao ensino de gêneros que são contemplados no mundo do trabalho, pois, dessa forma, o Ensino Médio também contribui com a preparação do
aluno para a vida profissional.

PERCEPÇÕES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO SOBRE COLEÇÕES APROVADAS NO PNLD DE LÍNGUA
ESTRANGEIRA: CONTRIBUIÇÕES EM QUATRO VERTENTES
RAQUEL CRISTINA DOS SANTOS FARIA
(FAP)

Resumo de Paper
O processo de seleção de livros didáticos para o Ensino Médio no Programa Nacional de Livros Didáticos segue critérios pré-determinados
pelo MEC que são (re)interpretados por uma comissão avaliadora, editoras, autores e professores. Essa comunicação visa apresentar
resultados de uma pesquisa que objetivou verificar, com base em alguns desses critérios, se e até que ponto alunos de inglês do Ensino Médio
podem contribuir com o processo de elaboração e avaliação de coleções didáticas do PNLD. Por meio de questionário e entrevista,
alunos/usuários de livros didáticos aprovados nos programas de 2012 e 2015 expuseram suas percepções sobre características de duas
coleções. O estudo apontou possíveis contribuições em quatro vertentes, a saber: na definição de critérios de avaliação pela comissão
indicada pela SEB/MEC; na orientação da escolha da coleção pelos professores; nas decisões dos autores/editores de livros didáticos no que
concerne, por exemplo, a seleção de temas, textos e atividades; e na autonomização dos próprios alunos que se tornaram participantes críticos
e ativos na avaliação do material didático.

(MULTI)LETRAMENTOS NO MATERIAL DIDÁTICO DE INGLÊS PARA O ENSINO MÉDIO - REFLEXÕES
SOBRE A ELABORAÇÃO DE UMA UNIDADE DIDÁTICA
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RAQUEL DE ALMEIDA RODRIGUES
(UFRJ)

Resumo de Paper
Este estudo busca construir entendimentos sobre: como fomentar (multi)letramentos em atividades pedagógicas no material didático do século
XXI para ensino de inglês no ensino médio; como promover letramento digital através de material didático impresso; e como propiciar a coconstrução de aprendizagem através da participação em rede utilizando letramentos multissemióticos ou (multi)letramentos para estimular uma
inclusão social que abra alternativas sociais com base nas e com as vozes que estão à margem na construção de uma sociedade mais
humana em projeto que envolva uma coligação anti-hegemônica e que desafie o pensamento único no material didático de ensino de língua. A
geração de dados consiste na elaboração de uma unidade didática a partir de uma visão sociointeracional de linguagem, pensamento e
aprendizagem (VYGOSTSKY, 1978 [1998]; BAKHTIN 1979 [2003]/ 1929 [2006]; MARCUSCHI, 2008;), que embasam as orientações de
documentos oficiais vigentes (BRASIL, 2014/2006/2002) e a literatura acerca de (multi)letramentos (KALANTZIS e COPE 2000/2012; ; ROJO e
MOURA, 2012; ROJO, 2013 entre outros autores), além de princípios da linguística sistêmico-funcional (HALLIDAY, 2014) e da Análise Crítica
do Discurso (FAIRCLOUGH, 1992 [2001]) como instrumentos teórico-metodológicos. Os resultados devem contribuir para avanços na questão
dos letramentos (especialmente os digitais e críticos) no material didático apontando caminhos para oportunizar na escola o desenvolvimento
de competências sociodiscursivas desejáveis.

LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO NA UNIVERSIDADE: PROJETO DE NIVELAMENTO PARA
ACADÊMICOS
RAQUEL DUTRA SALDANHA
(UFMS)

Resumo de Paper
A Universidade Federal de Mato do Grosso Sul (UFMS) implantou em 2011 o Programa Institucional de Nivelamento (ProNivel), que visava
atender acadêmicos ingressantes na instituição, matriculados nos cursos de graduação, que necessitavam aprimorar seus conhecimentos em
relação à escrita e à oralidade, de articulação de ideias e conceitos, bem como noções básicas requeridas nas diversas áreas do
conhecimento. Atendendo as queixas de professores de vários cursos da universidade, o Curso de Letras (UFMS) ofereceu o projeto “Leitura e
produção de texto na universidade”, cujo objetivo era é auxiliar os alunos de diferentes cursos a compreender e produzir textos adequados à
academia e ao cotidiano. Esta comunicação tem como objetivo apresentar alguns resultados da análise das produções de textos de
acadêmicos que participaram do projeto. Nessa análise foram evidenciados os critérios de textualidade: coesão e coerência. Como suporte
teórico-metodológico foram utilizados os pressupostos teóricos da Linguística Textual sobre linguagem, língua, texto e gênero (KOCH, 2006 e
2008; MARCUSCHI, 2008). A análise dos dados possibilitou verificar a evolução dos alunos no decorrer do projeto.

COMPLEXIDADES CONSTITUINTES DO TRABALHO E DA IDENTIDADE DE PROFESSOR-PESQUISADOR
RAQUEL GAMERO
(UEL)

Resumo de Paper
Compreendendo identidade de professor-pesquisador como constituinte da identidade do professor (GAMERO, 2011), o desenvolvimento
desta pesquisa se pauta em uma metodologia de pesquisa mista (CRESWELL, 2010), que faz uso de fases da pesquisa quantitativa,
empregada como forma de descrição (MOREIRA; CALEFFE, 2006), constituindo assim, o perfil de professor-pesquisador atuante em
linguística aplicada (LA), no ensino superior público. Esta comunicação discute parcialmente os dados de nossa pesquisa de doutorado, por
meio de questionários virtuais, apresentados a professores-pesquisadores de diferentes instituições de ensino superior, atuantes nessa área
do conhecimento, a fim de delinear o perfil acadêmico-profissional de professores-pesquisadores em LA e mapear tarefas desenvolvidas por
eles em seu contexto de trabalho. Assim, como os resultados parciais dessa investigação, podemos definir os níveis de formação dos
participantes as regiões em que esses participantes foram formados, o seu regime de trabalho, o perfil de atuantes na pós-graduação, os
órgãos de fomento mais representativos em seus contextos, as suas línguas de especialidade, entre outras informações, constituintes da(s)
identidade(s) desses pesquisadores. Além disso, também foi determinar as atividades mais recorrentes na formação de novos pesquisadores
(em formação inicial e continuada) e no cotidiano dos pesquisadores participantes.

EXPECTATIVAS, AÇÕES E (DES)ENCONTROS DA CHEGADA DO PIBID-INGLÊS NAS ESCOLAS DE
DIAMANTINA E GOUVEIA/MG
RENAN FELIPE DOS SANTOS FERNANDES
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(UFVJM)
ANA MARIA SANTOS ROCHA
(UFVJM)
Resumo de Pôster
: O presente trabalho realizado pelo projeto de iniciação à docência do Governo Federal (PIBID), objetiva apresentar, analisar e discutir ações
desenvolvidas em duas escolas estaduais nas cidades de Diamantina e Gouveia – MG pelos participantes do subprojeto PIBID – Inglês,
intitulado “Não só de verbo to be (sobre)vive o ensino da língua inglesa”. De modo mais específico, estaremos focados na análise das
expectativas e anseios de duas professoras das escolas públicas, e de seus alunos a partir da atuação do projeto em seu cotidiano escolar, de
como a presença dos bolsistas em sala influência na atuação das professoras e dos alunos em sala. Para tanto, serão analisados
questionários e relatos escritos pelos participantes, no decorrer das atividades e projetos desenvolvidos nas escolas. A investigação está
apoiada em construtos da pesquisação-colaborativa e em princípios e procedimentos da análise de discurso. Análises preliminares nos indicam
uma produtiva receptividade de ações que promovem avanços no ensino-aprendizagem da língua inglesa, revelando instigantes surpresas
com a chegada do PIBID nas referidas escolas.

A REPRESENTAÇÃO DE IDENTIDADE DOS SUJEITOS HAITIANOS NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS –
MS
RENATA APARECIDA IANESKO
(UFMS)

Resumo de Paper
Ao tratar de constituição da representação de identidade considera-se importante notar que na visão pecheutiana todo sujeito atribui imagens
ao outro, assim como de si e são essas imagens realizadas pelos discursos que vão dar à luz aos sentidos dependendo do lugar que ocupa.
Assim, esse trabalho tem como objetivo precípuo refletir sobre a representação da identidade dos sujeitos haitianos do município de Três
Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, inseridos em um processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa como língua estrangeira.
Para tanto, utilizamos a metodologia qualitativa, com a aplicação de entrevistas semi estruturadas para os alunos haitianos em questão.
Utilizamos, também, os princípios teórico-metodológicos oriundos da Análise de Discurso (AD) da linha francesa que, entre outros objetivos,
busca a compreensão da produção social de sentidos. Essa tendência de estudos surgiu na década de 60-70 na França, a qual era definida
inicialmente como o estudo das condições de produção do enunciado, considerando os aspectos externos da língua, não se limitando às
questões gramaticais e puramente linguísticas. Nessa perspectiva discursiva, espera-se perceber como resultado desse estudo as relações de
resistência e poder com base no método arque-genealógico foucaultiano e o conceito de exclusão partindo de Bauman (1998 e 1999).

O DESENVOLVIMENTO DO LETRAMENTO LITERÁRIO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA ATRAVÉS DO
CINEMA
RENATA DE SOUZA GOMES
(CEFET-RJ CAMPUS ITAGUAÍ)

Resumo de Paper
Pode-se dizer que o surgimento de mídias como o cinema e a televisão alteraram de modo profundo as relações sociais dos indivíduos ao
longo do tempo, e sobretudo a relação do indivíduo com a obra literária. Segundo Benjamin([1936]1999, p.217) o cinema é um dos agentes
mais poderosos de transformação para que a obra de arte e literária deixasse de ser apreciada por poucos e passassem ao domínio das
massas. De acordo com Xavier ([2008] 2012, p.162) a crítica francesa após 1968. não partilha do mesmo otimismo de Benjamim, mas ainda
assim os referidos críticos não descartam o fato de que o cinema desempenha importante função no campo ideológico e é uma indústria
cultural que explora novas formas de representação dos textos. Os filmes passam assim a ser altamente rentáveis e lucrativos e a fonte de
partida muitas vezes é a obra literária. Objetiva-se então nesta comunicação apresentar um estudo sobre de que forma pode-se desenvolver o
letramento literário através do uso das adaptações cinematográficas na sala de aula de literatura do ensino superior, para o aluno de língua
inglesa como segunda língua. Serão apresentadas visões da teoria da adaptação aliadas ao conceito de letramento literário, e reflexões sobre
a sala de aula de literaturas em língua estrangeira no ensino superior com base em autores como Jordão (2004) e Izarra (1999)l. Para além de
uma mera instrumentalização do cinema como ferramenta pedagógica, objetiva-se também apresentar de que modo a prática de letramento
literário impulsionada pelo uso das adaptações inscreve os alunos em práticas discursivas construtoras de identidades na sala de aula de
literaturas
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ANÁLISE DE NECESSIDADES DE PROFESSORES DE INGLÊS PARA A ABORDAGEM DE ENSINO E
APRENDIZAGEM VIA GÊNEROS DISCURSIVOS.
RENATO CAIXETA DA SILVA
(CEFET-MG)

Resumo de Paper
Esta pesquisa apresenta informações sobre o que professores julgam necessário conhecer em termos de teoria, metodologia, e prática para
promoverem ensino e aprendizagem de língua inglesa via abordagem baseada em gêneros discursivos no CEFET-MG. Esta investigação
enquadra-se na área de Linguística Aplicada, envolvendo ensino de línguas estrangeiras, mais especificamente a formação docente. A
proposta se justifica pela necessidade de pesquisas e ações voltadas para a formação continuada de docentes da Instituição envolvendo
diversos aspectos relativos ao conhecimento da proposta pedagógica, conhecimento teórico e metodológico de base, conhecimento e
compartilhamento de trabalhos e experiências de aplicação. A pesquisa é qualitativa e para a coleta de informações são usados questionários.
A partir das respostas nestes instrumentos, os dizeres dos docentes são analisados com base na proposta de análise semântico-discursiva de
base Sistêmico-Funcional (Martin & Rose, 2003 / 2007). Acredita-se que a investigação permite compreender as dificuldades e necessidades
reais de professores de inglês atuando no CEFET-MG, e que essas informações coletadas servem de base para um projeto já em elaboração
de formação continuada destinada aos docentes atuantes na Coordenação de Línguas Estrangeiras da Instituição.

A HOMOSSEXUALIDADE SOB A ÓTICA DA DOUTRINA OFICIAL DA IGREJA PRESBITERIANA DO
BRASIL: UMA ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA PRESENTE NO MANIFESTO PRESBITERIANO
RICARDO REGIS DE ALMEIDA
(UEG)

Resumo de Paper
Este resumo tem por objetivo analisar o discurso do Reverendo Roberto Brasileiro, autor da carta aberta intitulada Manifesto Presbiteriano,
contra a criminalização da homofobia sob os três significados defendidos por Fairclough (2003): o acional, o representacional e o
identificacional. No início do trabalho há uma contextualização sobre a historiografia da Igreja Presbiteriana segundo as análises de Matos
(2011) e como a Igreja Presbiteriana do Brasil caracteriza a homossexualidade de acordo com Bellotti (2003). Em seguida, apresentamos as
concepções de identidade defendidas por Hall (2006) e as exemplificamos a partir de teorias que procuram entender o surgimento da
homossexualidade como a teoria queer (BUTLER, 1999; LOURO, 2004; JAGOSE, 2001). A terceira parte do trabalho é dedicada a uma breve
contextualização da Análise de Discurso Crítica abordando os conceitos de discurso e prática social e, por último, analisamos o Manifesto
Presbiteriano a partir dos três significados abordados acima. Conclui-se, a partir do resultado das análises, que o Reverendo Roberto Brasileiro
assume uma postura contrária à criminalização da homofobia ao afirmar que esse tipo de lei fere os direitos de expressão religiosa no que
tange ao anúncio do Evangelho de Cristo, evitando assim o arrependimento em Jesus Cristo.

O PROCESSO DA FORMAÇÃO DE AGENTES PARA O ENSINO DE LÍNGUAS ANTES E DEPOIS DO
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO
RITA DE CASSIA BARBIRATO
(UFSCAR)

Resumo de Paper
A profissão de ensinar línguas, assim como ensinar outras disciplinas, requer a renovação de quadros continuamente. Essa renovação, no
entanto, não se limita ao conceito popularmente conhecido como “reciclagem de professores”, o qual sabemos, estar longe de representar a
solução para o apagão educacional brasileiro. A partir do reconhecimento de que a cena formadora é bem mais complexa, objetivamos, nesta
apresentação, nos posicionar quanto à natureza do processo formador de professores de línguas – situando-o como uma complexa operação.
Nosso objetivo é explicitar teoria relevante e resultados sobre a formação focando prioritariamente numa parte da formação não atendida
atualmente, ou seja, aquilo que acontece depois de os professores concluírem um curso de formação continuada. O contexto para este estudo
foi o Projeto LinguInova de formação continuada inserido nos programas nacionais Mais Educação e Ensino Médio Inovador, ofertado pela
UnB em parceria com o MEC e docentes da UFSCar e Unesp-Rio Preto. As seguintes perguntas de pesquisa foram propostas: por que cursos
de formação apresentam avaliações de baixo impacto na realidade de ensino de línguas? Não haveria questões cruciais numa fase pouco
estudada e pouco instruída nos cursos, a fase pós-conclusão nos cursos? Os participantes da pesquisa foram cinco professores da rede
pública de ensino do Distrito Federal. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram: questionário para levantamento do perfil dos
participantes e entrevista oral gravada e posteriormente transcrita. A análise dos dados aponta que cursos de formação continuada como o
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LinguInova podem se constituir em uma importante oportunidade de reflexão e formação para os professores No entanto, são inúmeras as
dificuldades encontradas por esses professores para resignificarem as suas práticas e implantarem mudanças efetivas em suas salas de aula.
Assim, o momento pós-curso passa a ter especial destaque no processo de formação do professor.

O ETHOS ESPECULAR DE GRADUANDA EM LETRAS: O PODER-SABER DA PESQUISA NA FORMAÇÃO
RITA DE CÁSSIA SOUTO MAIOR SIQUEIRA LIMA
(UFAL)

Resumo de Paper
As constituições de ethos (CHARAUDEAU, 2006; MANGUENEAU, 2006) depreendidas nas situações interacionais e na reflexão sobre
significados das ações de linguagem dos contextos vivenciados em pesquisa no campo da Linguística Aplicada (CORACINI, 2010) são
problematizadas, neste estudo, com dados de dois momentos de pesquisa. O primeiro, a partir de notas de campo e de respostas a
questionário aberto de graduandas em Letras (3º período em 2013) que desenvolvem, na época, pesquisa de observação-participante em uma
turma de Língua Portuguesa para Jovens e Adultos na cidade de Maceió-AL/Brasil. E o segundo, considerando as respostas que as mesmas
alunas dão ao visualizarem os dados levantados dois anos depois, ao mesmo tempo em que respondem a questionário aberto, refletindo sobre
sua formação. Observo, com a análise discursiva desses dados, que a construção dessas imagens representa reflexões sobre a formação
docente numa relação onde poder e saber estão implicados (FOUCAULT, 2009). Para isso, retomo essa construção de Ethos na perspectiva
da alteridade (BAKHTIN, 2003), considerada como Ethos Especular (SOUTO MAIOR, 2009, 2011) e imbricada pelos Discursos Envolventes
(SOUTO MAIOR, 2009; SANTOS & SOUTO MAIOR, 2013). Desse modo, apresento duas questões: 1ª) Como as pesquisadoras graduandas
se constituem nos processos de luta em sua profissão? 2ª) Quais discursos permeiam a construção especular de Ethos nesse contexto? Para
responder essas questões, considero que as imagens representam significados de relações de dominação e “produções das verdades que
somos obrigados[as] a confessar” (FOUCAULT, 2008, p. 180). Compreendemos, com a análise, que as estratégias utilizadas pelas formandas
funcionam como Discursos Envolventes na constituição de suas subjetividades pelo Ethos Especular e que a observação desse acontecimento
promove a reflexão sobre os elementos que compõem o processo de ensino, proporcionando desdobramentos na reestruturação
contemporânea da formação docente.

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PARA PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA NOS
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA: UM ESTUDO DE CASO
ROBERTA CARVALHO CRUVINEL
(UFG)

Resumo de Paper
Este estudo tem como foco a formação continuada de professores de inglês da rede pública brasileira, com a finalidade de investigar as
implicações da participação no PDPI promovido e custeado pela Capes em parceria com a Fullbright e a Embaixada dos EUA no Brasil,
realizado nos EUA. Para isso, busquei identificar e analisar as motivações que levaram os professores participantes desta pesquisa a se
inscreverem para concorrerem a uma das vagas oferecidas para tal curso, como se deu a experiência dos professores selecionados,
estudando naquele país e, quais foram as implicações da participação neste curso para a vida deles. Os resultados apontam para o fato de
que os professores sentiram-se motivados a participarem do PDPI nos EUA, principalmente a fim de terem uma realização pessoal através da
vivência cultural, aperfeiçoamento linguístico/comunicativo, bem como atualização metodológica. Além disso, pude perceber que os cursos de
formação continuada propostos por universidades dos EUA ocorreram na forma de treinamento metodológico e desenvolvimento linguístico.
Da mesma forma, foi possível constatar que a formação pela e para a reflexão e crítica não foi adotada como postura educacional em
nenhuma das universidades pesquisadas. Como consequência disso, uma série de fatores nutre o posicionamento social do Inglês e cultura
americana nos professores pesquisados, o qual se constitui na manutenção do status quo do Inglês sob as bases do imperialismo ideológico,
cultural e linguístico. Por outro lado, todos os participantes avaliaram de forma positiva o curso, já que atendeu às necessidades e expectativas
deles. Quanto as implicações da participação dos professores no curso, percebi que a experiência motivou-os a incrementarem suas aulas
tanto com o uso mais constante do Inglês em sala, já que voltaram mais confiantes de seus potenciais linguístico/comunicativo na língua,
quanto com a utilização de diferentes ferramentas pedagógicas, bem como tecnológicas.

INGLÊS COMO LÍNGUA DO MUNDO: O QUE O PROFESSOR DA ESCOLA PÚBLICA BAIANA TEM A
DIZER
ROBERTA PEREIRA PEIXOTO
(UFBA)

Resumo de Paper
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Ao longo dos anos, o inglês foi se desterritorializando (CRYSTAL, 2003) e, em cada canto do planeta, recebendo influências locais,
distinguindo-o, cada vez mais, dos chamados padrões dominantes. A partir da segunda metade do século passado, surgiu a necessidade de
uma língua franca que possibilitasse a comunicação entre países e as relações humanas globais. Essa pesquisa tem como objetivo geral
identificar como professores de língua inglesa da escola pública baiana (re)conhecem o inglês como língua franca global e de que forma
pensam e planejam sua prática pedagógica a fim de proporcionar aos seus alunos não apenas o conhecimento formal da língua, mas,
principalmente, meios que possibilitem a conquista de seu empoderamento. O trabalho insere-se no campo da Linguística Aplicada e está
vinculado à linha de pesquisa que aborda estudos referentes ao ensino e aprendizagem de línguas, e configura-se um estudo de cunho
etnográfico e interpretativista. Na condição de estudo em andamento, após o levantamento bibliográfico, docentes de cada um dos 417
municípios baianos responderão a um questionário online a fim de que seja traçado o diagnóstico inicial. Em seguida, sete professores(as) e
suas turmas serão observados em seu contexto, e, por fim, será realizada uma entrevista semiestruturada visando à triangulação dos dados,
conforme orienta Cançado (1994), ampliando, assim, a confiabilidade nos dados obtidos ao longo da investigação.

OCUPANDO-SE EM SER PARTICIPANTE DE UMA DISPUTA JUDICIAL: SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS E ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM UM EPISÓDIO DE CONFLITO
ROBERTO PEROBELLI DE OLIVEIRA
(UFES)

Resumo de Paper
No presente trabalho, o objetivo é analisar como um episódio de conflito se constrói a partir de atribuições de responsabilidade. Uma vez
responsabilizada, a parte demandada passa a prestar contas de suas ações, mas não para esquivar-se das responsabilidades que lhe são
imputadas, como se poderia esperar em um contexto conflituoso como o que é analisado. Pelo contrário, ela assume o que lhe é atribuído,
ressalvando, porém, que, diferentemente do tom negativo e acusatório inicialmente imposto, sua assunção de responsabilidade se dá pela via
da recategorização dos eventos como sendo positivos e, portanto, até necessários de serem assumidos para o caso posto em pauta. O dado
analisado integra o corpus do projeto de pesquisa de Gago (2010; 2011; 2012) e tem, como participantes, Flávia e Amir, arrolados em um
processo judicial de Regulamentação de Visitas, na Vara de Família do Fórum de uma cidade de médio porte no Sudeste brasileiro. Além
deles, participa também Sônia, assistente social, representando a instituição no encontro em tela, e designada pela juíza do Fórum para
realizar um estudo social do caso. Em um conjunto de quatro encontros conjuntos realizados entre esses participantes, o episódio analisado
faz parte do segundo encontro, no qual se discutiu, entre outros temas, a questão da pensão alimentícia que Amir destinava, por força de lei,
aos dois filhos que tem com Flávia, detentora da guarda das crianças. Na análise deste episódio, é possível perceber como a atribuição de
responsabilidade, na perspectiva dos participantes, pode demandar prestações de contas de modo muito particular, porque, neste caso, não se
trata de uma troca opositiva (atribuição/ negação da atribuição), mas de uma troca supostamente convergente (atribuição/ assunção da
atribuição). A quebra da convergência, no entanto, reside no fato que a parte que assume a responsabilidade o faz por meio de mecanismos
de não aceitação dessa caracterização negativa.

RECONHECIMENTO DO ERRO NA PRONÚNCIA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NÃO NATIVOS
FALANTES DE ESPANHOL: ESTUDO DE CASOS NUMA TAREFA DE AUTO-DIAGNOSE.
ROCÍO ALONSO REY
(USAL)

Resumo de Paper
Neste trabalho é apresentada a tarefa piloto de auto-diagnose desenvolvida na aula de Fonética e Fonologia do Português no curso Estudos
Portugueses e Brasileiros da Universidade de Salamanca e são analisados os resultados da auto-análise de erros na pronúncia com o objetivo
de explorar a capacidade de reconhecimento do erro, neste âmbito, de professores/utilizadores de português não nativos, falantes de
espanhol, em formação. Em termos gerais, o ensino da pronúncia é um dos âmbitos mais desatendidos tanto na formação de professores
como nos materiais de ensino. Por isso, na disciplina de Fonética, para além do conhecimento dos temas fundamentais da fonética e fonologia
do português e o seu contraste com o espanhol, foi introduzido um ponto no programa que diz respeito à aprendizagem e ao ensino da
pronúncia. A tarefa aqui analisada faz parte das práticas desenvolvidas no tratamento dessa parte da matéria e tinha como objetivo pedagógico
o desenvolvimento da capacidade de reconhecer erros na pronúncia do português: uma habilidade fundamental no desempenho da labor
docente mas também na sua própria formação como utilizadores. A tarefa de auto-análise é desenvolvida a partir de uma gravação feita no
início do curso e consta de três atividades de análise da gravação: 1) sem apoio textual 2) com o apoio do texto escrito 3) com o apoio da
transcrição fonética. Em base aos resultados obtidos em cada uma delas por dois estudantes falantes de espanhol, é explorada a capacidade
de reconhecimento do erro e a relação desta com os conhecimentos da fonética da língua e com a capacidade de produção.

ENSINO INSTRUMENTAL DE INGLÊS NA ABORDAGEM DE LETRAMENTO CRÍTICO
RODOLFO RODRIGUES PEREIRA DOS SANTOS
(UFAL)
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Resumo de Paper
O ensino de inglês, nos cursos técnicos, caracteriza-se na aprendizagem de estratégias de leitura que possibilitem ler e entender textos da
área técnica em que os aprendizes estão inseridos. Dessa forma, ensina-se técnicas de leitura que auxiliam os alunos a compreenderem
informações implícitas e explícitas no texto, deixando de lado questionamentos importantes sobre quem escreveu o texto, por que e quais são
seus interlocutores. Com esta comunicação, objetivamos refletir sobre o ensino instrumental de inglês (Hyland, 2006; Zacchi, 2003) seguindo a
perspectiva de letramento crítico (Mclaughlin & DeVoogd, 2004; Monter-Mór, 2013; Santos & Ifa, 2013; Mattos, 2014) em que estão imbricadas
questões relativas a prática reflexivo-crítica (Zeichner & Liston, 2008) de ensino e de aprendizagem de língua para mudança social. Trata-se,
portanto, de um trabalho na área da Língua Aplicada (LA), que foi desenvolvido com uma turma de alunos do módulo II, do curso de Sistemas
Elétricos, do Instituto Federal de Alagoas – IFAL, campus Palmeira dos Índios. Quantos aos instrumentos de coleta de dados, foram utilizados
três planos de aula, dois fóruns publicados na plataforma de aprendizagem do aluno e produções orais e escritas. A interpretação dos dados
permitiu-me compreender que é possível trabalhar a criticidade dos alunos mesmo quando o curso objetiva somente ensinar o aluno a obter
sucesso na leitura por meio de determinadas estratégias.

FALE INGLÊS SEM MEDO. VOCÊ DÚVIDA? WHAT’S APP!@...#
RODRIGO CAMARGO ARAGÃO
(UESC)

Resumo de Paper
Embora muitos desejem falar inglês, vários elementos surgem de forma a desafiar estudantes e professores em formação no desenvolvimento
desta habilidade (ARAGÃO, 2005, 2008; BARCELOS, 2006; BRASIL, 2006; MICCOLI, 2010; PAIVA, 2005, 2007). Nesta comunicação
argumento que as tecnologias digitais de comunicação apresentam características que podem fazer com que algumas pessoas se sintam
menos inibidas para usar inglês e possam se arriscar mais no uso. Para realizar minha argumentação inicial, pretendo responder a seguinte
pergunta: O que a literatura da Linguística Aplicada aponta como influência das emoções no desenvolvimento de habilidades orais com
tecnologias digitais e em sala de aula? Após responder essa pergunta, pretendo me debruçar sobre uma fundamentação epistemológica que
nos auxilie a compreender as ações de linguagem com tecnologias digitais de comunicação, e dispositivos multimídia com base em aplicativos
de redes sociais na internet. Isto será feito à luz de conceitos como linguajar, conhecer e emocionar (ARAGÃO, 2014) em diálogo com o
quadro dos Sistemas Adaptativos Complexos (BORGES e PAIVA, 2011), e de pesquisas sobre crenças, identidades e emoções (BARCELOS,
2013). Indicarei como emoções participantes das dinâmicas de interação oral em inglês se relacionam com dinâmicas das identidades de
usuários da língua, seu contexto de uso, e sobre a configuração de possíveis interlocutores no ambiente.

APRENDIZAGEM AUTÔNOMA DE LÍNGUA INGLESA NO PIBID LETRAS/INGLÊS: UM OLHAR PARA O
MY ENGLISH ONLINE (CAPES) NA PERSPECTIVA DOS SISTEMAS ADAPTATIVOS COMPLEXOS
RODRIGO DE SANTANA SILVA
(UNEMAT)
MARIANNY DE LIMA ALMEIDA
(UNEMAT)
Resumo de Pôster
No contexto da contemporaneidade temos presenciado importantes transformações nos procedimentos de ensino aprendizagem, aliadas aos
processos de difusão de informação e aos diversos usos das Tecnologias da Informação e comunicação (TICs). De acordo com Paiva (1999) a
utilização da tecnologia na aprendizagem de Língua Inglesa é um instrumento eficaz para desenvolver o trabalho cooperativo, a habilidade de
tomar decisões, de processar e criar conhecimento. A tecnologia permite aprender, vivenciando e experimentando de forma autônoma. Para
Paiva (2005) a autonomia é um sistema sócio-cognitivo complexo, que se manifesta em diferentes graus de independência e controle sobre o
próprio processo de aprendizagem, envolvendo capacidades, habilidades, atitudes, desejos, tomadas de decisão, escolhas, e avaliação tanto
como aprendiz de língua ou como seu usuário, dentro ou fora da sala de aula (2005, p. 4). Nesta direção, tomamos para estudo o curso de
inglês My English Online/CAPES no intuito de verificar os efeitos desse curso na formação autônoma dos bolsistas do PIBID Letras/Inglês.
Todo o processo da pesquisa será norteada pela teoria dos Sistemas Adaptativos Complexos (HOLLAND, 1999), por entender que os
percursos da aprendizagem autônoma de língua inglesa configura-se em um sistema complexo, pois apresenta comportamentos caóticos,
imprevisíveis, sensíveis às condições iniciais, não-lineares, abertos, auto-organizáveis e dinâmicas (Gleick, 1989; Lewin, 1994; LarsenFreeman,1997).

NARRATIVAS COMO DETERMINANTES DO TRABALHO DOCENTE
ROGERIO DA COSTA NEVES
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(COLÉGIO PEDRO II)

Resumo de Paper
São raros os estudos que levam em consideração o consumidor final da educação pública brasileira, o aluno. O objetivo desta comunicação é
apresentar os resultados de uma pesquisa realizada no segundo semestre de 2014 em um Instituto Federal de Educação Superior (IFES) do
estado do Rio de Janeiro. Para o desenvolvimento da pesquisa, 50 alunos no terceiro ano do Ensino médio foram incentivados, por meio de
uma narrativa, a discorrer sobre aspectos de sua educação, expressando suas visões sobre o processo de ensino-aprendizagem nesta
instituição e, mais precisamente, sobre o ensino-aprendizagem de língua inglesa como língua estrangeira ao longo de sua escolaridade. Assim,
tais narrativas foram o instrumento utilizado para a coleta dos textos que descrevem e nos permitem compreender o fenômeno (a experiência
de vida) ensino-aprendizagem da língua inglesa em um IFES segundo a visão dos alunos que concluem o ensino médio. A metodologia
utilizada foi a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica (AHF) (VAN MANEN, 1998; FREIRE, 2005, 2007) e a interpretação das narrativas
(textos) que expressão as visões dos alunos acerca do ensino-aprendizagem de língua inglesa ao longo de sua escolaridade, nos revelam os
temas que nos permitem ter uma maior compreensão acerca da vivência. Os temas emergentes foram interpretados lançando mão da
Complexidade (MORIN, 1995, 2000, 2005, 2006; MORAES, 2008, 2010, etc) com o objetivo que possamos refletir sobre a prática docente e
discutir as concepções do que ainda é considerado um processo de ensino-aprendizagem de qualidade.

AS PERFOMANCES IDENTITÁRIAS DE RAÇA, GÊNERO E SEXUALIDADE NO DESABAFO DE UMA
MULHER NEGRA EM UM VÍDEO NO YOUTUBE E AS ORDENS DE INDEXICALIDADE MOBILIZADAS EM
COMENTÁRIOS ORIUNDOS DO VÍDEO
ROMILDA PINTO DA SILVEIRA RAMOS
(UNIFRAN)

Resumo de Pôster
Na modernidade recente o foco das pesquisas está na reflexividade sobre nós mesmos, nas práticas sociais e nos corpos considerados
abjetos, tradicionalmente legitimados pelos ideais modernistas, Rampton (2006). Esta pesquisa pretende, especificamente, analisar as
performances discursivas de raça, gênero e sexualidade em um desabafo gravado por uma mulher negra, divulgado no youtube, ao tecer
críticas sobre a minissérie “Sexo e as negas”, e também nos comentários oriundos do vídeo. Além disso, pretende-se ainda identificar as
ordens de indexicalidade mobilizadas nas performances discursivas da participante e também nos comentários citados. Para realizar esta
investigação, consideramos a linguagem como atos de fala performativos na perspectiva de Austin (1990) e Derrida (1988) que afirmam que ao
proferir, produz-se. Além disto, o segundo estudioso diz que tais atos de fala performativos ganham a ideia de substância pela iterabilidade.
Embasamo-nos também, nas concepções de raça, gênero e sexualidade como construções sociais, históricas, discursivas e performativas
segundo as Teorias Queer (LOURO, 2000; BUTLER, 2003, 2004; BARNARD, 2004; MELO, MOITA LOPES, 2013) e no conceito de ordem de
indexicalidade proposto por Blommaert (2006). Esta pesquisa se caracteriza como de cunho etnográfico, que de acordo com Cavalcanti e
Moita Lopes (1991) realça a preocupação com a visão dos autores no contexto social. Optamos pela mulher, porque segundo dados do IBGE,
as mulheres negras estão no nível mais baixo da pirâmide social (MELO; MOITA LOPES, 2013). Percebe-se, portanto, a necessidade de um
estudo aprofundado sobre essa questão, por ser de relevância para a valorização das mulheres negras, além de dar visibilidade e
reconhecimento a essas que rompem cotidianamente barreiras e cujas performances identitárias são constituídas por atos de fala
performativos repetidos a cada discurso e marcados no corpo e perpassadas por gênero, raça e sexualidade, etc., (MELO; MOITA LOPES,
2013).

RETRATOS DO EU: UMA ANÁLISE METAFÓRICA DAS IDENTIDADES DE APRENDIZES DE INGLÊS DO
BRASIL E DE HONG KONG
RONALDO CORRÊA GOMES JUNIOR
(UFMG)

Resumo de Paper
Em uma perspectiva sóciocognitiva, metáforas são um fenômeno pelo qual atribuímos sentido ao mundo e a nós mesmos (LAKOFF E
JOHNSON, 1980; FAUCONNIER E TURNER, 2004; KÖVECSES, 2010). Por isso, entender as identidades de aprendizes de inglês e como
elas são construídas também pode ser uma questão de metáfora. O objetivo deste estudo é investigar as identidades de aprendizes de inglês
de uma universidade do Brasil e dm Hong Kong por meio da análise de metáforas em histórias de aprendizagem de línguas. Para isso, os
estudantes de inglês das duas universidades foram convidados a narrar suas histórias como aprendizes de inglês de forma multimodal, ou
seja, utilizando texto, imagens, sons, vídeos etc. Nesse estudo qualitativo (DÖRNIEY, 2007) e interpretativista (SARMENTO, 2006), dois
bancos de narrativas foram analisados - um de cada universidade. A análise dos dados seguiu as seguintes etapas: primeiramente, todos as
metáforas foram destacadas; em segundo lugar, após repetidas leituras, as metáforas foram agrupadas em categorias de acordo com as suas
regularidades; em seguida, foi analisado como os eus eram construídos discursiva e metaforicamente; e por fim, foi traçado os perfis
identitários de cada grupo de estudantes. Entender as metáforas que os aprendizes usam para conceptualizar a aprendizagem de línguas pode
auxiliar os professores a melhor entender as identidades que são construídas durante o processo; o que pode afetar tanto o ensino quanto a
aprendizagem. Uma das principais contribuições desse estudo é a associação de teorias cognitivas e sócio-culturais, entendendo os
aprendizes como sujeitos influenciados por experiências sociais, culturais, corporais, motoras e identitárias.
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A SEQUÊNCIA DIDÁTICA NA PRODUÇÃO ESCRITA DO GENÊRO ARTIGO DE OPINIÃO: ANÁLISE DA
CAPACIDADE DISCURSIVA
ROSALINA DANTAS DA SILVA
(UFGD)

Resumo de Paper
As sequências didáticas (SD) são vistas como metodologia de ensino/aprendizagem à medida que auxiliam os alunos a progredirem no
domínio dos gêneros que circulam socialmente. Neste estudo, analisamos a transposição didática interna de uma SD do gênero artigo de
opinião didatizada numa turma do terceiro ano noturno do Ensino Médio de uma escola da Rede Estadual de Ensino de Dourados-MS. Essa
SD foi produzida colaborativamente por duas professoras: uma que atuou como colaboradora (titular da sala) e a outra como pesquisadora. O
objetivo geral é investigar como a capacidade discursiva foi trabalhada na SD. Constituem o corpus deste trabalho, além da própria SD, as
produções iniciais e finais dos alunos, tendo em vista que por meio delas saberemos como a capacidade discursiva foi mobilizada.
Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa qualitativa, de cunho documental. Neste estudo, adotamos uma perspectiva de gênero
bakhtiniana, sustentada nos pressupostos epistemológicos do interacionismo sociodiscursivo, apoiada em sua vertente didática para o ensino
de línguas. Feitas as análises, concluímos que na SD investigada a capacidade discursiva é significativamente trabalhada; contudo é possível
notar, ainda, nas produções finais dos alunos dificuldade em sustentar argumentos, refutar, expressar pontos de vista e retomá-los no decorrer
do texto.

LÍNGUA/LINGUAGEM COMO INSTRUMENTO DE PODER: UMA PESQUISA DE SALA DE AULA NA
PERSPECTIVA CRÍTICA
ROSANE ROCHA PESSOA
(UFG)

Resumo de Paper
No segundo semestre de 2014, ministrei uma disciplina de Prática Oral 2 de Inglês no curso de Letras de uma universidade federal, pautada
pelos temas raça e língua/linguagem. O currículo foi construído durante o curso a partir das interações na língua-alvo sobre um conjunto de
textos: uma discussão sobre identidade; a vida de Chimamanda Adichie e uma de suas palestras; a vida de Carolina Maria de Jesus e alguns
de seus diários; o poema “I, Too” de Langston Hughes; o filme “The Help” de Tate Taylor; o texto “Language” de bell hooks; e o vídeo “Three
ways to speak English” de Jamila Lyiscott. Os dois últimos textos foram os que mais desestabilizaram a concepção de língua e de racismo
das/os alunas/os, desestabilizações essas que me levaram a realizar este estudo, fundamentado na concepção de língua/linguagem como
instrumento de poder, expressa no texto de hooks (1994), e na compreensão de que identidades e diferenças são produzidas simbólica e
discursivamente, bem como disputadas (SILVA, 2000). Tais teorizações dialogaram com os discursos dos/as alunos/as, que se dispuseram a
participar da pesquisa respondendo a um questionário com informações pessoais e permitindo que fossem utilizados tanto materiais de aula
produzidos ao longo do semestre quanto uma sessão reflexiva realizada ao final do curso, gravada em áudio. A análise mostrou que muitas/os
alunas/os compreenderam a língua/linguagem como instrumento de poder, tendo problematizado inclusive as relações de poder existentes na
sala de aula pesquisada.

POLÍTICA PÚBLICA DE DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO A EDUCAÇÃO SUPERIOR E A FORMAÇÃO DE
PROFESSORES NA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL: NOVOS CAMINHOS
ROSANGELA APARECIDA ALVES BASSO
(UEM)

Resumo de Paper
Resumo: Atualmente a educação é universalmente identificada com escola ou universidade e, portanto, o sistema educacional tem expandido
rapidamente em muitos países, principalmente naqueles que veem o sistema educacional como meio de construir a nação. No contexto da
educação como um direito e sua universalização por meio do acesso democrático à educação superior pública, a Universidade Aberta do
Brasil, juntamente com 103 universidades públicas, atua em 786 municípios no Brasil e em 5 municípios em Moçambique, ofertando cursos de
formação inicial e continuada de acordo com a Política Nacional de Formação de Profissionais para o magistério na Educação Básica. Dentre
as ações desta política está o Programa Nacional de Formação de Professores da Rede Básica (Parfor), um programa emergencial que, por
meio de ofertas especiais de cursos de primeira e segunda licenciatura e de formação pedagógica qualifica professores em serviço. Uma das
áreas atendidas é a de professores de línguas estrangeiras, cuja demanda de formação é particularmente dificultada em regiões isoladas,
como é o caso do Norte do Brasil. Os referenciais teóricos que orientam a pesquisa são do conceito de capital humano (Bourdieu, 2003; 2007;
2008) e avaliação de impacto educacional a partir da abordagem proposta por Sen (1992, 1999, 2003a); Nussbaun (2000, 2006) e os estudos
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de Walker (2014) de “ Widening Capability”. De acordo com esses referenciais, outras questões como equidade, formação crítico reflexiva e
reconhecimento do seu lugar na sociedade serão abordadas. Nesta comunicação serão apresentados, os desafios e alguns resultados do
PARFOR, no estado do Pará.

A TRANSFERÊNCIA DE APRENDIZAGEM NO CONTEXTO DE INGLÊS PARA FINS ACADÊMICOS
ROSÂNGELA GUIMARÃES SEBA
(INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (IFES))

Resumo de Paper
Esta Comunicação apresenta os resultados de um estudo de caso, fruto da tese de doutorado da autora, que buscou investigar a transferência
de estratégias de aprendizagem de alunos universitários brasileiros no contexto de leitura em Inglês para Fins Acadêmicos. Fundamentada no
conceito de transferência de Haskell (2001) e nas estratégias de aprendizagem segundo Oxford (1990), a pesquisa caracterizou-se como um
estudo de caso realizado na Universidade Federal do Espírito Santo, envolvendo cinco participantes voluntários. Os dados foram coletados por
meio de questionários/inventários, atividades escritas de compreensão textual em inglês, justificativas (para o uso ou não de certas
estratégias), relatórios finais e notas de campo, e foram triangulados e analisados interpretativamente. Os resultados alcançados sugeriram
que a transferência de certas estratégias foram efetivas, influenciando positivamente o processo de leitura em inglês dos participantes. O
estudo pretende contribuir para uma maior compreensão do processo de leitura em inglês, além de indicar novas direções para as pesquisas
sobre as complexidades dos processos mentais ativados durante a aquisição, uso e transferência das estratégias de aprendizagem de inglês
como língua adicional no Brasil.

A CONCEPÇÃO DE GÊNEROS NO MATERIAL DIDÁTICO DA OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA: O
CASO DO “ARTIGO DE OPINIÃO”
ROSÂNGELA HAMMES RODRIGUES
(UFSC)

Resumo de Paper
No diálogo entre as esferas da ciência e da escola, os discursos se entrecruzam, se mesclam e se diferenciam, pelos processos discursivos de
reenunciação e ressignificação do discurso do outro. Considerando essa concepção teórica, assentada nos estudos do Círculo de Bakhtin, esta
comunicação apresenta resultado de análise do material pedagógico da Olimpíada de Língua Portuguesa, cujo objetivo era analisar e
reenunciação da noção de gêneros nesse material de orientação destinado ao professor. De modo mais específico, analisa o trabalho
pedagógico proposto para o trabalho com o que denomina como “artigo de opinião”: qual a concepção de gêneros, qual a concepção de “artigo
de opinião”, quais as atividades propostas para a aprendizagem da escrita de textos nesse gênero? O referencial teórico para a concepção de
gêneros são os estudos do Círculo de Bakhtin e para a análise da concepção de gênero desse material são utilizados os estudos de referência
acerca do artigo assinado da esfera jornalística e pesquisas da esfera acadêmica.

PORTUGUÊS COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA O SURDO
ROSANGELA VARGAS CASSOLA
(PUC SP)

Resumo de Paper
Partimos da problemática de que a aprendizagem do Português como segunda língua para o Surdo pode impactar em seu processo inclusivo
escolar e também social, e objetivamos compreender criticamente o processo de ensino-aprendizagem do Português como segunda língua do
Surdo. Mais especificamente, temos por objetivos: analisar como ocorrem as interações em sala de aula no processo de ensino aprendizagem
da Língua Portuguesa, analisar e transformar os sentidos e significados atribuídos pela professora regente, professora pesquisadora e pela
intérprete de Libras sobre a língua e o ensino de línguas e ainda, avaliar o impacto da aprendizagem do Português como segunda língua no
processo de inclusão escolar do aluno Surdo. A fim de atingir nossos objetivos, ancorados na área da Linguística Aplicada, optamos por
desenvolver uma pesquisa crítica de colaboração. Para tanto, dividimos a pesquisa em duas etapas. Na primeira etapa, realizamos filmagens
durante doze dias em aulas de Português ministradas em um segundo ano do ensino fundamental, onde estuda um aluno Surdo. Na segunda
etapa, realizamos seis sessões reflexivas de estudo com a professora regente da turma e com a intérprete do aluno Surdo, sendo que a cada
duas aulas filmadas, realizamos uma sessão reflexiva. Os dados foram registrados através de gravações em áudio e vídeo, foram transcritos e
estão sendo analisados por meio da análise da interação. Resultados parciais, apontam para a necessidade de modificações nos currículos,
nas práticas pedagógicas, e ainda, na formação dos docentes sobre o ensino de línguas, neste caso de Língua Portuguesa como segunda
língua (na modalidade escrita) e de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como primeira. Consideramos que o desenvolvimento dessa pesquisa
possua uma grande importância na compreensão das questões sociais, políticas e educacionais que tem como objeto de estudo as línguas, a
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inclusão e a concepção dos docentes sobre as línguas.

REFLEXÃO SOBRE AS CRENÇAS: IDENTIDADE DOS PROFESSORES-ALUNOS DO PARFOR/INGLÊS DA
UESC
ROSELMA VIEIRA CAJAZEIRA
(UESC)

Resumo de Paper
Este trabalho tem por objetivo apresentar quais os impactos do curso PARFOR/Inglês da UESC nas crenças dos professores-alunos sobre o
ensino de inglês nas escolas públicas. Os participantes desta pesquisa são professores da escola básica de cidades pertencentes ao eixo
Ilhéus e Itabuna e fazem parte do curso PARFOR/Inglês da UESC o qual tem como objetivo habilitar professores para atuar regularmente na
disciplina de inglês em escolas nas quais eles estão inseridos. Além disso, o PARFOR/Inglês da UESC é considerado também como um curso
de formação continuada por ser um ambiente propício para discussões pedagógicas, linguístico-discursivas sobre a de ensino de inglês e
reflexão sobre as crenças e os sentimentos que configuram essa prática (BARCELOS, 2004; ARAGÃO, 2011). Ao realizarmos este trabalho
buscamos explorar, por meio do método pesquisa narrativa (TELLES, 2002) usando como instrumentos de pesquisa a narrativa, a entrevista
gravada, a colagem e anotações, com o objetivo de identificar qual é o sentido construído por estes professores sobre o ensino de inglês com
base em suas experiências durante a participação no curso. Diante da análise do material coletado, ao ingressarem no curso os professores
foram capazes de reconhecer as suas limitações, as dificuldades e as crenças sobre o que é ser professor e ensinar inglês nas escolas
públicas. De acordo com Moita Lopes (2013), ao reconhecer a existência, sobretudo das crenças, o professor tem a possibilidade de refletir
sobre elas e optar por tomar decisões que venham favorecer um ensino dinâmico, contextualizado, utilizando os elementos estruturais da
língua de maneira que contemplem as práticas culturais e tenham significação para a vida social do aluno, como prevê as OCEM, (2004) e
Cavalcante, (2013).

IMIGRANTES BOLIVIANOS NA
(DES)CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA.

CAPITAL

PAULISTANA:

INCLUSÃO

DOS

(IN)VISÍVEIS

E

RUBENS LACERDA DE SÁ
(LASECO)

Resumo de Pôster
Parto do pressuposto de que todos os imigrantes devem receber um trato social verdadeiramente inclusivo e igualitário balizado nos direitos de
universalidade e individualidade, e despojado de paradigmas excludentes aonde quer que imigrem. A sociedade paulistana, notadamente
plurilíngue e pluricultural tem recebido incontáveis imigrantes das mais remotas partes do planeta. Tal fluxo de imigrantes resulta em
complexidade de acomodação (BAENINGER, 2012), ocasionando aos imigrantes que possuem razoável poder aquisitivo ou conhecimentos
técnicos especializados a reserva invariável de espaços sociais inclusivos, ao passo que os em desvantagem social são apenas integrados a
um sistema que os deixa à mercê de toda uma estrutura social segregacionista (Adorno; HorkheimeR, 1985). São invisibilizados socialmente,
embora não o sejam, de fato, no cotidiano da cidade; são apenas alocados numa lógica binária de normalidade e anormalidade. Entendo que
tal evento afeta de forma nevrálgica a identidade de tais imigrantes, envolvidos nessa diáspora internacional, pois são confrontados com a
construção de uma nova identidade com uma composição binacional e sofrendo com esta construção que se dá em detrimento de sua
identidade primeira visto que almejam ser aceitos socialmente. (RAJAGOPALAN, 1998; 2003). Diante desse cenário, meu foco principal nesta
pesquisa reside nos imigrantes hispanoamericanos, em especial os bolivianos. Objetivo identificar na análise dessa pesquisa qualitativa e de
cunho etnográfico, realizada por meio de entrevistas, histórias de vida e narrativas orais e visuais abrigadas num grupo focal, como são tais
imigrantes afetados individual e coletivamente por esse tsunami social a partir do enfeixamento dos construtos: inclusão e identidade. Por fim,
dadas as constatações daí advinhas, proponho estudos mais aprofundados sobre essa temática desde uma ótica mais específica e de cunho
netamente sociocultural, histórico e educacional a posteriori.

ENSINO-APRENDIZAGEM DE E EM INGLÊS NA EDUCAÇÃO
MULTILETRAMENTOS EM ANÁLISE DE RESULTADOS PARCIAIS
SAMANTA MALTA P. DA SILVA
(PUC-SP)

INFANTIL:

ASPECTOS

DOS
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Resumo de Paper
Co-autor: Márcia Pereira de Carvalho – SEESP - 148.464.338-03 ******************************************************************************* Esta
comunicação tem como objetivo discutir a análise de resultados prévios dos aspectos multimodais, multiculturais e o uso de multimídias
envolvidos no processo de construção de sentidos e significados em língua inglesa por crianças de um Centro de Educação Infantil (C.E.I.) de
São Paulo. Este estudo faz parte de uma Pesquisa Crítica Colaborativa em Linguística Aplicada, esta comunicação apresentará um recorte das
análises inicias deste estudo. Os dados aqui apresentados são parte do projeto Educação Multicultural que foi criado e desenvolvido pelo
grupo de pesquisa Linguagem em Atividades no Contexto Escolar como parte do Programa Ação Cidadã. O recorte teórico apoia-se na
abordagem dos Multiletramentos que tem como base a variabilidade de convenções de significados presentes em diversos contextos de
representação cultural e social, a multimodalidade e a multimídia. (NEW LONDON GROUP,1996) é também apoiado pela proposta de
organização curricular baseada em Atividades Sociais (LIBERALI, 2009), que, por sua vez, baseia-se na Teoria da Atividade (VYGOTSKY,
1930/1934; LEONTIEV, 1977; ENGESTRÖM, 1987), uma abordagem sócio-histórico-cultural, relacionada à vida que se vive (MARX,
1846/2002), que considera que os sujeitos são constituídos sócio-historico-culturalmente na relação com outros sujeitos no mundo. Este estudo
trabalha com a concepção de linguagem como constitutiva na construção de conhecimentos diversos, permitindo aos sujeitos vivenciarem
diferentes formas de saber e viver em uma língua diferente da sua. A análise inicial dos dados indica que o planejamento das aulas e o uso de
múltiplos instrumentos na construção de significados são relevantes para a apropriação de novos modos de participação no mundo pelas
criança.

PRÁTICAS DE APROPRIAÇÃO DO LITERÁRIO PELOS LIVROS DIDÁTICOS
SAMUEL RONOBO SOARES
(IFPR)

Resumo de Pôster
O objetivo deste trabalho é verificar os modos de apropriação do discurso literário em livros didáticos de Língua Portuguesa destinados ao
Ensino Médio do município de Umuarama/PR. É também parte das pesquisas realizadas pelo Grupo de Pesquisa Círculo: Literatura, Discurso
e Mídias Digitais (CNPq). Como pressuposto teórico, utilizamos os conceitos de Letramento Literário e de Práticas de Letramento Literário,
uma vez que estamos analisando as formas e as regularidades do literário se apresentam no meio escolar. Também adotamos para essa
pesquisa o conceito de Literatura como fato social, ou seja, que abriga instâncias instituições e indivíduos acercados por condições
econômicas, culturais e históricas específicas. Os materiais, com o objetivo de formar um tipo específico de bem cultural ou uma concepção de
Literatura com foco na nacionalidade, recorrem a certos mecanismos como, por exemplo, resumos de obra, inserção do discurso da crítica
especializada, biografias de autores e periodização literária. Concluímos, portanto, que os livros didáticos utilizam modos de apropriação do
literário que os fazem participar da mesma ordem discursiva: a literária. Os padrões e as regularidades encontradas nas análises evidenciam
uma preocupação em promover um tipo específico de conhecimento literário, que, muitas vezes, não condiz com a realidade e com os novos
contextos de produção e de circulação desse saber.

O USO DA LEITURA COLABORATIVA NA INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS TRADUZIDOS PELO TRADUTOR
AUTOMÁTICO
SANDERSON MENDANHA PEIXOTO
(UEG- GO)

Resumo de Paper
O USO DA LEITURA COLABORATIVA NA INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS TRADUZIDOS PELO TRADUTOR AUTOMÁTICO PEIXOTO,
Sanderson Mendanha (PG – MIELT/ UEG) SABOTA, Barbra (UEG - MIELT) O presente estudo, fruto de um estudo piloto de coleta de dados
para a realização de dissertação de Mestrado, tem o fito de observar e verificar de que maneira os educandos de língua inglesa como língua
estrangeira utilizam-se da ferramenta da tradução automática, numa prática colaborativa de aprendizagem. A realização das atividades, com o
uso de 3(três) gêneros textuais diferentes (música, poema e notícia) se deu numa oficina da Semana de Integração Acadêmica da
Universidade Estadual de Goiás, com a participação de 15 (quinze) alunos do curso de Letras. Sob o escopo e os fundamentos teóricos
estabelecidos por Moran (2013), Behrens (2012), Kenski (2012), Oliveira (2013), Sabota (2008) e Ribeiro (2014), temos que os propósitos
colaborativos e comunicativos podem ser aplicados, na leitura de textos em inglês, desde que os indivíduos ali envolvidos possam interagir, de
forma efetiva e apropriada, na busca da compreensão textual, intercambiando as habilidades de interpretação e de relação que cada um
possui de construir novos conhecimentos por intermédio da interação social.

O PROCESSO DE ANAFORIZAÇÃO NO DISCURSO MIDIÁTICO: O GÊNERO DISCURSIVO REPORTAGEM
NO JORNAL IMPRESSO
SANDRO LUIS DA SILVA
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(UNIFESP)

Resumo de Paper
Partimos do pressuposto de que o discurso constitui-se em uma prática social e, ainda, em um reflexo da modificação na forma em que se
concebe a linguagem, entendida como um sistema de interação entre sujeitos. O discurso se manifesta por meio de gêneros, dispositivos de
comunicação sócio-historicamente definidos, presentes nas mais diferentes esferas discursivas, dentre as quais podemos citar as mídias.
Pensar as mídias como práticas sócio-discursivas, produto de linguagem e processo histórico, leva-nos à busca pela compreensão da
circulação de enunciados, as posições de sujeitos (locutores e locutários) e, ainda, os sentidos e as articulações que esses enunciados
estabelecem com a história. Tendo em vista essas considerações iniciais, este trabalho propõe um olhar analítico-crítico sobre o processo de
anaforização que permeia a construção do gênero jornalístico reportagem, em jornal impresso, evidenciando os possíveis efeitos de sentido
que são produzidos numa dada situação enunciativa. A corpora desta comunicação, um recorte de um projeto maior, são duas reportagens uma da Folha de São Paulo e outra de O Globo, publicadas durante o processo eleitoral para presidência da república no Brasil em 2010 e
2014. Analisamos o título e o corpo da reportagem, evidenciando os mecanismos discursivos que caracterizam a anáfora segmental e redutiva
e suas implicações no funcionamento discursivo. Apoiamo-nos teoricamente nos estudos de Maingueneau (2002, 2006, 2008, 2010 e 2014),
Rigoot e Utard (2012), Utard e Georgakakis (2001), Charolles (2002) e Calabrese (2012).Pelos estudos realizados, é possível afirmar que o
processo de anaforização revela contradições discursivas do sujeito que enuncia, sobretudo quando se confronta título e texto da reportagem.

O LIVE BLOGGING, NOVA FERRAMENTA DIGITAL JORNALÍSTICAS NOS PORTAIS DE NOTÍCIAS
BRASILEIROS.
SARA OLIVEIRA ESTEVES NUNES
(CEFET-MG)

Resumo de Paper
O presente artigo realiza um estudo de caso sobre o uso da ferramenta digital Live Blogging nos principais portais jornalísticos brasileiros.
Ancoramo-nos nos estudos dos João Canavilhas (2001), Mielniczuk (2001, 2003, 2004, 2005), Palacios e Mielniczuk (2002) e Salaverría (2012)
para analisáramos uma progressão histórica do jornalismo na web; Farida Vis (2012), Hermida (2012), Thurman e Walters (2013), para
discutirmos os novos aparatos tecnológicos adotados na construção do texto jornalístico. Ao longo deste texto discutimos o conceito e a
aplicação do gênero emergente Live Blogging nos relevantes portais jornalísticos brasileiros, Estadão, R7 Notícias, Folha, G1, Portal Terra,
Portal Uol, O Tempo, a fim de verificarmos como seu uso torna esse tipo de jornalismo mais imediato, interativo e atrativo ao público, uma vez
que esse realiza apuração dos fatos de forma “ao vivo”, mesclando texto verbal e não verbal. Observamos que o jornalismo digital está se
adaptando ao suporte, para isso se integra com as ferramentas do meio, tornando-o mais dinâmico e interativo.

REFLETINDO SOBRE OS LETRAMENTOS CRÍTICOS NO ENSINO MÉDIO: UMA PESQUISA NA SALA DE
AULA DE LÍNGUA INGLESA
SELMA SILVA BEZERRA
(IFAL)

Resumo de Paper
O presente trabalho tem como objetivo, nesta comunicação, analisar o processo de construção do sentido (meaning making) e de percepção
crítica nas produções orais e escritas em língua inglesa dos alunos de uma turma do Ensino Médio/Integrado do Instituto Federal de Alagoas,
campus Satuba. As bases para o trabalho de sala de aula são os conceitos que, na minha visão, formam os letramentos críticos: questões
sobre as novas tecnologias (Lankshear & Knobel, 2007), as várias formas de se produzir conhecimento (Cope & Kanlantiz, 2000), os
multiletramentos (New London Group, 1996), o conceito de cidadania ativa (Monte Mor, 2008) e de atitude filosófica (Duboc, 2013). A pesquisa,
em andamento, tem natureza etnográfica e os procedimentos para a coleta de dados são entrevistas, gravações, notas de campo e diários de
bordo (André, 2004). Os resultados mostram que o envolvimento dos alunos nas atividades provocou reflexões críticas que contribuíram para
que eles refletissem sobre próprias atitudes e ações, repensando o papel do inglês, da escola e de suas responsabilidades.
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UM VOO POR MEIO DA ESCRITA COLABORATIVA NA WEB 2.0: UM OLHAR COMPLEXO
SERGIO GARTNER
(PUCSP)

Resumo de Paper
Este trabalho tem como pilar uma experiência pedagógica desenvolvida em uma sala de aula virtual de inglês como L2, que teve o objetivo de
desenvolver a escrita por meio da colaboração entre pequenos grupos e pares, utilizando a tecnologia da web 2.0. Especificamente, mostro um
recorte da minha tese de doutorado apresentando a minha interpretação sob o prisma do paradigma da Complexidade. Discuto alguns temas
(elementos) e sub-temas que emergiram das leituras e interpretações dos textos coletados à luz da Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica
(Freire, 1998, 2007, 2008). A AHF tem o intuito metodológico de investigar um dado fenômeno ocorrido em contexto escolar, por meio da
descrição e interpretação de uma ou várias manifestações, buscando compreender a sua essência. Por fim, com base no paradigma da
Complexidade, em diálogo com alguns suportes teóricos, faço um mergulho interpretativo para buscar a natureza da escrita colaborativa no
meio digital da web 2.0. Em um nível mais específico e teórico, faço uma leitura desse fenômeno, dialogando com os princípios do paradigma
da complexidade estabelecidos por Morin (1999, 2003, 2004, e 2007) e Moraes (2008). Percebeu-se que tal projeto pedagógico em contexto
de ensino-aprendizagem pode ser positivo para muitos adolescentes pelo fato de promover a escrita colaborativa em L2, que estimula a
autonomia dos aprendizes, fortalece laços afetivos entre parceiros, prepara indivíduos para o trabalho em grupo, desperta a consciência sobre
as limitações lingüísticas e o desenvolvimento de um senso critico em relação à escrita pessoal e à do outro.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LINGUAGENS DO ENSINO MÉDIO: INQUIETAÇÕES, IMPLICAÇÕES E
REPERCUSSÕES
SERGIO IFA
(UFAL)

Resumo de Paper
Dentre os vários programas do Ministério da Educação para promover o ensino de qualidade no Brasil, foco, na presente comunicação, o
Pacto Nacional pela Formação do Ensino Médio (BRASIL, 2013) com objetivos de: (1) Promover a valorização do professor e coordenador por
meio da formação continuada; (2) Refletir sobre o currículo do Ensino Médio e (3) promover o desenvolvimento de práticas educativas efetivas
com foco na formação humana integral, conforme apontado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2012). Mais
especificamente, enfoco o segundo módulo do curso da formação continuada ao apresentar, interpretar e refletir sobre o processo de
construção de significados quando eu, professor formador, e os quinze professores tivemos encontros presenciais para trabalhar com o
caderno da área de Linguagens. Um novo arranjo curricular redefiniu os componentes curriculares dessa área: lingua portuguesa, língua
materna (povos indígenas), línguas estrangeiras (inglês e espanhol), Arte e Educação Física. Os quinze participantes eram professores da
rede pública e foram nomeados pela Secretaria Estadual para representar cada uma das quinze coordenadorias do estado de Alagoas. Cada
professor lecionava um componente curricular diferente, o que deixou o curso mais interessante e desafiador por causa da responsabilidade de
construir conhecimentos da área de Linguagens porque iriam formar seus pares nas coordenadorias regionais. Objetivo, portanto, interpretar,
ressignificar e problematizar o curso oferecido e discutir as implicações e repercussões na formação de professores.

CRENÇAS SOBRE TRADUÇÃO NA FORMAÇÃO INICIAL DE LICENCIANDOS DE INGLÊS
SÉRGIO RAIMUNDO ELIAS DA SILVA
(UFOP)

Resumo de Paper
Esta pesquisa é caracterizada como uma contribuição para a formação de professor de LE, no que tange à conscientização do papel da
tradução pedagógica e das crenças sobre ela, no processo de ensino-aprendizagem. Discute momentos da aula de inglês em que a tradução
pode contribuir para o sucesso da aprendizagem e para o aprimoramento das práticas docentes, instigando uma postura crítico-reflexiva e o
aperfeiçoamento da formação profissional. Promove ainda a compreensão das crenças sobre a tradução pedagógica, com vistas a otimizar o
processo de ensino-aprendizagem em que se encontram inseridas. Trata-se de uma pesquisa de base qualitativa-interpretativista, cujos
instrumentos de coleta de dados utilizados são um questionário, uma entrevista e uma narrativa, aplicados a um grupo de professores de
inglês em formação inicial. Caracteriza-se também como um estudo de caso que avalia as crenças sobre tradução de um grupo de professores
de inglês em formação inicial, levando-se em consideração o desenvolvimento de competências e habilidades que constituem a identidade
profissional do professor de LE. Os resultados mostram que as crenças sobre tradução e as práticas didático-pedagógicas dos informantes são
bastante diversificadas, não havendo um consenso entre eles sobre as formas e momentos em que ela deve ser usada. Em outras palavras, os
dados revelam que a percepção das informantes quanto ao uso da tradução pedagógica na aula de inglês é diversificada e que as crenças
sobre ela são individuais e variadas.
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O USO DE MAPAS CONCEITUAIS NA PRODUÇÃO ESCRITA EM LÍNGUA INGLESA
SHIRLENE BEMFICA DE OLIVEIRA
(INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS - CAMPUS OURO PRETO)

Resumo de Paper
Os mapas conceituais são digramas que indicam relações entre conceitos incluídos numa estrutura hierárquica de proposições. Eles
representam regularidades percebidas em acontecimentos, objetos ou seus registros, designados por um rótulo o qual pode ser uma palavra
ou um símbolo (Novak, 2005). Nos mapas, os conceitos estão normalmente contidos dentro de círculos, retângulos ou outros símbolos, e as
proposições constam de dois ou mais conceitos unidos por palavra de enlace, formando uma unidade semântica (Moreira e Masini, 1982). A
medida que o novo conhecimento é construído, os conceitos preexistentes experimentam uma diferenciação progressiva e, quando dois ou
mais conceitos se relacionam de forma significativa, estabelecendo uma reconciliação integradora. Nesta pesquisa, o objetivo dos mapas é
melhorar a produção escrita em língua inglesa. Aos aprendizes, foi dada a oportunidade de receber novos insumos na língua alvo, para
relacioná-los à sua interlíngua e ancorá-los às suas estruturas de conhecimento corrente de forma mais consciente por meio das habilidades
integradas (IVIE, 1998). Os dados foram coletados pela pesquisadora e por 3 alunos bolsistas do Ensino Médio (PIBIC Jr.) em salas de aula do
mesmo nível de instrução de um Instituto Federal com o uso questionários e a construção de mapas conceituais como ferramenta para auxiliar
a produção escrita. A investigação foi orientada pelas análises: do processo de ativação de conhecimentos prévios, da construção dos mapas,
da conceptualização dos temas e do processo de produção escrita dos alunos. As análises foram feitas com o auxílio de ferramentas da
Linguística de Corpus (concordanciadores) com ênfase na frequência, na riqueza lexical (FINATTO, et. al., 1999) e nos colocados utilizados
pelos alunos. Os resultados apontam para a adição de elementos ao sistema cognitivo anterior revelando maior diferenciação dos conceitos
entre os mapas e a produção textual.

O TRABALHO DO PROFESSOR NA PÓS-GRADUAÇÃO: UMA ANÁLISE DE GESTOS PROFISSIONAIS
DOCENTES
SIDERLENE MUNIZ OLIVEIRA
(UTFPR)

Resumo de Paper
Nesta comunicação, buscamos apresentar os resultados da análise de um recorte de um texto produzido por um professor atuante no nível
superior, em específico na pós-graduação, em que ele descreve o seu trabalho. Como objetivo específico, apresenta a pesquisa realizada no
que se refere aos conteúdos temáticos e aos gestos profissionais docentes identificados. Como pressupostos teórico-metodológicos, utilizamos
o conceito de linguagem advindo de uma abordagem dialógica (VOLOSHINOV, 1929), que considera o diálogo como motor do
desenvolvimento, aliados a referenciais teóricos da Ergonomia da Atividade (FERREIRA, 2001, 2008; GUÉRIN et al., 2001; AMIGUES, 2002,
2004; SAUJAT, 2002, 2004), da Clínica da Atividade (CLOT, 2001, 2006, 2010; ROGER, 2007) e do interacionismo sociodiscursivo (ISD)
(BRONCKART, 2006, 2008; MACHADO; BRONCKART, 2009; MACHADO, 2008, 2010) que apresentam pesquisas sobre diferentes situações
de trabalho, contribuindo com o conceito de trabalho e de trabalho docente, entre outros. Além disso, acrescentamos estudos desenvolvidos
pelo campo da Clínica da Atividade, mais especificamente referente ao conceito de gesto profissional (CLOT, 2010) e de gesto didático
(BUCHETON, 2008; SCHNEUWLY e DOLZ, 2009).

REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA EM SALA DE AULA: UM OLHAR SOBRE AS
CONCEPÇÕES DE PROFESSORES DE INGLÊS
SIGRID ROCHELE GUSMÃO PARANHOS MAGALHAES
(UFBA)

Resumo de Paper
O presente trabalho reflete sobre o ensino do inglês como LE em três escolas da cidade de Caetité/BA, abordando as concepções que esses
professores têm da língua alvo no contexto de globalização. O inglês falado mais por não nativos do que por nativos agrega facetas próprias de
cada lugar, tornando-se porta voz de uma imensa variabilidade cultural e ideológica. O ensino da língua inglesa, hoje mais vista como uma
língua franca global deve contribuir para que o aluno seja um cidadão mais crítico, livre de preconceitos, pronto para aceitar as diferenças e a
pluralidade cultural. Deste modo, a fim de que se possa inserir o educando neste mundo globalizado, de forma mais plural e menos excludente,
faz-se necessária a incorporação de questões culturais, identitárias, políticas e ideológicas nas aulas de inglês nos mais variados contextos.
Desta forma, pode-se postular que o verdadeiro propósito do ensino de línguas estrangeiras é formar indivíduos capazes de interagir com
pessoas de outras culturas e modos de pensar e agir (RAJAGOPALAN, 2003). Acredita-se que o ensino de inglês é parcial não levando o
aluno a refletir mais sobre si mesmo e a construir o seu próprio conhecimento, fragmentando, portanto, o domínio da língua estrangeira. O
objetivo geral desta pesquisa é analisar as concepções de três professores sobre a língua inglesa, verificando, ainda, em que medida esses
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professores do ensino fundamental II abordam as questões culturais, identitárias, políticas e ideológicas nas suas aulas. A metodologia
utilizada é qualitativa, de natureza etnográfica, utilizando como instrumento de coleta de dados, questionários, registros etnográficos e
entrevista semi-estruturada. Os resultados visados buscam novos caminhos para uma aprendizagem da língua inglesa de forma que o
professor possa redimensionar o seu papel profissional, adotando uma postura mais crítica e politizada, podendo, assim, se tornar um agente
de mudança.

A INTERCULTURALIDADE A SERVIÇO DE UMA FORMAÇÃO INTEGRAL NO ENSINO E APRENDIZAGEM
DE LÍNGUA INGLESA
SILVANA FERNANDES DE ANDRADE
(UESB)

Resumo de Paper
Tudo o que acontece em sala de aula está relacionado a forças sociais e políticas (Celani, 2001). Nessa seara estão inclusos a escolha do
currículo, a condução da matéria, bem como o tratamento da língua pelo professor. Entendida como um grupo de padrões comuns de
comportamento e de interações, construções cognitivas e compreensão afetiva que são adquiridos por meio de um processo de socialização
(LIMA, 2008), a cultura é um requisito para qualquer currículo de inglês como LE mundo afora e seu ensino está previsto em documentos
governamentais (OLIVEIRA, 2012). Nota-se, contudo, que a abordagem intercultural de LI ou não faz parte da práxis dos educadores, ou,
quando trabalhada, não condiz com seus preceitos, sendo reduzida, muitas vezes, à mera transmissão de informações sobre países diversos,
devido ao desconhecimento de seus propósitos e a descrença na possibilidade de desenvolvê-la. Assim, revisitamos os documentos
governamentais, analisando de que forma se articulam para a promoção do ensino de língua-cultura no ensino médio e, em um segundo
momento, vislumbramos ações concretas à luz da Interculturalidade atrelada ao ensino de línguas estrangeiras. A metodologia filia-se à
investigação interpretativa, cujo interesse central está no significado humano na vida social e na sua elucidação por parte do pesquisador
(ERICKSON, 1986). As investigações são unânimes quando da promoção de um cidadão pleno, preparado para a pós-modernidade, como
também da emersão de educadores engajados em questões sociais e políticas, distantes de práticas que corroboram para a sua própria
marginalização enquanto meros professores de línguas (BRASIL, 2006) e que traduzam essas expectativas através de práxis conscientes e e
críticas. Pretende-se que os dados até então obtidos através desse estudo sirvam de convite à reflexão da prática dos professores de línguas
nas mais variadas esferas de ensino, contribuindo assim para uma visão ressignificada das praxis edu/sociais.

LINGUAGEM INDÍGENA: PERCEPÇÕES NA CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE
SILVANA REGINA MARTINS BRIXNER
(UFMS)

Resumo de Paper
Estabelecer uma relação entre linguagem, identidade e cultura, por meio de uma análise que abrange a região do Pantanal Norte, mais
especificamente a comunidade indígena terena, é o objetivo proposto neste trabalho. Entendemos que a linguagem (verbal e não-verbal) é
carregada de mensagens e significações permeadas por elementos simbólicos, comumente marcados por tradições culturais; em razão disso,
busca-se analisar o papel da linguagem em suas múltiplas formas apresentadas na constituição da identidade dos índios terenas. Para que
essa comunidade linguística construa sua concepção de mundo, mesclam-se, em suas manifestações linguageiras, elementos culturais, que
não são necessariamente antigos ou ancestrais; ao contrário, constituem-se mesmo como uma adaptação de pautas ligadas ao mundo
moderno e globalizado, como um fato corriqueiro. Por meio dos costumes e do uso da língua terena, observamos uma comunhão de sentidos e
valores que vão construindo, dessa forma, a história e a identidade daquela comunidade. Nessa tentativa de articulação entre identidade,
língua e cultura, citamos Agier, “O caminho que vai da cultura à identidade, e vice-versa, não é único, nem transparente e tampouco natural.
Ele é social, complexo e contextual”.Conhecer estes legítimos componentes de costumes e crenças, os quais nos demonstram a visão de
mundo e das diversas facetas culturais que se constituem nas histórias de vida dos índios terenas, delineia o panorama aqui apresentado, que
é posto em um cenário carregado de manifestações simbólicas, entre as quais, figura a linguagem, o que lhes confere um valor de identidade.
Nesse contexto, esperamos esboçar um quadro sociocultural indissociável do processo de construção da identidade dos povos indígenas
terenas do Pantanal Norte.

CRENÇAS SOBRE ENSINO E APRENDIZAGEM DE ESPANHOL: UMA REVISÃO DE TESES E
DISSERTAÇÕES SOBRE O TEMA
SÍLVIA LETÍCIA CUPERTINO DOS SANTOS
(UFV)

Resumo de Paper
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A língua espanhola se tornou disciplina de oferta obrigatória na escola regular de ensino médio desde 2005, a partir da sanção da lei 11.161.
Em 2006, são publicadas as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM, BRASIL, 2006), com um capítulo da parte de línguas
estrangeiras dedicado às peculiaridades do ensino de língua espanhola. Entretanto, na realidade das escolas públicas e privadas o que a
literatura aponta é que os alunos frequentemente ainda demonstram pouco entusiasmo em relação ao aprendizado da língua espanhola
(COSTA, 2011). Professores, por outro lado, enfrentam o desafio de ensinar de maneira crítica e promover a abertura da mente dos alunos às
possibilidades que a cultura hispânica pode oferecer, inclusive para o entendimento da identidade do brasileiro, contando com apenas uma
hora de aula por semana na maioria das escolas, políticas públicas pouco efetivas para a evolução do ensino da língua espanhola no Brasil,
salas de aulas muito cheias, pouco entendimento da cultura hispânica e consequente pouca valorização por parte da sociedade brasileira em
geral, entre outros fatores (COSTA, 2012). Tendo em vista esse cenário, o presente estudo pretende realizar uma revisão de teses e
dissertações já publicadas no Brasil sobre crenças e ensino de espanhol. A proposta desse estudo se baseia no fato de o ensino da língua
espanhola no Brasil, apesar dos crescentes trabalhos a respeito, ainda ser carente de estudos. Sendo assim, pretende-se realizar uma revisão
de teses e dissertações buscando investigar, analisar e problematizar as crenças de alunos e professores sobre o ensino e aprendizagem da
língua e sobre a cultura hispânica. Pretende-se que este estudo possa oferecer um panorama significativo das conclusões e direcionamentos
nos trabalhos, o que pode se tornar um rico instrumento para a análise da atual situação da língua espanhola e das carências e lacunas ainda
existentes com relação às crenças sobre ensino e aprendizagem da língua.

TEORIAS, PRÁTICAS E ATITUDES – TROCANDO CONHECIMENTOS NA FORMAÇÃO INICIAL DO
PROFESSOR DE INGLÊS
SIMONE BATISTA DA SILVA
(UFRRJ)

Resumo de Paper
Embora mostrem o objetivo de formar professores críticos e reflexivos, que articulam teoria e prática, os currículos das licenciaturas em Letras
tendem a apresentar clara dissociação entre as disciplinas de formação pedagógica e as de formação linguística, além de pautarem a
formação inicial em parâmetros tradicionais de ensino. Pesquisadores ligados às correntes pós-críticas e pós-coloniais, entretanto, pensam que
a formação do professor de língua inglesa deva articular pedagógico e linguístico indissociavelmente, de modo a formar um professor crítico,
capaz de concatenar seus conhecimentos específicos e suas atribuições didático-pedagógicas, entendendo o ensino de língua inglesa para
além dos interesses econômicos e geopolíticos dos processos de globalização. Na UFRRJ, o tempo destinado à única disciplina de formação
pedagógica específica em Inglês vem sendo considerado insuficiente e tardio por alunos formandos. Na intenção de ampliar o tempo e a
duração da formação pedagógica dos alunos de Letras, oferecer-lhes contato mais aprofundado com teorias pós-coloniais e pós-críticas de
Educação, e oportunizar aos professores em serviço o espaço de troca de conhecimentos e práticas, foi proposta uma ação de pesquisacolaboração-extensão, em que alunos de Letras, ainda nos períodos iniciais do curso – e não somente ao cursarem a disciplina metodológica
específica, pesquisam, revestem seus olhares das teorias, e participam da prática pedagógica de professores de Inglês em serviço. O objetivo
desta comunicação é apresentar os resultados parciais dessas ações colaborativas entre esses sujeitos participantes, e ponderar a possível
contribuição dessas ações para a formação inicial do licenciando e para a formação continuada do professor em serviço.

A DIMENSÃO POLÍTICA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA
SIMONE BUENO BORGES DA SILVA
(UFBA)

Resumo de Paper
Este trabalho se propõe a discutir a dimensão política que perpassa o fazer docente, enfocando a prática do professor de língua portuguesa.
Para empreender tal discussões, parte-se da idéia de que toda prática pedagógica é também uma prática política (FREIRE, 1986), uma vez
que envolve escolhas, seleciona perspectivas e mobiliza pontos de vistas. Além disso, considera-se a língua como um instrumento de poder
(GNERRE, 1996), pleno de ideologia (BAKTHIN, 1997/1929). Como tal, não é possível o desenvolvimento de qualquer prática de ensino da
língua sem que se coloque em cena as relações e tensões travadas na dimensão social de uso da língua e que de várias maneiras ressoam no
ambiente escolar. Assim, entende-se que, ao empreender um processo de formação de professores de língua portuguesa, desenvolve-se
também um projeto político de ensino da língua. Em cada projeto de formação subjaz um projeto político que desvela, da língua, algumas
nuanças e obscurece outras, ainda que tal projeto não contemple explicitamente a dimensão política. Para desenvolver a discussão aqui
proposta, pretende-se observar o projeto de formação de professores de língua portuguesa empreendido pelo Mestrado Profissional em Letras
(PROFLETRAS). A partir de uma análise das disciplinas que compõem o PROFLETRAS, pretende-se observar quais perspectivas
pedagógicas, por isso políticas, estão implicadas no projeto, para compreender, também, o lugar da dimensão política do ensino da língua
pressuposta no programa.

A FALA VARIÁVEL E AS ORIENTAÇÕES DE LETRAMENTO DE CRIANÇAS DE UMA COMUNIDADE DE
CLASSE BAIXA
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SIMONE MENDONÇA SOARES
(UFRGS)
BIBIANA CARDOSO DA SILVA
(UFRGS)
Resumo de Paper
Uma questão pertinente à reflexão sobre o papel da escola frente à diversidade linguística na fala de seus alunos pode ser colocada do
seguinte modo: por um lado, toda criança que chega na escola possui diferentes repertórios relacionados às experiências mais ou menos
letradas com as quais ela toma contato na sua vida diária. Por outro, a escola, figurando como uma das principais agências de letramento das
sociedades urbanizadas, valoriza determinadas formas na produção escrita e oral dos alunos em detrimento de outras. Tem-se, com isso, que
as crianças que possuem um repertório de formas mais valorizadas pela instituição escolar têm sua produção melhor acolhida que as crianças
que têm repertórios outros. Nessa perspectiva, o objetivo do presente trabalho é examinar a fala de 30 crianças, estratificadas em gênero, 15
meninos e 15 meninas, e três faixas etárias (3, 4 e 5 anos), moradoras de uma comunidade de papeleiros existente na Zona Leste de Porto
Alegre, relacionando alguns resultados sobre a produção de concordância verbal variável de terceira pessoa do plural na fala dessas crianças
às experiências letradas às quais elas têm acesso na sua vida diária na comunidade. A partir disso, refletir sobre como é o repertório variável
da fala dessas crianças ao ingressarem no Ensino Fundamental, e por outro lado, como a escola lida com isso? Os resultados que embasarão
as análises são frutos de dois projetos, um de doutorado (SOARES, 2012), sobre a sociolinguística da fala infantil, e um de mestrado (SILVA,
2012) que acompanhou, através de procedimentos da Metodologia Qualitativa Interpretativa, 8 crianças da amostra sociolinguística por dezoito
meses, descrevendo e analisando os eventos de letramento nos quais as crianças se engajavam dentro e fora da escola. Os dois trabalhos
integrados discutem a relação entre a fala variável e as orientações de letramento no cotidiano das crianças. Os resultados mostram que a
produção variável das crianças reflete suas experiências.

A SELEÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO DO PNLD DE LÍNGUA ESTRANGEIRA PELOS PROFESSORES
SIMONE SARMENTO
(UFRGS)
LARISSA GOULART DA SILVA
(UFRGS)
Resumo de Paper
Este trabalho tem por objetivo investigar os critérios utilizados pelos professores de Língua Estrangeira das escolas públicas para selecionar o
livro didático (LD) do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). O PNLD abrange a componente curricular de Língua Estrangeira desde
2011, sendo esta uma ação recente que visa contribuir com a melhoria do ensino de línguas estrangeiras nas escolas públicas do país.
Estudos anteriores (SARMENTO E SILVA, 2012 e 2013) investigaram o uso do livro didático do PNLD em sala de aula, sem, contudo,
investigar o processo de escolha do LD do PNLD. Esta pesquisa é relevante para os professores que poderão refletir sobre a sua prática, para
as editoras que poderão repensar a divulgação dos seus materiais e, por fim, para o próprio PNLD como forma de acompanhar o
desenvolvimento do programa nas escolas. Foram analisados questionários e entrevistas realizados com professores de inglês e espanhol.
Concluiu-se que a maioria dos professores tem realizado uma seleção impressionista (CUNNINGSWORTH, 1995) do LD devido à falta de
tempo para realizar uma avaliação criteriosa e ao desconhecimento dos recursos disponíveis para auxiliar na escolha, como, por exemplo, o
Guia do Livro Didático.

SOBRE ENUNCIAÇÃO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA E A ESCUTA DA DIFERENÇA: UM ESTUDO DE CASO
SIMONE TIEMI HASHIGUTI
(UFU)

Resumo de Paper
Neste trabalho, uma experiência de ensino em uma disciplina presencial de língua inglesa e aprendizagem crítico-reflexiva, ministrada no
primeiro semestre letivo para alunos do curso de Letras de uma universidade pública no sudeste do Brasil é analisada. A partir de uma
perspectiva predominantemente discursiva materialista, discute-se a complexa forma de lidar com os diferentes níveis de conhecimento de
língua inglesa dos participantes da disciplina obrigatória, que variavam de muito fluente a elementar, e no que se refere (a) às práticas de sala
de aula, (b) ao uso das tecnologias de informação e comunicação e constituição de autonomia e colaboração de estudo e, sobretudo, (c) às
inter-relações pessoais construídas no grupo e às posições discursivas em jogo. Na busca pela compreensão dos processos de aprendizagem
em acontecimento e do efeito das práticas propostas aos alunos, reflete-se sobre as condições de produção da disciplina e sobre o
acontecimento da aprendizagem. Com a análise de relatos, postagens e materiais produzidos pelos alunos, a aprendizagem é concebida como
acontecimento no sentido de ser o deslocamento de uma posição de enunciação, na língua materna, para outra, estrangeira. A língua inglesa,
por sua, vez, é concebida como a língua estranha, fragilizante, que, embora presente e visível/audível no cotidiano urbano, cultural e
tecnológico dos sujeitos envolvidos, se configurava, para muitos do grupo, como a estrutura/lugar desconhecido que, no processo, fazia
emergir diferentes sentidos, tais como, nos termos de A. Dufourmantelle (2003, p.28) a inquietude, o mal-estar, a familiarização, e, finalmente,
a irrupção de “um outro”, este, capaz de enunciar na língua estrangeira, fazendo nela lugar e para ela uma escuta. Ao fim da análise, afirma-se
que, além da constituição da possibilidade de escutar e enunciar na língua estrangeira, também outra escuta, para os processos de
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aprendizagem e para a diferença, emergiu como efeito no grupo.

EMOÇÕES, MEMÓRIAS, CONFLITOS E SENTIMENTOS DE JOVENS E ADOLESCENTES PRIVADOS DE
LIBERDADE
SOLANGE MARIA DE BARROS
(UFMT)

Resumo de Paper
Este trabalho objetiva refletir e analisar as emoções, memórias, conflitos e sentimentos de jovens e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social. Tem como embasamento teórico a filosofia do Realismo Crítico (BHASKAR, 1998 ; 2002;2012) e a abordagem da
Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 2003). O Realismo Crítico é um movimento internacional na filosofia e nas ciências humanas,
considerada uma alternativa para as ciências naturais e sociais, destacando a ontologia (questão do ser), em que o real é mais denso, ou seja,
consiste em um mundo objetivo em que distingue uma superfície de algo ainda mais profundo. O Realismo Crítico defende uma ontologia não
empiricista, em que o mundo não é feito somente de acontecimentos ou fatos. A abordagem da Análise Crítica do Discurso tem em seu escopo
uma teoria social crítica, interligada a um campo de pesquisa que visa operar mudanças nas relações sociais de poder e dominação. A
proposta de Fairclough (2003) está em consonância com o Realismo Crítico de Bhaskar, por considerar o mundo social como um sistema
aberto, em constante transformações. Está baseada numa ontologia social realista (SAYER, 2000), a qual entende que eventos sociais
concretos e estruturas sociais são partes da realidade social. Este estudo propõe desvelar o que pensam e sentem os jovens e adolescentes
que vivenciam/vivenciaram a violência. A coleta de dados foi realizada mediante diários e entrevistas narrativas, no Centro Sócioeducativo do
Pomeri, em Cuiabá/MT, onde residem os jovens e adolescentes, privados de liberdade.

PILARES TÉCNICO-PEDAGÓGICOS DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM DA LÍNGUA MATERNA
SONILDA SAMPAIO SANTOS PEREIRA
(UESB)

Resumo de Paper
O estudo sobre o ensino e a aprendizagem da língua materna com crianças e adolescentes camponeses vem sendo realizado na Escola
Estadual Rural Taylor-Egídio – Jaguaquara – Bahia, desde 2001. Unidade de ensino residencial com pedagogia de alternância que contempla
o ensino fundamental. Trata-se de uma pesquisa longitudinal qualitativa do tipo etnográfica que já discutiu sobre as complexidades do
processo de ensino e de aprendizagem do sistema de escrita alfabética; pontuou os vazios observados, in loco, na prática dos docentes
alfabetizadores; acompanhou a formação contínua dos professores e propôs aprofundamento dos suportes técnicos da linguística aplicada a
alfabetização. Atualmente, quando de maior amadurecimento do estudo, a pergunta que o move é: Para além dos conhecimentos técnicos da
linguística, o ensino da língua materna exige quais competências pedagógicas do professor? Em torno da pergunta o objetivo se impôs: Propor
competências técnico-pedagógicas para o ensino da língua materna, especialmente com camponeses. Assim, considerando o alto grau de
complexidade do processo de ensino e aprendizagem da leitura e escrita, este trabalho propõe dezesseis pilares técnico-pedagógicos
imprescindíveis e apresenta resultados das avaliações externas realizadas no espaço da pesquisa em 2014, após conhecimento dos
descritores críticos em língua portuguesa e movimento de compreensão, por parte dos docentes, dos pilares técnico-pedagógicos do ensino e
da aprendizagem da língua materna.

TECNOLOGIAS NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE LINGUA INGLESA: UMA PROPOSTA COM VÍDEOS
EM STOP MOTION
STEFERSON DA SILVA ALBUQUERQUE
(UNEMAT)

Resumo de Pôster
As tecnologias de mídia estão presentes no cotidiano de forma quase indispensável para o mundo dos negócios, entretenimento,
relacionamentos bem como educação. Nas escolas, o ensino e aprendizagem precisam se adequar a essas novas tecnologias as quais os
alunos estão em contato. Este trabalho, fruto de um projeto desenvolvido no PIBID de Língua Inglesa, tem por objetivo apresentar resultados
de uma proposta de ensino da Língua Inglesa permeada por recursos tecnológicos de mídia em ambiente de escolas públicas com o propósito
de incentivá-los à produções orais e escritas na língua alvo. O recurso utilizado para o desenvolvimento desta proposta foram vídeos em
Língua Inglesa elaborados com a técnica stop motion por alunos do ensino fundamental. Os vídeos apresentam produções com conteúdos
variados desde musica a conversação bem como temas livres. Este trabalho tem sua base teórica em Richardson (2006), Maddux & Johnson
(2011), Paiva (2009) entre outros que refletem sobre o uso das tecnologias e mídias na educação. Os resultados até o momento foram
parcialmente analisados, pois o projeto encontra-se em andamento, mais precisamente em fase final, mas já é possível indicar que a presença
do uso dos recursos tecnológicos de mídia nas aulas de Língua Inglesa tem aumentado o interesse dos alunos nas aulas, bem como a
autonomia de aprendizagem da língua alvo.
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(DES)CONSTRUINDO AS FRONTEIRAS DO INGLÊS SEM FRONTEIRAS
STEFFANE SUZI DE JESUS SANTOS
(UNEB)

Resumo de Paper
O caráter de Língua Internacional confere a Língua Inglesa algumas características peculiares, tais como uma língua que se desnacionaliza e
que absorve características por onde passa (SIQUEIRA, 2008). No Brasil, uma das ações criadas para amenizar a defasagem no ensinoaprendizagem dessa Língua é o Inglês sem Fronteiras (IsF), onde são disponibilizados alguns materiais didáticos, tais como e-book e livro de
leituras. Essa pesquisa visa (des)construir as fronteiras do IsF no que diz respeito a análise da (não)apresentação de aspectos multiculturais e
de variação linguística nos textos verbais e não verbais dos livros para os níveis básico e avançado. As discussões teóricas foram pautadas na
breve história do Livro Didático (CASTRO, 2005; FREITAG; MOTTA; ROTH,1989; CHOPPIN, 2004; BATISTA, 2001), nas características de
uma Língua Internacional (SIQUEIRA, 2008; EL KADRI, 2010; CRYSTAL, 2003; CANAGARAJAH, 2007), e em análises de e-books e livros
didáticos (ROJO, 2013; MUCHERONI; ANDRÉ, 2014; PAULINO, 2014). Para atingir os objetivos propostos, utilizamos a análise de conteúdo e
os filtros de análise cultural propostos por Byram (1991), buscando categorizar qualitativamente e quantitativamente os aspectos culturais e
linguísticos exibidos nesses livros. Após análise verificamos que os materiais trazem uma grande variedade de textos verbais e não-verbais,
porém, na maioria das vezes, seus conteúdos não apresentam aspectos linguísticos e culturais variados, restringindo-se a exibição de
características dos países que tem o inglês como língua materna. Além disso, verificou-se também que ao apresentar variantes linguísticas é
dada uma excessiva ênfase à sua estrutura, não a tratando como aspecto linguístico-cultural característico de um idioma com peculiaridades
internacionais. Sendo assim, vimos que o IsF ainda necessita transpor algumas barreiras no que diz respeito à internacionalização da língua
inglesa.

CONCEPÇÕES DE PROFESSORES DE LÍNGUA MATERNA SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE
STEPHANIE ANDRADE SOUZA
(UFCG)

Resumo de Paper
Para que o professor de língua materna desenvolva um ensino de qualidade e eficaz é preciso que haja uma preocupação e um investimento
permanente com o docente para que aprimore seus conhecimentos e situe os seus alunos no contexto das realidades linguageiras. Assim, o
presente trabalho tem o intuito de identificar que concepção sobre a formação docente os professores de língua materna possuem. Para
obtenção dos dados, foram aplicados questionários com quatro professores de língua materna da rede pública de ensino da cidade de
Campina Grande-PB, com tempo de formação acadêmica diferentes (dos anos 1980 aos anos 2000). Nesse sentido, essa pesquisa insere-se
no âmbito da Linguística Aplicada e utilizará como suporte os estudos de Moita Lopes (2006, 2009); Pereira (2009); Rojo (2013); Kleiman
(2001), entre outros. A análise evidencia as seguintes constatações: 1) a maioria dos colaboradores envolvidos neste trabalho tem investido na
verticalização de sua formação e; 2) todos os colaboradores, participantes da pesquisa, encontram dificuldades em associar a teoria e prática
em situações reais de ensino. A pesquisa ainda revela que a formação docente tende a direcionar o sujeito a articular uma concepção de
ensino atrelada à necessidade de superar a forma mecanicista vinculada aos métodos de ensino tradicional, por isso a importância de investir
na formação docente.

FORMAÇÕES DISCURSIVAS, INTERDISCURSIVIDADE E MEMÓRIA: UMA BREVE OPERACIONALIZAÇÃO
DE TRÊS CONCEITOS-CHAVE DA ANÁLISE DO DISCURSO EM UMA PEÇA PUBLICITÁRIA DA BOM BRIL.
SUANY OLIVEIRA DE MORAES
(UFMS)

Resumo de Paper
O presente artigo tem por objetivo analisar, sob o viés dos pressupostos teóricos da Análise do Discurso de linha francesa (AD), uma peça
publicitária da marca Bom Bril, veiculada no ano de 2008, na Revista Veja, que teve como motivação principal a polêmica na qual se envolveu
o jogador Ronaldo Nazário (o “Fenômeno”). Este teria sido vítima de extorsão de um dos três travestis contratados pelo jogador para fazer um
programa, após ter saído de uma casa noturna, no Rio de Janeiro (RJ). O caso foi parar na polícia. Isso lhe rendeu fortes repercussões tanto
na mídia impressa, quanto televisiva, surgindo, então, inúmeros textos humorísticos que, em tom irônico e sarcástico, colocavam em dúvida a
imagem do famoso jogador, quanto à sua orientação sexual. À época, a marca Bom Bril produziu uma peça publicitária que teve forte
repercussão no meio esportivo e na sociedade em geral. Tal texto, estabelecendo efeitos de sentido humorístico, não deixou de levantar
sentidos outros ligados ao preconceito e à intolerância quanto à diversidade sexual. Por meio desta peça publicitária, posta em análise,
trataremos das formações discursivas presentes no discurso da Bom Bril, como também das relações entre o discurso publicitário com outros
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discursos já ditos e cristalizados socialmente (interdiscurso), além da memória a que se ligam tais discursos em uma marca consagrada no
Brasil.

O GÊNERO TEXTUAL EM PAUTA: INTERAÇÃO TEORICO-METODOLÓGICAS PARA O ENSINO
SUEDER SOUZA
(UTFPR)

Resumo de Paper
O gênero textual é um campo de estudo considerado multidisciplinar e de diversas perspectivas teóricas e metodológicas voltadas ao ensino
em sala de aula e, sendo ele multidisciplinar, nos deparamos com diversas correntes que ora apresentam diferenças, ora semelhanças, bem
como novos conceitos a respeito do estudo do gênero. A migração que ocorre em relação ao conceito é decorrente do gênero perpassar por
diversas áreas; assim, resignifica seu conceito, abrange novas metodologias, desenvolve certa autonomia, promove a interação e,
principalmente, discute novos modelos de estudo. Isso posto, o presente trabalho é fruto de reflexões com base na necessidade recorrente de
apresentação de diferentes abordagens sobre o estudo dos gêneros textuais da atualidade, bem como a interação que lhe é inerente que se dá
através do trabalho com o gênero abrindo então, possibilidades para o desenvolvimento do aluno, uma vez que, quando se trabalha com
gênero, é - deve ser - levado em conta a questão histórico-social do sujeito. Dessa forma, percorrendo os constructos teórico-metodológicos
das Escolas de Sidney, de Genebra e Norte-Americana, procuramos trazer informações da diversidade teórica do campo, bem como as
rupturas e deslocamentos que lhe são inerentes. Tendo como ponto de partida a consulta da bibliografia de autores inseridos no campo
investigativo das escolas mencionadas, busca-se, trazer a contribuição de um mapeamento de explicações disponíveis no campo dos estudos
dos gêneros a fim de que os leitores tenham um painel comparativo que visa mostrar a natureza heterogênea dos estudos da temática em que
as perspectivas das escolas do gênero se inserem. Para tanto, o que pretendemos aqui foi reunir um material introdutório e crítico sobre cada
abordagem, facilitando, desse modo, o acesso à diversidade teórica aqui apresentada para que a partir do presente trabalho possam emergir
debates, reflexões e problematizações que venham lançar luzes à prática docente.

APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA POR MEIO DE TEMÁTICAS AMBIENTAIS: INTERAÇÕES
VIRTUAIS E FACE A FACE ENTRE ALUNOS DO IFG, BRASIL, E ALUNOS DA NOVA, EUA
SUELENE VAZ DA SILVA
(IFG)

Resumo de Paper
Este trabalho apresenta um projeto de ensino da língua inglesa, associado ao ensino de Ciências Ambientais, realizado por meio de interações
virtuais e presencias no primeiro semestre de 2015. Participaram deste projeto 13 alunos brasileiros, do IFG, e 13 alunos estrangeiros, da
Northern Virginia Community College (NOVA), nos EUA, bem como quatro professores, dois de cada instituição de ensino. Na modalidade
virtual, os participantes interagiram por meio do uso de alguns aplicativos computacionais de videoconferência, principalmente do AdobeConnect. Durante as sessões, os aprendizes, agrupados em pares ou em grupos, discutiram sobre questões relativas à sustentabilidade no/do
bioma Cerrado. As interações presenciais aconteceram quando os alunos estrangeiros viajaram para o Brasil e visitaram, em companhia dos
alunos brasileiros, Brasília e o estado de Goiás, especificamente reservas ambientais e locais destinados ao turismo ecológico e/ou ao
desenvolvimento de projetos sustentáveis, como o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e o Instituto de Permacultura, em PirenópolisGO. A partir das interações, os participantes elaboraram uma apresentação oral sobre um dos tópicos abordado nos encontros virtuais e
vivenciado nas visitas. A metodologia qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994) delineou a construção do projeto e a teoria sociocultural sustentou
o seu desenvolvimento (FIGUEIREDO, 2001, 2006; VYGOTSKY, 1979, 1998, WERTSCH; DEL RÍO; ALVAREZ, 1998, entre outros). Os
resultados indicam que para os alunos brasileiros as discussões sobre questões ambientais oportunizaram-lhes a prática significativa da língua
inglesa, tornando-os mais confiantes e motivados para fazerem dessa língua na comunicação com seus parceiros estrangeiros, por
conseguinte, aprimorando-lhes a fluência. Os resultados também indicam que para todos os participantes conhecer o bioma Cerrado fez-lhes
refletir sobre suas responsabilidades com a preservação da natureza.

ESTADO DE CONHECIMENTO SOBRE CRENÇAS, EMOÇÕES E IDENTIDADE (2009-2014)
SUELLEN THOMAZ DE AQUINO MARTINS
(UESC)

Resumo de Paper
Há alguns anos pesquisadores nacionais e estrangeiros tem buscado compreender melhor o papel das emoções e crenças no ambiente
educacional, e ainda, como se dá a construção da identidade do professor de Línguas em formação. Atuais pesquisas na área da Linguística
Aplicada vêm apontando o professor como foco de investigação (CELANI, 2002; 2010; GIMENEZ, 2011) e as alterações de paradigmas sobre
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seu papel em sala de aula. Estudos sobre a identidade do professor de línguas (TELLES, 2004; MALATER, 2008) sugerem que os
conhecimentos que os professores em formação trazem para a universidade são importantes na construção da identidade desse profissional.
Por sua vez, alguns estudos sobre crenças e emoções (GIMENEZ, et al., 2000; ARAGÃO, 2005, 2008; BARCELOS, 2007, 2010, 2011;
BARCELOS, KAJALA 2011; SANTOS, LIMA, 2011) sugerem suas influências na formação do professor e da construção da sua identidade
profissional. Entretanto, ainda são poucos os estudos que procuram investigar esses quatro conceitos – identidade, crenças, emoções e
formação do professor de Línguas. Este trabalho apresenta um mapeamento de estudos envolvendo emoções, crenças e identidade de
professores neste contexto, publicados no Brasil entre 2009 e 2014. Buscas no banco de Dissertações da CAPES e em alguns periódicos
qualificados da área de Letras/Linguística Aplicada foram realizadas com o foco em Emoções de professores de Línguas, Crenças de
professores de Línguas, identidade do professor de Línguas, Emoções, crenças e identidade do professor de Línguas. Por meio de uma
revisão sistemática da literatura e de uma metassíntese qualitativa (SARNIGHAUSEN, 2011) dos estudos localizados foi verificado que a
pesquisa intercambiando esses quatro aspectos ainda se encontra em seu estágio inicial no Brasil, sugerindo sua importância na formação de
professores e a necessidade de mais pesquisas sobre esses conceitos de maneira intercambiável.

A PROBLEMATIZAÇÃO DE TEMAS E O DESENVOLVIMENTO LINGUÍSTICO EM INGLÊS: EXCLUDENTES
OU COMPLEMENTARES?
SUELY ANA RIBEIRO
(UFG)

Resumo de Paper
No presente trabalho, faço um recorte de minha tese de doutorado e busco discutir sobre o desenvolvimento linguístico em língua inglesa num
contexto de ensino crítico e problematizador, em que a professora prima por desenvolver reflexões acerca de questões cruciais em nossa
sociedade - raça, gênero, classe - que perpassam o cotidiano dos alunos. A pesquisa está ancorada teoricamente nos princípios da Pedagogia
Crítica (FREIRE, 1996, 1997, 2005, 2010; GIROUX, 1997, 2010; CONTRERAS, 2002; FREIRE E SHOR, 1987; MCLAREN, 1997), que supõe o
ensino como atividade essencialmente política e busca estabelecer conexões entre o conhecimento e o poder e a habilidade dos cidadãos para
tomar atitudes em prol de uma sociedade mais justa e igualitária. Fundamenta-se, ainda, na Linguística Aplicada Crítica (MOITA LOPES, 1998,
1999, 2003, 2006; RAJAGOPALAN, 2003, 2006; FABRÍCIO, 2005, 2006; SIGNORINI, 2006; PENNYCOOK, 1998a, 1999, 2006), área
comprometida com o desenvolvimento da compreensão sobre os usos da língua em contextos reais, alinhando-se às vozes costumeiramente
silenciadas, que busca intervir na sociedade no sentido de reconhecer e legitimar as diferenças, a fim de minorar o sofrimento dos atores
sociais. Os dados foram coletados durante um ano por meio de observação de aulas e notas de campo, questionários, entrevistas, produções
escritas dos alunos e relatos reflexivos da professora. Os resultados desta investigação apontam para a problematização de questões da vida
em sociedade nas aulas de inglês como uma importante via para o desenvolvimento linguístico – materializado pelos alunos especialmente por
meio da leitura e da escrita –, além de contribuir para a constituição das identidades e a emancipação dos sujeitos.

NARRATIVAS DE VIDA DOS ESTUDANTES DE 15 A 17 ANOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL
SUELY CARNEIRO MASCARENHAS
(UEMS)

Resumo de Paper
Nos dias atuais, os problemas de sociabilidade entre os estudantes, sejam eles de ordem política, econômica e cultural, que acontecem tanto
dentro quanto fora das escolas, vêm crescendo de modo significativo na sociedade brasileira e tem gerado diferentes situações de
vulnerabilidade social vivida por esses jovens. Para compreendermos essas situações, apresentamos dados da pesquisa em andamento
“Educação e história oral de estudantes em vulnerabilidade social”, que tem como objetivo descrever e analisar o desenvolvimento do processo
de sociabilidade de 25 (vinte cinco) estudantes, bem como a vulnerabilidade social em que vivem, por meio das contribuições dos estudiosos
do campo da história da educação e da história oral. A pesquisa será realizada em uma escola da rede pública do município de Campo
Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, que desenvolve um projeto curricular diferenciado para estudantes na faixa etária de 15 a 17 anos,
nos blocos: inicial, intermediária e final, nos turnos matutino e vespertino. Como metodologia, adotamos a abordagem descritiva-qualitativa,
com método história oral, que possibilita uma visão ampla para os registros das expectativas de vida dos estudantes, bem como a
compreensão dos conflitos vividos pelo grupo, considerando os aspectos histórico, social e cultural que envolvem suas subjetividades e,
supostamente, interferem no comportamento cognitivo, afetivo e social desses jovens. O levantamento dos dados será organizado por meio de
atividades aplicada aos estudantes, com um roteiro da construção de fontes orais e narrativas de vida, as quais focalizam etapas de
determinadas questões, como as dimensões básicas (biológica/cultural/social), com propósito de investigar o problema, permitindo assim, a
compreensão da aprendizagem de maneira significativa na produção do conhecimento.

A AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA: REPRESENTAÇÕES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO.
SUSANA DOS SANTOS NOGUEIRA
(UFG)
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Resumo de Paper
Susana dos Santos NOGUEIRA (PG/UFG) Orientadora: Lucielena Mendonça de Lima (UFG) As representações são maneiras de interpretar e
pensar a realidade, através dos discursos. Elas não existem isoladamente e são construídas ao longo do tempo, pela mediação entre
linguagem, sujeito e sociedade. Este trabalho objetiva estudar as representações de alunos do terceiro ano do Ensino Médio de uma escola
pública do município de Goiânia, sobre as aulas de Língua Portuguesa com os gêneros discursivos e/ou textuais. Propomos este estudo com
base nos documentos oficiais de Língua Portuguesa: PCNEM (MEC, 2000) e OCNEM (MEC, 2006), que sugerem a realização de um trabalho
com a língua a partir dos gêneros discursivos, com o objetivo de possibilitar letramentos múltiplos ao sujeito. Consideramos importante,
investigar as representações por meio do olhar do aluno em relação à aula de Português, já que ele é o principal interessado no processo
educativo. Para gerar os dados, foram utilizados alguns instrumentos como: observação de aulas, diário de campo, narrativa, questionário e
entrevista semiestruturada. Esta pesquisa se configura como um estudo de caso, e se insere no campo dos estudos da linguagem. Na análise
do corpus trabalhamos com a teoria das representações de Silva (1995, 1999); gêneros discursivos e textuais: Bakhtin (2003), Marcuschi
(2008) e relações de poder Foucault (1979). Os resultados parciais demonstram uma visão de língua utilitarista, em que se estuda Português
para fazer provas e obter sucesso, seja prova do Enem, vestibular ou ainda concurso público. Os dados também nos levam a pensar no papel
do professor e do aluno no processo de ensino-aprendizagem.

O LUGAR DA VARIAÇÃO SOCIOLINGUISTICA NA AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM: UM ESTUDO SOBRE O
ALÇAMENTO DAS VOGAIS MÉDIAS POSTÔNICAS FINAIS
SUSANA SILVA DE SOUZA
(PUCRS)

Resumo de Paper
O presente estudo propõe-se a verificar o comportamento variável das vogais médias átonas em posição postônica final referente ao processo
de alçamento, por meio do qual as vogais médias finais são pronunciadas como altas, como em grand[e] ~ grand[i] e bol[o]~ bol[u] na produção
da fala infantil. Conforme observado por Mallmam (2001), Vieira (1994, 2002) e Silva (2009) para a fala adulta, a posição postônica final
apresenta variação considerável no Rio grande do Sul. Os informantes de Porto Alegre e região metropolitana (Vieira 1994, 2002) tendem a
elevar as vogais /e/ e /o/, enquanto que os informantes de Panambi, Flores da Cunha, Rincão Vermelho e Santo Ângelo (Mallmann 2001; Silva,
2009) tendem a preservar as vogais médias átonas em posição postônica final. De acordo com os autores, esse fenômeno é sistematicamente
influenciado por variáveis linguísticas (contexto fonológico, presença de vogal, classe gramatical, entre outros) e sociais (idade, gênero,
escolaridade, etnia, entre outros). Com o objetivo de compreender as etapas do desenvolvimento fonético/fonológico e a emergência da
variação estruturada na aquisição da linguagem, esta pesquisa será conduzida pelos pressupostos teóricos da Teoria da Otimidade
Estocástica e da Sociofonética. A amostra é constituída por dados longitudinais-transversais de 48 crianças, com idade entre 1:0 e 12 (anos :
meses), nativos e residentes das cidades gaúchas de Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria e Vista Alegre do Prata. Os dados serão analisados
acusticamente por meio do software, o Praat (desenvolvido por Paul Boersma e David Weenink, do Institute of Phonetic Sciences,
Universidade de Amesterdão). Como a maioria das pesquisas interessadas em estudar crianças na fase da pré-adolescência (Fisher, 1958;
Guy, Boyd, 1990; Roberts, 1997; Foukes, 2002, 2005; Eckert,2008, dentre outros) têm demonstrado que este grupo de idade exibe,
claramente, padrões de variação semelhantes aos encontrados na fala do adulto, com a análise dos d

SEXTING E CYBERBULLYING NA LINGUÍSTICA APLICADA
SUZANA DE SOUZA KLAS GUERRA
(UFMS)

Resumo de Paper
Este trabalho pretende problematizar o uso das novas tecnologias digitais, tomadas como práticas discursivas, entre adolescentes,
especialmente no Sexting, que consiste no envio de mensagens (texto ou imagem) com conteúdo sexual. Por se dar em um ambiente virtual e
se tratar de uma temática nova, essa prática constitui importante fonte de pesquisa no tocante ao estudo das relações sociais. A partir da
análise de um vídeo disponível na internet, pretendemos mostrar que o uso das novas tecnologias surge como prática facilitadora dessa
exposição do sujeito, que vem contemplar tanto o espaço público quanto o espaço privado. Perpassando as questões culturais e de gênero,
bem como os efeitos desse uso que, muitas vezes, culmina no suicídio do adolescente. Para isso, contaremos com as teorias de Linguística
Aplicada, a partir de Moita Lopes (2011), sob a ótica da transdisciplinaridade e das funções da linguagem, os referenciais teóricos de Hall
(2000) no que se referem às identidades e sua mobilidade, bem como as teorias sobre os letramentos digitais (Monte Mór, 2013) e sobre as
multimodalidades (Kress, 2003). Pautamo-nos ainda nas contribuições de teóricos da perspectiva discursiva. Temos como suporte
metodológico os estudos de Foucault (2007), a partir do método arqueogenealógico, que se refere à problematização das regras, dos
contextos nos quais os discursos são produzidos e interpretados. Nossa escolha se dá pelo fato de entendermos que a epistemologia derivada
dessa tomada de Foucault é a mais pertinente a este estudo, que visa abordar discursos cristalizados, ditos como normais e normalizadores,
provenientes do discurso virtual. Almeja-se um encontro de diferenças de atitudes, posicionamentos e autoria nas escolhas, tendo em vista que
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as interpretações de sentidos são reconstruídas pelo trabalho performativo e rizomático (Takaki, 2012, 2013), constituindo-se num processo
historicizado.

DESAFIOS NA PLANIFICAÇÃO LINGUÍSTICA NA FRONTEIRA BOLÍVIA-BRASIL: PUERTO QUIJARRO E
CORUMBÁ
SUZANA VINICIA MANCILLA BARREDA
(USP)

Resumo de Paper
A fronteira Bolívia-Brasil que compreende o Departamento de Santa Cruz, na Bolívia e o Estado de Mato Grosso do Sul, no Brasil
respectivamente, tem seu ponto de trânsito nos municípios de Puerto Quijarro e Corumbá, constituindo-se em uma rica confluência comercial,
cultural e linguística, entre outros aspectos que definem sua dinâmica e vitalidade. Nas fronteiras evidenciam-se os encontros e desencontros,
constituídos pelas peculiaridades idiossincráticas dos estados-nação, colocando em discussão, por exemplo, a natureza da linha fronteiriça,
ora imaginária, ora concreta, paradoxal e subjetiva, entre os tantos sentidos que desperta a experiência da fronteira. Com essa perspectiva,
este trabalho apresenta reflexões pertinentes ao Programa Escolas Interculturais de Fronteira - PEIF, instituído no Brasil em 2012. Tomamos
como parâmetros de discussão a recente Lei 070, Avelino Siñani e Elizardo Pérez, que orienta a Educação na Bolívia; a Lei de Diretrizes e
Bases/1996 e a Lei Federal 11.161/2005, no que tange ao ensino e aprendizagem de línguas no sistema educativo brasileiro. O objetivo é
tecer uma aproximação dialógica entre os fundamentos que regem os sistemas educativos desses países, enfatizando a realidade fronteiriça.
Propomos um estudo que contribua com uma das demandas necessárias para a continuidade do PEIF, que entre seus objetivos prevê ações
de intervenção na educação regular em escolas localizadas nas fronteiras do Brasil e países vizinhos. Para contribuir nas discussões,
tomamos conceitos de planificação e política linguística de Apaza (2012), Calvet (2007) e Hammel (1995).

UMA PROPOSTA INTEGRADORA DE AVALIAÇÃO EM UM AMBIENTE HÍBRIDO DE ENSINOAPRENDIZAGEM DE LÍNGUAS
SUZI MARQUES SPATTI CAVALARI
(UNESP)

Resumo de Paper
Este trabalho tem como objetivo apresentar a prática avaliativa implementada em um contexto híbrido (MOTTERAM; SHARMA 2009) de
ensino-aprendizagem inglês como língua estrangeira. Considerando um ambiente híbrido como aquele que se caracteriza por (i) mesclar
diferentes abordagens de ensino, (ii) utilizar diferentes tipos de tecnologias em um curso presencial ou, ainda, (iii) combinar aulas presenciais e
online em um mesmo curso, este estudo apresenta e discute os dados coletados no ambiente teletandem institucional integrado (ARANHA;
CAVALARI, no prelo), enfocando, especificamente, questões que envolvem a autoavaliação do participante; a avaliação do parceiro
estrangeiro e avaliação do professor da disciplina em que a prática de teletandem está integrada. De forma particular, serão apresentados os
dados coletados durante o 1o semestre de 2013, durante a prática de teletandem institucional integrado por 16 alunos da disciplina Língua
Inglesa II de um curso de Bacharelado em Letras com Habilitação de Tradutor.

ENSINO E APRENDIZAGEM DO PORTUGUÊS COMO LÍNGUA DE HERANÇA NO CONTEXTO DE
EMIGRANTES BRASILEIROS NO JAPÃO
TÁBATA QUINTANA YONAHA
(UNB)

Resumo de Pôster
O português como Língua de Herança, doravante PLH, caracteriza-se pelos contextos em que o português e sua cultura são ensinados a filhos
de imigrantes. Conforme apontado por Mendes (2012), os brasileiros que residem no exterior tendem a manter as práticas de uso do português
em ambiente familiar, ainda que de forma assistemática e irregular, enquanto seus filhos têm cada vez mais contato com a “língua-cultura
hospedeira” por meio da escola, do convívio social dentre outros ambientes. Um dos principais motivos da escola do PLH no contexto dos
emigrantes brasileiros no Japão é devido ao número expressivo destes em território nipônico, chegando a 186 mil brasileiros segundos dados
recentes do Itamaraty (2013).O objetivo deste trabalho é investigar o PLH no contexto de emigrantes brasileiros no Japão sob um prisma que
extrapole o enfoque linguístico, permitindo refletir a dimensão cultural e identitária do estudo em questão.Além disso, buscar-se-á: • Identificar
as relações linguístico-culturais e identitárias no ensino/aprendizagem de PLH. • Verificar a demanda real da comunidade supracitada por PLH.
• Descobrir a relação entre o ensino/aprendizado do PLH e o bilinguismo entre a comunidade. • Indicar ações que têm sido implementadas
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para a difusão de PLH, tanto pela comunidade civil brasileira e japonesa, como políticas públicas voltadas para o grupo em questão. •
Pesquisar planejamentos, materiais didáticos e orientações voltadas para tais aprendentes.

POLÍTICAS LINGUÍSTICAS NA CIDADE DE ITAIÓPOLIS – SC: LÍNGUA POLONESA EM FOCO
TAÍS REGINA GÜTHS
(UEPG)
DJANE ANTONUCCI CORREA
(UEPG)
Resumo de Paper
Parte-se do pressuposto de que, para se buscar uma compreensão mais apurada das práticas linguísticas em meio a contextos
sociolinguisticamente complexos, a linguagem deve ser entendida em seu caráter político (RAJAGOPALAN, 2003). A partir dessa
compreensão, este trabalho tem como objetivo apresentar resultados de um projeto de pesquisa de mestrado que discute relações que podem
ser estabelecidas entre língua e identidade por meio da análise de políticas linguísticas voltadas à manutenção de uma língua de imigração, a
saber, a língua polonesa. Desse modo, o foco deste é problematizar a relação entre políticas linguísticas in vivo e in vitro (CALVET, 2007) na
cidade de Itaiópolis – SC, a qual apresenta contextos multilíngues e multiculturais, uma vez que recebeu imigrantes poloneses, ucranianos e
alemães e conta com uma aldeia indígena. Assim, visa-se a discutir questões relacionadas à identidade, uma vez que a manutenção do uso
das línguas de imigração é fortemente associada à manutenção das identidades vinculadas a essas. A metodologia a ser utilizada diz respeito
à pesquisa qualitativa (OLIVEIRA, 2007), a qual exige um contato direto e prolongado do pesquisador com a situação a ser estudada. Os
métodos de coleta de dados foram observações, diário de campo e entrevistas com “agentes de políticas linguísticas” (RAJAGOPALAN, 2013)
que se envolvem com o ensino da língua polonesa e a manutenção de outras práticas culturais relacionadas à imigração polonesa.
Ressaltamos que o projeto é vinculado ao Laboratório de Estudos do Texto, da Universidade Estadual de Ponta Grossa (LET - UEPG). O
quadro teórico se baseia em Rajagopalan (2003; 2013), Altenhofen (2013), Oliveira (2002) e Wachowicz (2002), além de outros autores que
possibilitam uma discussão mais aprofundada da relação entre políticas linguísticas, identidade e ensino no contexto da pesquisa.

POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E SUAS CONSEQUÊNCIAS NÃO PLANEJADAS: O PROGRAMA “INGLÊS SEM
FRONTEIRAS” E SUAS REPERCUSSÕES NOS CURSOS DE LETRAS
TAISA PINETTI PASSONI
(UTFPR - PATO BRANCO)
TELMA GIMENEZ
(UEL)
Resumo de Paper
Em um contexto sócio-histórico marcado pela globalização, a busca pela internacionalização da ciência brasileira tem colocado em curso
diversas ações voltadas para o desenvolvimento da proficiência linguística de pesquisadores e acadêmicos.Tais iniciativas, concentradas no
ensino superior, engendram transformações em outros níveis educacionais, dada a inter-relação entre eles. Medidas de curto e médio prazo
visando o atendimento de demandas específicas podem gerar consequências não intencionais. O Programa do governo Federal Inglês Sem
Fronteiras (IsF), criado em 2012, é um exemplo de política linguística atrelada a um projeto de desenvolvimento da competitividade do país no
cenário internacional com potencial impacto tanto na formação de professores quanto na Educação Básica. Assim como outros programas
governamentais que têm sido executados e pesquisados pelas próprias universidades (e.g. Pibid, Parfor), observa-se que também o IsF tem
sido objeto de estudos. Nesta comunicação apresentaremos um panorama de tais estudos, por meio da análise de cunho léxico-semântico de
resumos de trabalhos apresentados em dois eventos de abrangência e relevância nacional na área dos estudos da linguagem: V Congresso da
Associação Brasileira de Professores Universitários de Inglês - ABRAPUI e V Congresso Latino Americano de Formação de Professores de
Línguas - CLAFPL, ambos realizados em 2014. As análises buscam destacar quais aspectos da implementação do IsF são abordados e se
estes desencadeiam ações na formação de professores nos cursos de Letras e, consequentemente, projetam mudanças para o ensino de
inglês na educação básica.

“ELE QUER QUE A GENTE SE CASE, TRABALHE E ESTUDE”: TENSÕES ENTRE ETHOS E PROJETOS
IDENTITÁRIOS EM PERFORMANCES NARRATIVAS DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA FEDERAL NA
BAIXADA FLUMINENSE
TALITA DE OLIVEIRA
(CEFET/RJ)
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Resumo de Paper
A pesquisa social tem apontado para certo fascínio que exerce o ethos (Geertz, 1989) de valorização da escolarização sobre boa parte das
classes trabalhadoras (Duarte, 1986; Duarte e Gomes, 2008). O acesso aos estudos é comumente encarado como uma possibilidade digna e
honrosa de melhoria de vida e de sobrevivência aos signos da escassez de muitas localidades de origem popular. Entretanto, o ethos de
valorização da educação formal nas classes trabalhadoras é permeado por significados múltiplos e por um percurso de ambiguidades e
tensões. Por um lado, o sujeito das classes populares busca melhorar de vida pelo caminho da educação; por outro, esse investimento em sua
ascensão social pode desestabilizar a ordem relacional de seu grupo social de origem, comprometendo, assim, valores como a solidariedade
local, a família e o apego à localidade. O principal desafio de vários segmentos das classes trabalhadoras na atualidade reside justamente no
investimento na melhoria de sua vida, sem com isso alterar os valores positivos da vida comunitária. O presente trabalho, ancorado nos
estudos narrativos de orientação sócio-interacional, procurou aliar a observação e a descrição sistemática da vida social ao olhar atento para a
materialidade discursiva construída via modos narrativos. Considerando as narrativas como atuações dramatúrgicas (Goffman, 2007 [1975])
que dão forma às relações sociais cotidianas, destacaremos, na performance narrativa/identitária (Bauman, 1986; Richards, 1999; Riessman,
2008) de uma aluna da rede pública federal na Baixada Fluminense – RJ, as tensões e ambiguidades concernentes ao seu projeto identitário
de ascensão social via educação formal, tecido no seio dos ethos característicos das classes trabalhadoras. Em sua performance
narrativa/identitária, a aluna elenca seu pai como personagem importante em sua trajetória e o constrói como principal representante do ethos
de valorização da educação e como guardião de valores morais familiares e locais.

FORMAÇÃO LINGUÍSTICA NA/PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: DO PRESCRITIVO À
PRÁTICA DE SALA DE AULA
TAMIRIS MARQUES ENG WANG
(UNEMAT)

Resumo de Paper
Os estudos linguísticos tem colocado, em cena, questões inquietantes tanto do ensino quanto da formação educacional brasileira. De diversas
perspectivas teóricas/metodológicas, estes estudos auxiliam pesquisadores e estudiosos da linguagem sobre as diversidades que o espaço
escolar apresenta e possibilita pensar a Língua Portuguesa para além de sua estrutura e forma, principalmente, a linguagem em seu
funcionamento. Neste direcionamento o presente trabalho titulado como “Formação linguística na/para a Educação de Jovens e Adultos: do
prescritivo à prática de sala de aula”. Pretende-se refletir sobre as concepções de formação/educação linguística descritas nos documentos
oficiais da educação básica para Mato Grosso, bem como as práticas de docentes que atuam na área de linguagem na disciplina de língua
Portuguesa, conjugando com os pressupostos teóricos que suleiam a formação/educação linguística de Jovens e Adultos descritos em
documentos oficiais da educação básica tais como: Lei Das Diretrizes/2013, as Orientações Curriculares em Mato Grosso (OCs), o Projeto
Político Pedagógico (PPP) e o Regimento Interno Escolar (RIE). O espaço investigado será a Educação de Jovens e Adultos, da cidade de
Sinop, que nos permitirá conhecer as práticas docentes da disciplina. Por ser uma pesquisa qualitativa interpretativa, cunho etnográfico, a
metodologia será através de coletas de informações compostas por entrevistas, questionários e observações. Assim, verificando possíveis
convergências e/ou divergências entre os pesquisadores e os documentos que orientam o ensino. Pretende-se repensar em
ensino/aprendizagem na EJA refletindo as práticas sociais escritas que emergem o social, o histórico e o ideológico. Dialogaremos com teórico
com Lopes (2006), Antunes (2003), Magalhães (2013), Faria (2009) dentre outros. Espera-se contribuir com as pesquisas em educação
linguística, especificamente, no cenário de ensino da Língua Materna em contexto situado.

A EFICÁCIA DAS TAREFAS COLABORATIVAS PARA O ENSINO DA LÍNGUA ESPANHOLA A APRENDIZES
DE UMA ESCOLA PÚBICA
TANIA BEATRIZ TRINDADE NATEL
(UNISINOS)

Resumo de Pôster
Este estudo tem a finalidade de apresentar o resultado de um projeto desenvolvido para alunos de uma escola pública, do nono ano do ensino
fundamental, empregando tarefas colaborativas a fim de promover o ensino-aprendizagem da língua espanhola e observar se tais tarefas
favoreceram a colaboração, o andaimento e a aprendizagem linguística. Como suporte teórico, buscou-se apoio na teoria sociocultural de
Vygotsky (1978, 1987,1988, 2000), Lantolf (2000, 2006, 2014), Lantolf e Poehner (2008), Mitchell, Myles e Marsden (2013), entre outros, no
ensino por projetos proposto por Hernández e Ventura (1998), Hernández (2004), Stoller (1997, 2002, 2006) e Sheppard e Stoller (1995) e nas
tarefas colaborativas propostas por Wesche e Skehan (2002), Swain (1995, 1999, 2000, 2001, 2006), Swain e Lapkin (2001), Lima e Pinho
(2007). Para a geração dos dados, utilizaram-se gravações em áudio e vídeo e textos escritos produzidos pelos estudantes. Nos resultados, há
evidências de que as tarefas colaborativas contidas no projeto “As experiências locais na aprendizagem da língua espanhola como
conhecimento de língua e cultura” se mostraram uma ferramenta potencializadora para a aprendizagem da língua espanhola. Aliado a isso, nos
dados gerados, há indícios de andaimento, já que os estudantes se auxiliaram na realização das tarefas colaborativas, focando tanto no
sentido como na forma da língua-alvo.
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BUSCANDO CAMINHOS PARA A CONSTRUÇÃO DA COMPETÊNCIA INTERCULTURAL NAS AULAS DE
ESPANHOL
TÂNIA DE SOUZA LIMA
(UNB)

Resumo de Paper
Têm sido frequentes discussões sobre a importância de envolver questões culturais nas aulas de línguas (materna ou estrangeira), tanto que o
termo língua-cultura vem se consolidando cada vez mais (MENDES, 2007). Assim, a formação dos professores de línguas precisa ser
(re)pensada considerando tal perspectiva, pois é fundamental que o professor de língua assuma a responsabilidade de formar não só
aprendizes de línguas, mas cidadãos capazes de interagir com os diferentes meios sociais. De modo geral, este trabalho visa a contribuir para
a consolidação do construto teórico da Competência Intercultural do professor de LE. E, especificamente, apresentar resultados parciais de um
projeto de pesquisa/extensão intitulado Construindo microestratégias para desenvolver a competência intercultural nas aulas de Espanhol, que
está sendo implementado no Instituto Federal da Bahia (IFBA/Barreiras) e se constitui num desdobramento da pesquisa realizada durante o
mestrado em Linguística Aplicada (PPGLA/UnB) sobre o desenvolvimento da CI na formação de professores de Espanhol (LIMA, 2013). Tal
projeto busca construir estratégias possíveis que contribuam para o desenvolvimento da CI, através de uma oficina-piloto a ser realizada no
IFBA/Campus Barreiras no primeiro semestre de 2015, cujos resultados serão analisados e apresentados nesta comunicação. Além de
conceitos como língua-cultura, competências do professor, comunicação intercultural, o projeto estabelece uma articulação com os
pressupostos da chamada “condição pós-método” do ensino de LE, considerada por Kumaravadivelu (2004) uma potencial forma de
“transformar a relação entre os teóricos e o professorado, ao dotar a este último de conhecimentos, destrezas e autonomia”. Não se trata de
buscar um “método alternativo”, mas uma “alternativa ao método”. Esta ideia aproxima-se das discussões sobre a CI, já que não podemos
dizer que há um método específico para o seu desenvolvimento.

ANÁLISE CRÍTICA DE GÊNEROS DISCURSIVOS: A MÍDIA JORNAL ESCOLAR
TÂNIA MARIA BARROSO RUIZ
(UFSC)

Resumo de Paper
Os gêneros jornalísticos são objetos do ensino de Língua Portuguesa nas escolas, como ressaltam estudiosos em Linguística Aplicada e as
políticas curriculares da área de Linguagens. Nessa perspectiva, vale destacar o papel do jornal escolar (JE) como mídia dos alunos e
ferramenta pedagógica. No Brasil, a partir das recentes iniciativas governamentais (como o programa Mais Educação), experiências desse tipo
têm ganhado vulto e assumido um papel fundamental nas escolas. Esta comunicação relata os resultados parciais da análise da construção de
um projeto conjunto de trabalho com o Jornal escolar (JE), entendido como projeto de ensino e aprendizagem, e apresenta a análise da
primeira edição do jornal escolar produzido, através de uma pesquisa-ação de vertente etnográfica, com a professora de Língua Portuguesa e
os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental em uma escola pública municipal de Florianópolis, SC, no período de 2013 e primeiro semestre de
2014. A pesquisa investiga como o JE, ao se constituir como mídia dos alunos e metodologia de trabalho com a linguagem na escola, pode
contribuir para ensino crítico. A base teórico-metodológica utilizada é a da Análise Crítica de Gêneros Discursivos (BONINI, 2010, 2011, 2013;
BHATIA 2004, 2010; MOTTA_ROTH, 2008). Os resultados iniciais apontam que o JE tem se mostrado uma metodologia de ensino de
linguagem enquanto prática social que promove o uso da língua em situações reais de interação social auxilia na dinâmica das relações em
sala de aula ao incentivar o trabalho cooperativo e em equipe, com negociações das decisões e responsabilidades, provoca a participação
social e crítica dos alunos frente às questões da esfera escolar e da sua comunidade e suscita reflexões nos envolvidos, professores e alunos,
em relação as suas vivências sociais, culturais e políticas.

A INTERFACE ENTRE DOIS TIPOS DE FEEDBACK CORRETIVO ORAL NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE
INGLÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA
TARSILA RUBIN BATTISTELLA
(UNISINOS)

Resumo de Paper
O feedback corretivo tem sido característica marcante nas pesquisas referentes ao ensino-aprendizagem de línguas ao longo dos anos.
Anteriormente, o foco das pesquisas sobre o feedback corretivo centrava-se na identificação dos tipos de feedback que eram superiores a
outros independentemente do contexto e das diferenças dos aprendizes. Atualmente, as pesquisas têm focado e reconhecido a necessidade
de diferentes abordagens mais situadas e comprometidas com os efeitos do feedback corretivo. Nesse sentido, a eficácia dos diferentes tipos
de feedback está relacionada a vários fatores de mediação, incluindo as diferenças individuais e o nível de proficiência dos aprendizes (LI,
2015). Assim, considerando a importância da correção oral no ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, este trabalho tem por objetivo
mostrar e analisar a interface entre dois tipos de feedback corretivo oral (LI, 2010; 2014), fornecidos naturalmente pelo professor a seus
aprendizes, futuros professores de línguas, os prompts (feedback metalinguístico) e os recasts, do ponto de vista sociocultural. Para tanto,
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recorremos a construtos teóricos a respeito do feedback corretivo oral (LYSTER, 2004; LYSTER; RANTA, 1997), da mediação (ALJAAFREH;
LANTOLF, 1994) e da interação (LANTOLF, 2000) pela perspectiva da teoria sociocultural (VYGOTSKY, 1978; 1986). Os resultados do estudo
indicam que o feedback corretivo oral pode facilitar o desenvolvimento do aprendiz na língua-alvo, dependendo da maneira como é conduzido
pelo professor em sala de aula. Concluímos, diante disso, que um tipo de feedback corretivo, como o prompt, que encoraja o aprendiz ao
autorreparo, é geralmente mais saliente do que o recast naquele contexto universitário de formação de professores de línguas, dado que seu
efeito é determinado pela natureza da interação entre o aluno e o professor, e também por fatores idiossincráticos dos aprendizes.

OS GÊNEROS TEXTUAIS NO LIVRO DIDÁTICO: O LETRAMENTO SOB O OLHAR DA LINGUÍSTICA
APLICADA
TATHIANE DA SILVA TEIXEIRA
(UNEB)

Resumo de Pôster
O trabalho docente com gêneros textuais, concebidos como formas culturais e cognitivas de ação social corporificadas de modo particular na
língua, deve promover as capacidades de ação, possibilitando aos alunos transitar nos diversos gêneros e exercer de modo efetivo as
competências exigidas em situais reais que envolvem a língua escrita na sociedade (MARCUSCHI, 2006). Diante do olhar da Linguística
Aplicada, o presente artigo objetivou analisar como o livro didático aborda os gêneros textuais/discursivos com vistas ao letramento escolar. A
metodologia aplicada nesse estudo foi bibliográfica com caráter investigativo, onde além de observar a visão dos teóricos, Bakhtin (2003),
Kleiman (2006), Marcuschi (2006), Rajagopalan (2003), Rojo (2012), Soares (2010), a respeito do tema, foi analisado o livro didático de língua
portuguesa, do 5º ano do ensino fundamental, adotado numa escola da rede municipal de Eunápolis/BA. Ao final do trabalho, foi possível
perceber que pensar em ensino de língua portuguesa desvinculado da valorização sociocultural do aluno e de suas práticas comunicativas
torna-se inviável, pois são esses elementos que ajudarão o docente a desenvolver as habilidades de leitura e escrita dos alunos, além de
motivá-los de forma a explorar o que eles já sabem e propiciar a ampliação de seus conhecimentos.

O DISCURSO DO FUTURO PROFESSOR
TATIANE FEITOSA DOS SANTOS
(UEMS)

Resumo de Paper
Trata-se, neste trabalho, de apresentar na prática social da educação, hoje, de que há o corte de orçamento para investimentos na educação
pública, que o professor é um profissional pouco valorizado e ainda há o número alto de professores readaptados, vê-se uma necessidade em
analisar os discursos do futuro professor. A inquietude no meio acadêmico vem para questionar o acadêmico de Letras sobre o que ele vai
fazer depois que terminar a faculdade. Até que ponto a prática social do profissional de Letras hoje é em sala de aula? Diante dessa situaçãoproblema, o objetivo maior é conhecer a intenção, o sentido do discurso dos acadêmicos sobre a futura docência. Através de pesquisa
exploratória de caráter descritivo, questionários, investigar a identidade desse sujeito futuro professor. A pesquisa é em Análise de Discurso de
linha francesa. Os enunciados são os discursos dos graduandos em Letras do segundo Ano da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul,
campus de Campo Grande e assim conhecer o gênero, a faixa etária, se o curso atende suas expectativas, se faz estágio na instituição escola
e se pretende ministrar aulas na rede Pública de Ensino. A intenção dessa pesquisa é analisar os sentidos e os discursos, dos acadêmicos em
Letras, pois, a relação linguagem, pensamento e mundo não são unívocas, assim temos a língua com a história na produção de sentidos.

SUGESTOPEDIA E A APRENDIZAGEM DA LÍNGUA ESTRANGEIRA/MATERNA POR MEIO DE FILMAGEM
E MÚSICA, PRÁTICAS POSSÍVEIS NO PIBID
TELMA DE SOUZA GARCIA GRANDE
(UEMS)

Resumo de Paper
No curso de Letras da UEMS, unidade de Cassilândia, participo como coordenadora de área do subprojeto Letras-inglês. Este projeto muito
tem contribuído para a formação dos nossos alunos. A habilitação do nosso curso é Português/Inglês, sendo assim, junto com as supervisoras
das escolas nos propomos a desenvolver todos os temas transversais na área de Letras na língua inglesa e materna, perpassando por
diversos contéudos solicitados pela escola concedente. Quando trabalhamos com música procuramos utilizar a prática da sugestopedia.
Segundo a definição do psiquiatra e educador da Bulgária Georgi Lazanov, criador do método Sugestopedia : “A sugestopedia é a ciência que
permite o estudo sistemático (conteúdo), além das influências não racionais e ou inconscientes do indivíduo”. (Stevick 1976,42,
Memory,Meaning and Method: some psychological perspectives on Languages Learning). Gaston (1968, Music and Terapy), define 3 funções
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da música como terapia: facilitar obter ou manter relações pessoais, aumentar a auto estima através da satisfação da performance e através
do ritmo permitir a harmonia, pois segundo Lazanov é o que vai permitir o aprendizado

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE INGLÊS EM UM MUNDO SEM FRONTEIRAS: ENTRE DISCURSOS E
PRÁTICAS
TELMA GIMENEZ
(UEL)

Resumo de Paper
“Sem fronteiras”, uma representação adotada para caracterizar o mundo atual, encontra aderência não apenas no plano publicitário (“TIM, você
sem fronteiras”), mas também em programas governamentais (Universidade sem Fronteiras, Ciência sem Fronteiras, Inglês sem Fronteiras,
Idiomas sem Fronteiras, Português sem Fronteiras) e, inclusive, na temática deste congresso. Seus ecos reforçam o discurso de que estão
superadas as barreiras, inclusive linguísticas, fazendo coro com os que afirmam que vivemos em um mundo globalizado. Nesse panorama, a
língua inglesa vem assumindo papel de destaque, desafiando noções do que seja língua e nos convidando a rever conceitos como falante
nativo, variedade, competência e desempenho, língua padrão e comunidade de fala (Canagarajah, 2013, Rajagopalan, 2011, Seidlhofer, 2011,
Widdowson, 2012). Essas teorizações emergentes trazem desafios para educadores que trabalham com a língua inglesa, pois colocam em
xeque os pilares sob os quais tem se sustentado o ensino de inglês como língua estrangeira. Nesta comunicação abordarei três dessas
teorizações (World Englishes, Inglês como Lingua Franca e Translíngua), para propor um programa de formação que engaje os professores
com suas implicações pedagógicas em uma perspectiva deliberativa face aos processos globalizantes alicerçados em políticas neoliberais que
transformam o conhecimento de línguas em capital e a educação em mercadoria (Park & Wee, 2014; Chowdhury & Pha, 2014).

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: O ENSINO DA ORTOGRAFIA, UMA PRÁTICA NECESSÁRIA
TELMA MARIA TAFARELO MORENO
(UFGD)

Resumo de Paper
Resumo: Nesse trabalho presentamos os resultados de uma pesquisa-ação cujos sujeitos foram 30 professores de Língua Portuguesa do
Ensino Básico da Rede de Ensino de Dourados/MS envolvidos com a aquisição inicial da escrita, aos quais foi oferecida uma qualificação
teórico-prática durante um semestre do ano de 2014. A qualificação teve o intuito de contribuir para a melhoria do nível de aquisição ortográfica
do português, tendo como premissa os problemas de escrita oriundos das dificuldades ortográficas, um dos mais sérios problemas que a
Escola de Ensino Básico tem enfrentado no cumprimento de sua tarefa de promover o ensino da escrita. A análise a ser demonstrada nesta
apresentação refere-se ao estudo das práxis dos professores. Os instrumentos para a coleta do material foram relatos de atividades realizadas
pelos professores sujeito da pesquisa em sala de aula com seus alunos, concomitantemente ao desenvolvimento da qualificação; o diagnóstico
do domínio ortográfico dos alunos realizado no início e ao final do curso de formação. A abordagem metodológica, de base qualitativointerpretativista, descreve e interpreta a relação dos professores com sua própria práxis, as quais podem evidenciar diferentes níveis de
consciência que evidenciam deslocamentos ou permanência em determinado nível de consciência da própria práxis (práxis criadora; práxis
reflexiva, práxis reiterativa e práxis imitativa ou espontânea.). A seguinte pergunta foi norteadora da análise: quais indícios permitem afirmar
que os sujeitos (professores) apresentaram ou não deslocamentos no nível de consciência de sua práxis? Os resultados das análises
evidenciaram que um determinado grupo de sujeitos conseguiu fazer a transposição da práxis reiterativa para a práxis criadora, enquanto outro
grupo, embora tenham realizado movimentos que evidenciam um deslocamento da práxis reiterativa para a reflexiva, lá permaneceram.

ANÁLISE E VALIDAÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕEM OS TESTES DE LEITURA, PRODUÇÃO ESCRITA E
ORAL DO EXAME DE PROFICIÊNCIA PARA PROFESSORES DE LÍNGUA ESTRANGEIRA (EPPLE)
TERESA HELENA BUSCATO MARTINS
(FATEC/UNESP/UNIP)

Resumo de Paper
Esta comunicação tem por objetivo apresentar evidências que possam assegurar a validação dos itens que compõem os testes de leitura,
produção escrita e oral do Exame de Proficiência para Professores de Língua Estrangeira - Inglês (EPPLE), em sua versão eletrônica. Serão
realizadas as validades de conteúdo e construto, com o propósito de que se tenha um instrumento válido e confiável, que atenda aos objetivos
de uma avaliação de proficiência de professores de língua inglesa. Dado que o Exame está caracterizado como de base comunicativa, o
mesmo tem a finalidade específica de avaliar a proficiência linguístico-comunicativa-pedagógica do professor de língua estrangeira
(CONSOLO, 2011) que atuará no cenário brasileiro, avaliando o uso geral da língua alvo em diversos contextos sociais, bem como a
proficiência para usar a língua em situações de ensino-aprendizagem. Discutiremos o construto do exame, os principais pressupostos teóricos
que o sustentam, a construção de faixas de proficiência com base em descritores dos níveis de linguagem considerados, assim como algumas
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das implicações práticas que a oferta do instrumento produzirá entre os professores de inglês.

A CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA DISCURSIVA DO MUNICÍPIO DE SORRISO MT
TEREZINHA FERREIRA DE ALMEIDA
(UFMT)

Resumo de Paper
O presente estudo é parte do projeto inscrito na linha de pesquisa “Práticas textuais e discursivas: múltiplas abordagens”, do Programa de
Mestrado em Estudos de Linguagem, tem por objeto de investigação discursos produzidos em torno da BR 163 que divide o perímetro urbano
do município de Sorriso - MT em duas regiões bem distintas.Sorriso, conhecida oficialmente como a Capital Nacional do Agronegócio e maior
produtor individual de soja do mundo, é uma das muitas cidades que se formaram, recentemente, na região norte do Estado de Mato Grosso,
alavancadas por projetos de colonização fundiária privados, vocacionados para imigrantes da região Sul do país. Antes de se tornar um
município independente, pertencia a Nobres. Sua elevação à categoria de município ocorreu em 13 de maio de 1986. Muito provavelmente a
divisão atual entre o lado de cá e o lado de lá da BR 163 se relaciona com a história de povoamento da região, bastante homogênea, no seu
início, mas profundamente alterada com a criação do município que, pela sua pujança econômica, passou a ser um polo atrativo para
imigrantes pobres de todas as regiões do país. Hoje, brasileiros de diferentes regiões e culturas convivem num “mesmo” espaço urbano
recortado pela BR. As diferenças não têm sido interpretadas apenas como diferenças, mas sim hierarquizadas em o lado dos ricos/o lado dos
pobres, o lado do bem/o lado do mal, o lado da ordem/o lado da desordem etc., gerando uma espécie de apartheid do corpo urbano. Assim,
com base na Análise de Discurso da linha francesa, pretende-se desenredar do imaginário da cidade os sentidos que envolvem a divisão
geográfica efetuada pela BR 163.O corpus discursivo será constituído por uma combinação de pesquisa de arquivo com pesquisa experimental
de natureza qualitativa. No que tange à pesquisa de arquivo, serão selecionados textos publicitários e jornalísticos da mídia local em que o
estigma do lado de lá esteja funcionando como memória discursiva. Já mediante entrevistas, busca

INVESTIMENTOS E COMUNIDADES IMAGINADAS DE FUTUROS PROFESSORES DE INGLÊS
THAIS BENITEZ KADOTA
(UEMS)

Resumo de Pôster
Questões relacionadas à construção identitária tem cada vez mais despertado interesse na comunidade acadêmica como um amplo campo de
investigação. Nesta perspectiva, conceitos como investimento, identidades imaginadas e comunidades imaginadas são usados para ajudar a
definir esse fenômeno composto por múltiplas camadas, chamado de identidade. A construção da identidade na pós-modernidade ocorre de
modo contínuo e de forma aparentemente interminável, uma vez que o indivíduo se relaciona e pertence ao mesmo tempo a diversos grupos e
contextos sociais, que se integram e ajudam a formar a identidade do indivíduo. Embora não definida permanentemente, a identidade
assumida por esse individuo afeta diretamente seu modo de ver o mundo e como ele deseja ser visto. A partir dos conceitos acima
mencionados, o presente trabalho traz os resultados, ainda que preliminares, de um estudo qualitativo que teve por objetivo entender a
construção da identidade de um grupo de futuros professores de inglês, enquanto aprendizes e usuários do referido idioma, e o impacto desta
construção na sua prática docente ainda em formação. Os dados foram gerados a partir de um questionário aberto e de entrevistas
semiestruturadas com alunos-professores de um curso de Letras Português/Inglês de uma universidade pública da cidade de Campo Grande,
MS. Os resultados sugerem que a construção identitária dos participantes como aprendizes e usuários da língua inglesa emerge dos
investimentos realizados nas práticas do idioma e nas práticas do curso de Letras, embora a identidade de professores de inglês esteja
relacionada ao desenvolvimento de melhores práticas na língua alvo. Os participantes também demonstraram suas relações com comunidades
de prática, fossem estas reais ou imaginadas, envolvendo tanto participação e não-participação, e que suas identidades em construção
deveriam ser entendidas na junção do conflito de interesses entre o desejado e o real.

CINEMA E ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA: CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO MOVIE
TIME
THAIS MARCELE TORRES DA SILVA ALVES
(IFMG)

Resumo de Pôster
Segundo Cabrera (2006), o cinema é visto como uma forma de captação do mundo. Desse modo, vemos a necessidade de transcender o uso
do cinema como veículo de entretenimento e incorporá-lo à prática educativa, no intuito de promover a interação a partir de atividades
significativas, lúdicas, visando à negociação de sentidos (GARCIA- STEFANI, 2010). O presente trabalho visa apresentar as contribuições de
um projeto de extensão, desenvolvido em um Instituto Federal do Estado de Minas Gerais, que utiliza o cinema como recurso didático-
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pedagógico no contexto de ensino e aprendizagem de língua inglesa. A trajetória teórico-metodológica deste estudo está ancorada no
atravessamento da teoria do cinema (CABEREA, 2006; GARCIA-STEFANI, 2010, dentre outros) e discursiva (PÊCHEUX, 1988; FOUCAULT,
([1969] 2009, [1971] 1996; ORLANDI, 2005, 2007); AUTHIER-REVUZ, 1998, MARIANI, 2012 e outros). Esta é uma pesquisa de base
qualitativa, envolvendo quinze participantes da comunidade interna e externa ao Câmpus de um Instituto Federal. O corpus foi formado por
meio de questionários abertos, gravações em áudio e notas de campo. Os resultados parciais do projeto, ora descrito, apontam para a
importância do uso da língua inglesa em situações reais de comunicação; para a interculturalidade; negociação de sentidos; liberdade de
expressão; construção conjunta do conhecimento e constituição subjetiva dos alunos e incentivo à responsabilidade e implicação no exercício
de aprender a aprender uma língua estrangeira. Além disso, os resultados parciais do referido projeto indicam que o uso de filmes na prática
de sala de aula, tem sido um forte elemento de motivação, proporcionando, além do desenvolvimento linguístico-comunicativo dos
participantes, oportunidades para discutir valores culturais, atitudes e modos de ser/estar no mundo contemporâneo.

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA MODALIDADE EAD. UM ESTUDO DE CASO NO CURSO DE
LICENCIATURA EM LÍNGUA ESPANHOLA E SUAS LITERATURAS DA UNEB/EAD
THAISA ALVES BRANDÃO
(UNEB)

Resumo de Pôster
O que caracteriza a aprendizagem na educação à distância é a interação e a colaboração entre os partícipes na perspectiva da autonomia do
sujeito. Neste trabalho, contribuirão com as discussões sobre interação/interatividade e autonomia Kenski (2013), Wagner (1994; 1997), Mattar
(2012) e Lemos (2000); o aporte teórico que dará conta da noção de colaboração será apresentado por Pierre Levy (1999), Cortelazzo (2009),
Mercado ( 2006),entre outros. Esta será uma pesquisa de natureza Qualitativa de cunho etnográfico (etnografia virtual) cujo procedimento de
coleta será um estudo de caso realizado no AVA do curso de Licenciatura em Língua Espanhola e suas Literaturas EAD-UNEB. Seu objetivo
geral será analisar em que medida o modelo pedagógico adotado pela Licenciatura em Língua Espanhola possibilitrá o desenvolvimento da
interatividade, autonomia e cooperação nos processos de aprendizagem. Como objetivos específicos, se proporá a avaliar as potencialidades e
limitações do modelo pedagógico do curso em questão, enfocando a interatividade, autonomia e cooperação; verificar se Ambiente Virtual de
Aprendizagem está organizado de maneira a possibilitar a interatividade, autonomia e cooperação; observar como os alunos percebem a
construção destas dimensões (interatividade, autonomia e cooperação) no processo de educação à distância. A pesquisa está em andamento
e os resultados ainda que preliminares são muito relevantes e contribuirão para a formação de professores na educação a distância.

AS IDENTIDADES DIGITAIS E OS INVESTIMENTOS NA SALA DE AULA DE LÍNGUA INGLESA
THAÍSSA MOREIRA PRADO
(UEMS)

Resumo de Paper
Pensando no advento a tecnologia, que vem sendo cada vez mais inserida no ambiente escolar, o presente trabalho visa tratar da construção
das identidades digitais e dos investimentos realizados por alunos da educação básica em aulas de língua inglesa, como forma de contribuição
aos estudos sobre letramento digital (Prinsloo, 2005). Dessa forma, como recorte, escolhemos analisar a relação dos participantes com o
website “How stuff works” no ensino de Língua Inglesa. Sendo assim, para a realização desse trabalho, desenvolvemos sequências didáticas
utilizando o website selecionado. Para que a geração de dados fosse realizada as aulas foram gravadas. Ao tomarmos por base o construto de
escala como proposto por Blommaert (2010), nós mostramos como espaço e tempo foram implicados nas diversas práticas associadas ao uso
do referido website. Além disso, com base no trabalho de Norton (2000) sobre identidade e investimento, nós ilustramos como as identidades
dos participantes se alteram com o tempo, de aprendizes para usuários da ferramenta, e como o uso da mesma favoreceu a construção de
identidades digitais imaginadas. Os resultados preliminares sugerem ainda que formas de resistência foram constatadas na impossibilidade de
acesso a ferramenta para posteriores práticas de engajamento.

O PIBID COMO ENTRE ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGÊNCIA NA FORMAÇÃO INICIAL
THEMIS RONDÃO BARBOSA
(UEMS)
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Resumo de Paper
Os avanços tecnológicos, o fenômeno da globalização, as mudanças sociais dentre outros aspectos que vem ocorrendo na sociedade são
questões que apontam para a ressignificação de práticas educacionais (COPE e KALANTZIS, 2000). Aliados a essas preocupações, estão a
formação inicial e o desafio de se contemplar as questões mencionadas. Como alternativa, o PIBID (Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência) da CAPES pode representar um entre espaço (BHABHA, 1994) para se repensar o ensino de língua inglesa e propor
desenhos que vão além dos modelos tradicionais. Neste contexto, este trabalho busca discutir o desenvolvimento de agência (ARENDT, 1958;
AHERN, 2001; BIESTA, 2006; STELLA E TAVARES, 2012; entre outros) de professor formador, de acadêmicos e desta pesquisadora
participante em uma escola pública de Campo Grande - MS. Mais especificamente, a apresentação abordará as negociações, reflexões e
produção colaborativa de materiais para aulas de língua inglesa. A análise se voltará para o olhar desta pesquisadora em buscar perceber
como os significados são construídos a partir da percepção do contexto sócio-histórico e valores que direcionam as produções e suas leituras
(MACIEL, 2014; MENEZES DE SOUZA, 2011).

CRENÇAS DE APRENDER INGLÊS DE UM GRUPO DE ALUNOS DE EJA (EDUCAÇÃO JOVENS E
ADULTOS) PELO PONTO DE VISTA BAKHTINIANO.
THIAGO MORAIS DE ARAÚJO
(UFG)

Resumo de Paper
Este estudo tem por objetivo identificar algumas crenças existentes na aprendizagem de Língua Inglesa de uma turma de Sétima Série, da
modalidade EJA (Educação Jovens e Adultos) de uma escola pública em Goiânia, isto é, a maneira em que esses alunos utilizam para
aprender Inglês, e como eles se veem neste processo e como enxergam o outro, também em processo de aprendizagem, de modo a
compreender suas crenças e assim agregar novas crenças que possam beneficiar sua aprendizagem de Língua Estrangeira. Para que
pudéssemos dar suporte à este trabalho, nos pautamos teoricamente em alguns estudos de pesquisadores que investigam crenças na
aprendizagem de língua estrangeira tais como Almeida Filho (1993); Barcelos (2005); Erickson (1984) e também em vários teóricos que tratam
e seguem os conceitos de Bakhtin tais como, Faraco (2009); Fiorin (2006); Vitanova (2002); dentre outros. A metodologia de pesquisa é
baseada em um estudo de caso qualitativo, e procurou investigar e analisar as crenças dos participantes por meio de questionários aplicados a
eles. Ao final, constatamos que os alunos/participantes do estudo possuíam três crenças distintas: a) “O Inglês proporciona oportunidades”; b)
“O Inglês está longe da realidade dos alunos” e c) “O Inglês do outro”. Ao final, na discussão dos dados, este estudo propõe discutir as crenças
com base na teoria elencada acima, bem como destacar as contribuições e as limitações da pesquisa.

LETRAMENTO CRÍTICO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS: UMA PROPOSTA PARA A FORMAÇÃO DE
PROFESSORES E ENSINO DE LÍGUA INGLESA NA ESCOLA PÚBLICA
THIAGO TEODORO RUPERE
(UEMS)

Resumo de Paper
Nos últimos anos, vários documentos têm sido lançados pelo ministério da educação em busca de oferecer orientações para o redesenho
curricular na escola pública, como PCN (1998), OCEM (2006) e mais recentemente as diretrizes curriculares para o ensino médio (DCNEM,
2012). Embora existam vários trabalhos na área de formação de professores no âmbito de lingüística aplicada, poucos são os estudos que têm
se dedicado a investigar a interface entre as políticas linguísticas e a formação de professores (Maciel 2013). Esse trabalho busca apresentar e
discutir uma proposta inicial de pesquisa com enfoque na ressignificação de políticas linguísticas, mais especificamente, a reinterpretação do
caderno de linguagens que fundamenta o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Nesse redesenho, serão consideradas as
teorias de multiletramentos (Rojo, 2013; Cope e Kalantzis, 2013, Monte Mór, 2010) e letramentos críticos (Menezes de Souza, 2011; Monte
Mór, 2013; Takaki e Maciel, 2013) e reconsiderar-se-ão posicionamentos educacionais presentes nas Orientações Curriculares para o Ensino
Médio (OCEM, 2006) e as Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio (DCNEM, 2012). Trata-se de uma pesquisa qualitativa e interpretativa,
com características de auto-etnografia.

A FORMAÇÃO CONTINUADA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPO GRANDE: SUA HISTÓRIA,
IMPORTÂNCIA E REALIZAÇÃO
THYAGO JOSÉ DA CRUZ
(UFMS)
ADRIANA PEREIRA SANTANA
(SEMED)
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Resumo de Paper
Baseados em Carvalho (2003) e considerando a necessidade de um pensar coletivo e de uma linguagem comum entre os diversos
profissionais do ambiente escolar, acreditamos na importância dos cursos de formação permanentes, isto é, os de formação continuada, que
possibilitam, entre tantos outros fatores, um tempo significativo para a discussão do ensino das disciplinas específicas, haja vista que só a
formação inicial, na maioria das vezes, não é suficiente para discutir e estimular a ligação entre o conteúdo específico e as reflexões históricas
e filosóficas de sua produção. Por isso, levando em consideração a importância da formação continuada e partindo de nossa área de atuação,
o objetivo desta comunicação é o de demonstrar como ela vem ocorrendo na área de Língua Portuguesa, especialmente, na Rede Municipal
de Ensino (REME) de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Para isso, apresentaremos um breve histórico da formação continuada (ALFERES
& MAINARDES, 2011; SHULMAN 2003; TARDIF & LESSARD 2009; PERRENOUD 2002), em seu aspecto geral no Brasil, até chegar à nossa
especificidade e localidade, onde os Encontros de Formação Continuada acontecem em escolas polo, envolvendo todos os professores de
Língua Portuguesa (LP) do município e o enfoque adotado é, precipuamente, o da melhoria da aprendizagem do aluno, o que engloba estudos
e análises do currículo, perpassando pelos quatro eixos da língua portuguesa. De modo geral, os encontros de Formação Continuada de LP
auxiliam os professores por meio da oferta de momentos de estudos de pesquisadores da práxis pedagógica, sugestões metodológicas,
projetos, entre outros temas didático-pedagógicos que permeiam o dia a dia das unidades escolares.

INGLÊS TÉCNICO NO ENSINO SUPERIOR: REVENDO CRENÇAS E CONCEITOS EM SALA DE AULA
TIAGO PELLIM DA SILVA
(IFSP)

Resumo de Paper
As pesquisas relacionadas a crenças sobre ensino e aprendizagem de línguas mostram que a importância desse tipo de estudo reside no fato
de que as expectativas e conceitos previamente definidos que trazemos para sala de aula influenciam fortemente na maneira como nos
posicionamos e no nosso engajamento durante o curso (BARCELOS 2004). Nesse sentido, torna-se fundamental conhecer e discutir as
crenças que estudantes trazem para a sala de aula a fim de se estabelecer uma ponte entre o que os alunos esperam da disciplina e o que o
curso pode realmente oferecer. Este trabalho apresenta uma pesquisa que procurou fazer um levantamento das crenças e expectativas que
estudantes de um curso superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas trazem para a disciplina de Inglês Técnico. Tendo em vista o
papel de destaque que a língua inglesa assume hoje em nossa sociedade, bem como o grande número de discursos (alguns deles bastante
radicais) sobre as línguas estrangeiras, esse tipo de pesquisa se mostra relevante na medida em que desmistifica algumas questões relativas
ao ensino/ aprendizagem de línguas. A geração de dados envolveu a aplicação de questionários abertos e semiabertos, bem como a
realização de grupos focais no início e no fim do curso, com o objetivo de analisar a possível reformulação, mudança ou manutenção daquelas
crenças iniciais sobre a disciplina. Os dados confirmam a necessidade de se abrir espaço em sala de aula para a discussão sobre a disciplina
e as expectativas que ela causa nos alunos como ponto de partida do trabalho pedagógico.

ACESSO ÀS NOVAS TECNOLOGIAS SOB UMA POSTURA DA LINGUÍSTICA CRÍTICA APLICADA:
LETRAMENTO DIGITAL E SÓCIO INTERACIONAL
TONY TAVARES DE OLIVEIRA
(UEPA)

Resumo de Paper
ACESSO ÀS NOVAS TECNOLOGIAS SOB UMA POSTURA DA LINGUÍSTICA CRÍTICA APLICADA: LETRAMENTO DIGITAL E SÓCIOINTERACIONAL. OLIVEIRA, Tony Tavares de (Bolsista PIBID - UEPA) tonytaol@yahoo.com.br BURLAMAQUI, Cristiane Dominiqui Vieira
(Orientadora - UEPA) crisburla@hotmail.com Neste trabalho apresentaremos os resultados das atividades desenvolvidas durante o subprojeto
“A tecnologia da informação e comunicação no ensino básico: o ensino de português mediado pelo computador”, mantido com recursos do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e realizado junto a Universidade do Estado do Pará (UEPA) no município de
Moju/ PA. Foi neste contexto que percebemos a necessidade de um uma sequência didática pautada na participação social, pois os jovens
ávidos em navegar e se entreter com os recursos e jogos virtuais disponíveis na rede, facilmente perdiam o foco inicial proposto na atividade,
pois “a grande flexibilidade do ato de ler um hipertexto, leitura em trânsito pode se transformar em desorientação se o receptor não formar um
mapa cognitivo” (Santaella, 2008, p. 57). Definir metas e estratégias para o uso de uma ferramenta de natureza multifacetada como a World
Wide Web (WWW), visando o letramento digital com foco no protagonismo juvenil foi a possibilidade que encontramos para tornar significativo
o ensino de língua materna e fortalecera participação social dos jovens na rede. Palavras-chave:Letramento digital; Linguística aplicada crítica;
Protagonismo juvenil; Ensino e aprendizagem de língua materna; NTIC na educação.

A IDEOLOGIA NA CRÍTICA AO PODER EM TEXTOS LÍRICOS: UM ENFOQUE SISTÊMICO-FUNCIONAL
ULISSES TADEU VAZ DE OLIVEIRA
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(PUC-SP)

Resumo de Paper
O desenvolvimento de estudos multifuncionais sob a perspectiva da Liguística Sistêmico-Funcional (LSF) e o número crescente de estudos
literários de perspectiva crítica têm introduzido novas oportunidades para o estudo de ideologias e sociedades, mas também apresentam novos
desafios para as diversas áreas do conhecimento que permeiam a questão ideológica. Assim sendo, a pesquisa de linguística crítica destacase por parear um método de análise linguística textual com uma teoria social da linguagem em processos políticos e ideológicos dentro e
através da literatura. Esta apresentação reportará estratégias utilizadas para criticar figuras de poder em produções literárias de três eras
distintas: (a) cantigas satíricas Galego-Portuguesas de Gil Pérez Conde (século XIII); (b) poemas de Gregorio de Matos Guerra (século XVII); e
(c) canções de Chico Buarque de Holanda (século XX). A análise dessas produções é baseada nas propostas da LSF, a qual considera a
oração como um evento social, cuja estrutura serve para construir três tipos de significados, ou metafunções, simultâneos: Ideacional (referese à informação), Interpessoal (refere-se à interação entre produtor e receptor envolvidos no processo linguístico) e Textual (refere-se à
construção do texto de acordo com as exigências do meio sócio-histórico-cultural). O objetivo da apresentação é revelar questões centrais
relacionadas aos sucessos dos autores ao criticar autoridades em contextos repressivos, ao mesmo tempo em que preocupam-se com com as
necessidades decorrentes do trabalho de face, ou polidez. O discurso crítico, efetivo e significativo, foi uma das formas de impulsionar
sociedades em direção a novas ideologias refletidas nas escolhas lexicogramaticais e estruturas persuasivas.

OPORTUNIDADES EM GOTAS PARA O ENSINO DE INGLÊS EM UNIDADE SOCIOEDUCATIVA
VALDENI DA SILVA REIS
(UFVJM)

Resumo de Paper
O presente trabalho apresenta uma pesquisa que cria, investiga e explora formas de desestabilizar o efeito de suspensão (REIS, 2011) que
estagna e infertiliza o ensino-aprendizagem de inglês em uma unidade socioeducativa para adolescentes em conflito com a lei em BH/MG. De
modo mais específico, o estudo estará focado na investigação das representações e deslocamentos identitários da professora e de seus
alunos, a partir das intervenções pedagógicas administradas para a pesquisa. As intervenções partiam da constituição de uma instrução formal
manejada para criar oportunidades de aprendizagem em curtas e intensas unidades linguísticas, denominadas Oportunidades em Gotas. A
metodologia empregada é a pesquisa-ação colaborativa, com princípios e procedimentos da Análise de Discurso para coleta e análise dos
dados. Serão analisadas entrevistas feitas com os envolvidos no início e ao final do ano de intervenção, bem como relatos escritos pelos
alunos durante todo o ano de intervenção. Análises indicam deslocamentos identitários vivenciados pelos envolvidos ao serem convocados a
repensar seu posicionamento discursivo, assumindo – de forma não-harmoniosa ou constante – a posição de professora, como possibilidade
de empoderamento e de aluno de inglês, como chance de ressignificação subjetiva. Compreendemos, por fim, que, de gota em gota, um novo
olhar para o ensino da língua inglesa e para o sujeito deste contexto, pode ser revelado.

POR UMA PEDAGOGIA DOS GÊNEROS NA PERSPECTIVA DOS MULTILETRAMENTOS
VALDINEIA ANTUNES ALVES RAMOS
(UESB)
VALDINEIA ANTUNES ALVES RAMOS
(UESB)
Resumo de Paper
Neste trabalho, propomo-nos a relacionar os conceitos de letramentos e gêneros tendo em vista a necessidade de construção de práticas mais
significativas no ensino de línguas. Entendemos que propostas pedagógicas tanto para o ensino de língua materna quanto para o ensino de
língua estrangeira devam ter como enfoque eventos de escrita e oralidade vinculados às praticas sociais. Nesse sentido, o processo de
letramento como prática social envolve a leitura e a escrita de diferentes gêneros discursivos, apontando novos caminhos para o ensino de
línguas. Defendemos a necessidade de integração desse ponto de pauta na agenda de estudos que trata da formação do professor de línguas.
Para o desenvolvimento deste trabalho, trazemos como aporte teórico os estudos do letramento e os estudos sobre gêneros. Dentre os
estudiosos dos letramentos, fazemos referência ao chamado Grupo de Nova Londres (1996) que no seu manifesto intitulado A Pedagogy of
Multiliteracies – Designing Social Futures (“Uma pedagogia dos multiletramentos – desenhando futuros sociais”) aponta para a necessidade de
abordar a diversidade cultural e a diversidade de linguagens na escola. Dentre os estudiosos dos gêneros, partimos da abordagem de Bakhtin
na perspectiva dialógica da linguagem. As formulações de Bakhtin (e do Círculo), e dos inúmeros autores que a eles se referem, estão no
centro do que Rojo (2008) trata como a constituição complexa e recente do conceito de gênero na perspectiva transdisciplinar da Linguística
Aplicada no campo do ensino de línguas. Acreditamos que a escola não possa ignorar o trabalho com os conceitos de letramentos e gêneros
em suas atividades de ensino e de aprendizagem de línguas e que seja inadiável a compreensão imbricada deste binômio, considerados os
desafios postos à educação formal na contemporaneidade.
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MATERIAL DIDÁTICO TRANSMÍDIA NO PIBID-UFF: A HORA E A VEZ DAS VOZES DO SUL NA AULA DE
ESPANHOL
VALDINEY DA COSTA LOBO
(COLUNI-UFF)

Resumo de Paper
Esta comunicação possui o objetivo de apresentar uma investigação que se desenvolve em quatro etapas, no projeto “PIBID/Espanhol,
realizado no COLUNI – UFF”, e visa a realização de um material didático transmídia (JENKINS, 2009) em língua espanhola. Na perspectiva
trasnmidiática, geralmente há a presença de uma narrativa principal e outras secundárias. Dessa forma, a história norteadora se desenvolve
por meio do gênero discursivo (BAKHTIN, 1997) tira em quadrinhos (RAMOS, 2009). Para isso, na primeira fase da elaboração do material, o
grupo composto por professor supervisor, alunos da educação básica e bolsista produziu tiras cômicas. O foco foi na construção de roteiros e
de uma turma de personagens que pudessem problematizar as culturas (CANCLINI, 2003) e identidades (HALL, 2006; SILVA, 2010) latinoamericanas contemporâneas, contribuindo para dar voz aos marginalizados e excluídos. Na segunda etapa, a equipe produzirá animações e
letras de rap como narrativas secundárias. No terceiro momento, no papel de docente, aproprio-me da produção transmídia com a finalidade
de construir uma proposta de material didático para alunos do Ensino Médio do COLUNI-UFF. O material tem por objetivo empoderar os
discentes, além de contribuir para que pensem criticamente (TOMLINSON & MASUHARA, 2013) acerca de aspectos culturais e identitários
latino-americanos. Na quarta etapa, para proceder à análise das interações entre os alunos, a bolsista e o professor-pesquisador, usarei os
construtos da pesquisa-ação (FRANCO, 2005). Por fim, pretendo que as interações realizadas em sala de aula, ao longo da pesquisa, possam
contribuir para uma maior reflexão e criticidade dos participantes sobre aspectos identitários e culturais das vozes do sul latino-americanas.

O FACEBOOK ENQUANTO ESPAÇO DINÂMICO E COMPLEXO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
NA ÁREA DA LINGUAGEM: UM ESTUDO NA PERSPECTIVA DOS SISTEMAS COMPLEXOS
ADAPTATIVOS
VALDIR SILVA
(UNEMAT)

Resumo de Paper
As tecnologias digitais são constitutivas da sociedade e da cultura contemporâneo. Nesta direção, as redes sociais eletrônicas desempenham
um papel importante, pois se configuram em espaços de (re)significação e redimensionamento histórico, cultural, psicológico, linguístico,
estético entre outros aspectos que conformam os sujeitos que nelas se inscrevem. Logo, são redes que podem ser tomadas como espaços
complexos e dinâmicos de práticas educacionais. Assim, corroborado por vários trabalhos da área da Linguística Aplicada orientados pela
Ciência da Complexidade, tomo para esta investigação, o trabalho desenvolvido na disciplina Linguagem e Tecnologia, ofertada na modalidade
semipresencial para 42 alunos do último semestre do Curso de Letras/UNEMAT/Cáceres, em 2014/2. Para o desenvolvimento da parte on-line
da disciplina foi constituído um grupo fechado no Facebook. Toda a descrição, análise e reflexão do presente estudo, em seus termos teóricometodológicos, foram conduzidas à luz dos Sistemas Adaptativos Complexos (HOLLAND, 1995; DAVIS e SUMARA, 2002; LARSENFREEMAN, 1997; PAIVA, 2002; entre outros), para mostrar a dinâmica complexa dos processos de interação social decorrentes dos debates
sobre os efeitos das tecnologias digitais na produção da linguagem na sociedade e nas práticas educacionais. O trabalho permitiu verificar, a
partir dos registros gerados no grupo do Facebook, um volume muito acentuado de práticas de leitura e de escrita, bem como, de organização
e de autonomia dos alunos e, com preocupação, constatar que a grande maioria dos alunos desconhecia a perspectiva linguística dos games,
mapas, aplicativos, fanfictions, vídeos, memes, entre outros. Conforme depoimentos dos próprios alunos, as atividades desenvolvidas no
contexto on-line foram muito mais produtivas, instigantes e frutíferas que as realizadas no contexto presencial. O estudo também permitiu
asseverar que linguagem e tecnologia devem se configurar em um componente curricular fundamental dos cursos de formação de professores
da área da linguagem. Trata-se de um agenciamento (LÉVY, 1993) educacional imposto pelas demanda contemporâneas que não pode ser
negligenciado pelas instituições educacionais da sociedade brasileira.

ORDENS DE INDEXICALIDADE E POSICIONAMENTOS INTERACIONAIS EM SALA DE AULA DE LÍNGUA
PORTUGUESA: RAÇA, GÊNERO E SEXUALIDADE.
VALÉRIA DE REZENDE PEREIA
(IFSULDEMINAS)
VALÉRIA DE REZENDE PEREIA
(IFSULDEMINAS)
Resumo de Paper
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Convivendo com adolescentes de origens diversas e contexto sócio-histórico singular, observamos que a web aproxima-os de forma bem
íntima e coloca-os na mesma realidade. Nos tempos atuais, conforme Bauman (2001), não há distâncias que impeçam a interação entre as
pessoas, entretanto percebemos que nossxs alunxs dividem um espaço escolar onde quase nada se fala de temas que afligem a juventude.
Segundo Moita Lopes (2010), no contexto da sala de aula de Língua Portuguesa, na prática das produções textuais xs alunxs poderão
expressar, através do seu discurso, suas verdades e sentimentos, transgredindo significados cristalizados. A construção de sentidos
relacionados a raça, gênero, sexualidade e classe social depende de aspectos sociais, culturais, políticos e históricos e isso propicia múltiplas
implicações, em especial, para a escola. Neste sentido, esta pesquisa propõe-se a analisar os posicionamentos interacionais e as ordens de
indexicalidade mobilizadas nos textos de alunxs da terceira série do Ensino Médio. Para realizar esta investigação, embasamo-nos nos
letramentos queer (ROCHA, 2013, BARNARD, 2004 e WILCHINS, 2004), nas teorias queer (BUTLER, 2004 e LOURO, 2000), na concepção
de linguagem como atos de fala performativos (AUSTIN, 1990 [1962] e DERRIDA, 1988 [1972]), na proposta de ordem de indexicalidade
sugerida por Blommaert (2006, 2010). A pesquisa está sendo realizada em um Instituto Federal de Minas Gerais, em uma turma de curso
técnico integrado ao Ensino Médio, durante as aulas de Língua Portuguesa. Os posicionamentos interacionais e as ordens de indexicalidade
serão analisados por meio de índices linguísticos propostos por Silverstein (1985) e pelas quatro modalizações sugeridas por Bronckart (2007).

HIGH SCHOOL ENGLISH STUDENTS AND THE GAME TRACE EFFECTS: ENGAGEMENT AND
COMPLEXITY
VALESKA VIRGÍNIA SOARES SOUZA
(UFU)

Resumo de Paper
One of the major problems English language high school teachers face in the Brazilian context is that we have very few hours to teach the
English language in formal schooling. Though I believe public policy regarding foreign language teaching should be reviewed in order to shift
this scenario, it is important we think of immediate solutions to enhance the opportunities of access to English learning for these students, and
this leads me to think of digital technologies and their integration in the school curriculum. Games, for instance, have existed for millennia, but
the digital technology component enabled the social practice of playing become commonplace in different devices such as TVs (attached to
video games), computers, cell phones and other mobile devices. Thus, I decided to integrate the game Trace Effects into my teaching practice.
The students who participated in my Trace Effects classes were all beginners. They already understand the importance of learning English for
their future careers, but they feel left behind since they have classmates who have been studying in language centers for a while and know
much more English than they do. Having offered my students an optional 6-hour course for beginning students, I used a combination of
observation, interview, teacher’s notes, worksheets, students’ journals and narratives to register the process. After finishing the course, I
analyzed the data collected in order to answer three questions. How do my A1-level students react to an experience of learning English using
Trace Effects in terms of engagement? What benefits and hinders the process of becoming engaged in playing a game for English learning
purposes in this context? What are the differences among students with previous gaming experiences and the ones without in this context? In
this presentation I will present the results of the analysis which show the complexity of the process of becoming engaged in language learning.

SIMULAÇÃO, JOGOS DIGITAIS E A SALA DE AULA
VANDERLEI JOSÉ ZACCHI
(UFS)

Resumo de Paper
O filme Never let me go (2010) mostra uma escola onde os alunos, clones de seres humanos, simulam situações vividas em sociedade. Ali
eles aprendem questões básicas do cotidiano, como, por exemplo, de que maneira se portar numa lanchonete. Nesse processo, a sala de aula
funciona como laboratório de um experimento que será posto em prática depois. É, portanto, uma simulação que precede a ação. Muitos jogos
digitais exercem também esse papel. The Sims talvez seja o melhor exemplo disso. J.P. Gee, no livro Good video games and good learning
(2007), defende que jogos digitais bons incorporam bons princípios de aprendizagem. Um desses princípios indica que a informação é mais
bem assimilada se for contextualizada e com vistas a situações reais de uso. Por outro lado, o autor advoga também o princípio de que a
aprendizagem pode ser intensificada se os aprendizes simularem situações de vida real, mas com um grau menor de exposição a riscos e
perigos, desde que isso não comprometa a sensação de autenticidade e realização. Este trabalho se propõe a explorar esses aspectos pelo
viés dos letramentos e suas possíveis aplicações no ensino de línguas.

RESPONSABILIDADE E IMPLICAÇÃO NO ENSINO E NA APRENDIZAGEM DE INGLÊS: DA VONTADE AO
DEVER
VANDERLICE DOS SANTOS ANDRADE SÓL
(IFMG)
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Resumo de Paper
A teoria da responsabilidade permite repensar a ética e os modos de agir do ser humano moderno (JONAS, [1979] 2006). A responsabilidade é
vista como um princípio que pode levar o professor a assumir ações éticas para si e para seus alunos (SÓL, 2014). Este estudo é um recorte
de uma pesquisa de doutorado e visa investigar a responsabilidade e a implicação de professoras de inglês quanto a um projeto de educação
continuada e ao ensino/aprendizado de inglês. A investigação baseia-se nas contribuições da teoria da responsabilidade de Hans Jonas
(JONAS, [1979] 2006). Este trabalho se constitui em uma pesquisa que estabelece a relação intra e interdiscursiva, cuja modalidade seguirá
uma abordagem metodológica que privilegia diferentes possibilidades de interpretação sobre o material discursivo a ser analisado. A trajetória
teórico-metodológica deste estudo está ancorada no atravessamento das perspectivas discursiva ((FOUCAULT, [1969] 2009); PÊCHEUX,
1988; ORLANDI, 2005); AUTHIER-REVUZ, 1998 e outros), psicanalítica freudo-lacaninana (FREUD, [1901] 1996); LACAN, 1998 e outros) e
filosófica (JONAS, [1979] 2006). Os participantes foram 07 professoras da rede pública de ensino do Estado de Minas Gerais egressas de um
projeto de educação continuada. O corpus foi formado por meio de questionários abertos, entrevistas semiestruturadas, narrativas, filmagens
de aulas e notas de campo. Os resultados revelam que a partir do momento em que as professoras assumiram suas responsabilidades e se
implicaram no ensino e na aprendizagem da Língua Inglesa (LI), indo da vontade ao dever e não ao contrário, seus alunos passaram a
estabelecer uma nova relação com a Língua Inglesa. O trabalho permitiu problematizar e compreender as tomadas de posição das
professoras, e seus modos de relacionamento com a educação continuada e em relação ao ensino e aprendizagem de LI.

O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA GRAMATICAL NAS FAIXAS DE UM EXAME DE
PROFICIÊNCIA REFERENCIADO A CRITÉRIO
VANESSA BORGES DE ALMEIDA
(UNB)

Resumo de Paper
Exames de proficiência referenciados a critério não atribuem o nível de proficiência pelo escore que o candidato obtém ao acertar e errar itens
diferentes – que podem ter o mesmo valor ou valores diferentes, dependendo da teoria estatística que embasa o exame. Pelo contrário,
aqueles baseados em critérios comparam a produção dos candidatos aos descritores de proficiência elencados em diferentes faixas. Nesse
sentido, as escalas de proficiência, juntamente com as sessões de treinamento de examinadores, são o mais importante instrumento para os
avaliadores atribuírem notas. Muitas escalas de proficiência são construídas de forma intuitiva, e não a partir de dados, fazendo com que todos
os elementos da proficiência sejam descritos como um pouco mais adequados a cada faixa de proficiência, se comparados aos da faixa
adjacente inferior. Este trabalho discute os resultados de uma investigação quantitativa sobre a competência gramatical considerando duas de
suas dimensões: precisão e complexidade. Por competência gramatical referimo-nos à subcompetência morfossintática descrita no modelo de
Bachman (1990). Trinta provas orais e 18 provas escritas do Exame de Proficiência para Professores de Língua Estrangeira (EPPLE), retiradas
do banco de dados do exame, são analisadas a partir de quatro indicadores de proficiência. Para a precisão, utilizamos os índices (a) unidades
sem desvio e (b) desvios por unidade; para a complexidade, (c) orações por unidade e (d) palavras por unidade. Todas as provas analisadas
são de candidatos alunos formandos de cursos de Licenciatura em Letras (Inglês). Os resultados permitem engendrar uma discussão a
respeito do desenvolvimento do elemento gramatical na proficiência dos candidatos, e têm implicações para a construção de escalas de
proficiência. A discussão e os resultados podem interessar a pesquisadores em SLA e/ou em Avaliação de Proficiência.

A PRODUÇÃO ORAL EM LÍNGUA INGLESA: ANÁLISE DE ATIVIDADES E PROPOSTAS PARA UMA
COLEÇÃO DIDÁTICA DO PNLD-2014
VANESSA LOGUE DIAS
(UNISINOS)

Resumo de Paper
A partir de uma visão sociocultural do processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira (VYGOTSKY, 1984; LANTOLF, 2000; SWAIN,
2000; SWAIN, 2006), este trabalho visa a fazer uma análise das atividades de produção oral da série didática It Fits do PNLD-2014. Segundo o
Guia do PNLD-2014, a coleção foi a única de língua estrangeira a receber pontuação máxima para as atividades de speaking, habilidade que,
geralmente, não é enfatizada nos livros distribuídos para as escolas públicas brasileiras. Buscou-se, assim, observar como a produção oral é
tratada nos livros didáticos, procurando identificar os aspectos positivos e pontos a serem melhorados nas atividades propostas. Assim, este
trabalho faz algumas sugestões de adaptações para algumas atividades com o intuito de proporcionar mais tarefas que envolvam a
colaboração para os alunos dos anos finais do ensino fundamental. Logo, o professor que utiliza o material pode aproveitar as sugestões a fim
de ampliar as oportunidades de produção oral significativa dentro da sala de aula de língua inglesa.

REDE SOCIALIZAR OU NÃO REDE SOCIALIZAR, EIS A QUESTÃO NA ENSINAGEM DE INGLÊS VISANDO
A PROMOÇÃO DA AUTONOMIA
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VANESSA MORENO MOTA
(UFRJ)

Resumo de Paper
O uso das redes sociais na ensinagem de línguas, em especial, de língua inglesa, é um assunto que precisa ser colocado cada vez mais em
evidência na formação inicial e continuada de professores e seus usos devem ser cada vez mais problematizados para que se adequem às
necessidades dos aprendizes e para que haja a promoção da autonomia tanto de aprendizes, quanto de professores. RAYA et al (2007)
acreditam que a visão da autonomia de aprendizes e professores devem ser interrelacionadas e deveriam "ser definidas no âmbito de uma
visão de educação como emancipação e transformação.” (p.3) Com o advento de novas tecnologias de comunicação, novas formas de
organização social estão surgindo, conforme CASTELLS (2002 apud WEGERIFF, 2007). Com isso, esta pesquisa busca analisar as interações
de aprendizes de língua inglesa do CLAC-UFRJ (Curso de Línguas Aberto à Comunidade) e do monitor da turma e em como o uso de redes
sociais promovem (ou não) a autonomia. A geração de dados é feita através de prints das interações online, entrevistas e diário de pesquisa.

CRENÇAS E PRÁTICAS DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO INICIAL SOBRE O USO DAS TDIC NO
ENSINO DA LÍNGUA ESPANHOLA
VÂNIA APARECIDA LOPES LEAL
(UFV)

Resumo de Paper
Muitos trabalhos dentro da LA tem como foco crenças e também o uso das TDIC no ensino aprendizagem de línguas, sobretudo a língua
inglesa. Porém a grande maioria tem o foco na formação continuada de professores. Este trabalho vem suprir essa carência de estudos sobre
crenças e as TDIC na formação inicial de professores de espanhol. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, cujo objetivo foi identificar as crenças
de dois professores de espanhol em formação inicial sobre o uso das TDIC no ensino e aprendizagem da língua espanhola. Os participantes
da pesquisa, embora sejam professores em formação inicial, habilitação Português/ Espanhol, também atuam como professores de língua
espanhola em um curso de extensão mantido pela referida universidade. O trabalho tem como principal referencial teórico estudos sobre
crenças sobre ensino e aprendizagem de línguas (Barcelos, 2004, 2007, 2013); Gimenez, 2013), sobre formação de professores de espanhol
(Parraquet, 2012) e sobre TDIC (Gilakjani, 2012; Paiva, 2010, 2013; Moran, 2014). Foram utilizados como instrumentos de pesquisa três
questionários semiabertos, três entrevistas, uma narrativa, observações de aulas e notas de campo. Os resultados sugerem que os
participantes entendem a importância do uso das TDIC no ensino de LE e acreditam que usar as TDIC em sala de aula é inevitável. Entretanto,
em suas práticas não as utilizam devido a vários fatores, tais como, confiabilidade na metodologia adequada ao uso das TDIC e crença sobre o
uso das TDIC no dia a dia da sala de aula como prejudicial para o aprendiz. Ao final, discuto as implicações deste estudo para a formação de
professores de espanhol no Brasil e apresento sugestões de pesquisas futuras.

UMA REFLEXÃO DIALÓGICA SOBRE A CHARGE CRIADA POR LAERTE COUTINHO DURANTE A
MANIFESTAÇÃO POPULAR DE 17 DE JUNHO DE 2013
VANIA MARIA MEDEIROS DE FAZIO AGUIAR
(UNITAU)

Resumo de Paper
A análise dialógica da charge como recurso para a formação de um senso crítico pode ser de grande valia para a reflexão sobre os
acontecimentos, pois transmitindo de maneira leve e original os diferentes discursos que ecoam sobre certo fato, o entendimento de tal
enunciado permite ampliar o processo de comunicação entre os indivíduos. Baseada na perspectiva dialógica da linguagem, o presente estudo
visa a observar o dialogismo existente no enunciado verbo-visual com apoio nos conceitos sobre gêneros discursivos expressos na Estética da
Criação Verbal (2003) e em outros textos de Mikhail Bakhtin e do Círculo. Também foram utilizadas, pela necessidade analítica, concepções
teóricas relacionadas à análise da linguagem verbo-visual baseada em Dondis (2007). Para a análise foi selecionada uma charge realizada por
Laerte Coutinho a respeito da manifestação popular ocorrida em São Paulo, no dia 17 de junho de 2013. A aplicação dos conhecimentos da
linguagem visual para a realização da análise do enunciado permitiu observar as imagens de maneira a dar relevância ao contexto que as
envolve tornando sua compreensão mais favorável. De acordo com a teoria dialógica da linguagem, é necessário entrar no mundo em que as
ideias foram construídas, observando o contexto, as características sociais e históricas do ponto de vista semântico e da avaliação social.
Dessa forma, a retrospectiva histórica acerca dos fatos que culminaram tal acontecimento, assim como a orientação ideológica vigente e a
visão valorativa do leitor presumido possibilitaram o clareamento dos sentidos embutidos na materialidade do enunciado.

O ENSINO DE LÍNGUA ADICIONAL POR MEIO DE OFICINAS: AS CRIANÇAS DO PROGRAMA MAIS
EDUCAÇÃO EM FOCO
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VERA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA BUOSE
(UNEMAT)
MARCINETE ROCHA DA SILVA
(UNEMAT)
LEANDRA INES SEGANFREDO SANTOS
(UNEMAT)
Resumo de Paper
Este trabalho, em desenvolvimento, objetiva investigar o processo de aprendizagem de língua adicional, em que a língua inglesa é trabalhada
com crianças do Programa Mais Educação, em anos finais do Ensino Fundamental I. Esta nasceu a partir do Programa de Mestrado em
Linguística da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), em que a língua inglesa para criança ofertada por meio de oficinas
sulearão o ensino no Programa Mais Educação, que a educação integral é realizada por atividades educacionais diversificadas. O texto está
constituído sob o viés da Linguística aplicada por dialogar de forma inter/transdisciplinar com a linguagem em uso no social. O embasamento
teórico compreende Santos (2010), Rocha (2008) e Tonelli (2010). No que se refere ao ensino de língua inglesa para crianças, por
entendermos que trabalhar a língua inglesa com elas é também inseri-las na realidade contemporânea, de forma a oportunizar o contato com
uma nova cultura, possibilitar um ensino de qualidade e transformação social, sobretudo na realidade de ensino público. Investiga-se neste
contexto a aprendizagem de língua inglesa para crianças do 4º e 5º ano do Programa Mais Educação. Esta se orienta pelos princípios
metodológicos adotados a partir da natureza da pesquisa qualitativa do tipo pesquisa-ação. Os instrumentos de coleta de dados consistirão por
meio de entrevistas, diário de campo, reflexivo, planejamento e conversas informais. A apresentação dos dados serão por meio da transcrição
dos excertos, interpretação e reflexão destes através da triangulação de dados. Assim, esperamos que a língua inglesa seja compreendida na
sociedade como forma de transformação social e os alunos deixem de ser expectadores tornando-se pesquisadores.

LINGUA(GEM) COMO SISTEMA COMPLEXO
VERA LUCIA MENEZES DE OLIVEIRA E PAIVA
(UFMG)

Resumo de Paper
Os sistemas complexos são compostos de sub-sistemas igualmente complexos que interagem uns com os outros e se influenciam. A
língua(gem) como um sistema dinâmico e complexo é um amalgamento de processos bio-cognitivos, sócio-históricos e político-culturais, se
constituindo em uma ferramenta que nos permite refletir e agir na sociedade. Sausurre (1995) já preconizava a complexidade do fenômeno ao
dizer que a linguagem é multiforme e que pertence a diferentes domínios, “ao mesmo tempo física, fisiológica e psíquica, ela pertence, além
disso, ao domínio individual e ao domínio social; não se deixa classificar em nenhuma categoria de fatos humanos, pois não se sabe como
inferir sua unidade” (p.17). Os proponentes da competência comunicativa, como, por exemplo, Dell Hymes (1972) chamavam a atenção para
os aspectos linguístico, sociolinguístico, pragmático e psicolinguístico da lingua(gem). A tendência contemporânea de ensino de línguas com
foco no letramento crítico vem ressaltando os aspectos discursivos na produção de sentido, mas relegando ao segundo plano outros elementos
do sistema, correndo o risco de tonar as aulas de línguas muito mais um espaço de discussão política e ideológica do que de aquisição de
língua(gem). Nesta comunicação, pretendo demonstrar que a língua(gem) é um sistema complexo, com base nos estudos de Larsen-Freeman
(2007), Larsen-Freeman e Cameron (2008), Juarrero (2009) e Ellis e Larsen-Freeman (2009). Procurarei defender, por meio de exemplos, que
a produção de sentido é fruto da interação entre os componentes desse sistema e que ao priorizar os aspectos discursivos e ideológicos, como
é indicado pelo letramento crítico, outras dimensões da língua em uso (como a pragmática) têm a sua importância minimizada ou ignorada.
Como a apresentação é predominantemente teórica, a metodologia adotada será a pesquisa bibliográfica.

ANÁLISE E VALIDAÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕEM OS TESTES DE LEITURA, PRODUÇÃO ESCRITA E
ORAL DO EXAME DE PROFICIÊNCIA PARA PROFESSORES DE LÍNGUA ESTRANGEIRA (EPPLE)
VERA LUCIA TEIXERIA DA SILVA
(UERJ)
DOUGLAS ALTAMIRO CONSOLO
(UNESP)
TERESA HELENA BUSCATO MARTINS
(FATEC/UNESP/UNIP)
Resumo de Paper
Esta comunicação tem por objetivo apresentar evidências que possam assegurar a validação dos itens que compõem os testes de leitura,
produção escrita e oral do Exame de Proficiência para Professores de Língua Estrangeira - Inglês (EPPLE), em sua versão eletrônica. Serão
abordadas as validades de conteúdo e construto, com o propósito de que se tenha um instrumento válido e confiável, que atenda aos objetivos
de uma avaliação de proficiência de professores de língua inglesa. Dado que o EPPLE está caracterizado como um exame de base
comunicativa, o mesmo tem a finalidade específica de avaliar a proficiência linguístico-comunicativa-pedagógica do professor de língua
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estrangeira (CONSOLO, 2011) que atua ou atuará no cenário brasileiro, avaliando o uso geral da língua alvo em diversos contextos sociais,
bem como a proficiência para usar a língua em situações de ensino-aprendizagem. Discutiremos o construto do exame, os principais
pressupostos teóricos que o sustentam, a construção de faixas de proficiência com base em descritores dos níveis de linguagem considerados,
assim como algumas das implicações práticas que a oferta do instrumento poderá produzir entre os professores de inglês.

CONSCIÊNCIA TEXTUAL NA ESCOLA COM USO DE TECNOLOGIA
VERA WANNMACHER PEREIRA
(PUCRS)
THAIS VARGAS DOS SANTOS
(PUCRS)
LEANDRO LEMES DO PRADO
(UFSM)
Resumo de Paper
Os resultados do SAEB (Sistema de Avaliação de Educação Básica), obtidos por meio de aplicação de provas oficiais brasileiras, evidenciam
dificuldades de compreensão leitora de alunos do Ensino Fundamental. Nesse âmbito, as crianças que estão no 4º/5º anos constituem uma
preocupação especial, na medida em que de algum modo revelam problemas de alfabetização e projetam dificuldades para os anos finais. Por
essa razão vêm se constituindo sujeitos de estudos na área de Letras, como é o caso da pesquisa relatada na presente comunicação. Essa
pesquisa teve como objetivo verificar a contribuição de um software lingüístico-pedagógico construído para alunos de 4º/5º anos para o
desenvolvimento da consciência textual (GOMBERT, 1992), considerando sua repercussão na compreensão leitora (SMITH, 2003). A
metodologia envolveu ações de ensino - geração e aplicação de um software constituído de atividades de consciência textual de histórias e
fábulas – e ações de pesquisa – organização e aplicação de pré e pós-testes de consciência textual. Os resultados obtidos por meio desses
instrumentos vêm indicando que o objetivo da pesquisa foi alcançado positivamente, considerando a elevação dos escores na relação pré e
pós-teste.

A INTERFACE ENTRE DISCURSO COMERCIAL E PEDAGÓGICO EM LIVROS DIDÁTICOS PRÓPRIOS DE
CURSOS LIVRES DE LÍNGUA INGLESA
VICTOR SCHLUDE RIBEIRO
(UFRJ)

Resumo de Pôster
Aprender uma língua estrangeira atualmente, no Brasil, é quase majoritariamente associado à entrada em um curso livre que ofereça esse
serviço. Presentes em grande quantidade no mercado nacional, esses cursos oferecem um aprendizado rápido, eficiente e com foco
especificamente na habilidade oral - solicitações mais que frequentes daqueles que estudam uma segunda língua nos dias de hoje. Isso se dá,
em parte, pela extrema necessidade da comtemporâneidade de se comunicar em língua inglesa - o que ocorre em variados contextos e por
diferentes propósitos -, além de uma rejeição e/ou menosprezo ao aprendizado do idioma na escola. Em um trabalho prévio, foram analisadas
discursiva e criticamente propostas metodológicas de dois cursos de língua inglesa sob uma perspectiva sociointeracional (BRASIL, 1998;
TILIO, 2013). Concluiu-se, então, que as propostas metodológicas são descritas de forma comercial (FAIRCLOUGH, 1993 [2001]) e até
mesmo incoerente. Este presente trabalho pretende, partindo do que já foi analisado, verificar a aplicação dessas propostas metodológicas nos
materiais didáticos de ambos os cursos e investigar, agora em outro contexto, essa comericalização já identificada nas propostas. Esperamos,
portanto, poder concluir que tipo de implicações todas essas questões - tanto nas propostas quanto nos materiais didáticos - teriam no
processo de aprendizado do aluno.

CONGADO: MEMÓRIA, IDENTIDADE E PERFORMATIVIDADE EM VERSOS E TAMBORES.
VICTOR VIANNA GUEDES
(UFOP)

Resumo de Pôster
A seguinte pesquisa tem como objetivo analisar o Congado, como manifestação afrocultural da América Latina e perceber de que maneira ele
é tecido como identidade no fio da diáspora africana. Nesse sentido, pretende-se levantar material bibliográfico sobre a América Latina e as
formas de memória e resistência ideológica em grupos tradicionais de matriz afro, dada a invisibilidade de intelectuais e temáticas africanas no
Brasil. Além disso, tem-se como propósito analisar a relação entre linguagem e identidade nas manifestações e, principalmente, nos cânticos
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religiosos em que a cultura afro se consolidou, incluindo o conhecimento da riqueza de significados dessas práticas simbólicas. Para proceder
a esta análise, usaremos como referencial teórico as reflexões do campo da Pragmática, por meio do conceito de performatividade, os Estudos
Culturais e a discussão sobre relações raciais no Brasil e nos países latino-hispânicos(MUNANGA, 1986). Para este trabalho, em estágio
inicial, exibiremos os resultados da discussão teórica empreendida até então, no que se refere à relação entre identidades, performatividade
(AUSTIN,1990) e a sobrevivência afrocultural desses grupos na América Latina(MUNANGA,1986). Mediante a coleta de dados, leituras da
área e de cânticos, procuramos analisar o discurso e parear com a literatura atual. Também, usaremos como contraponto argumentos de
autores que afirmam que as identidades modernas estão sendo “descentradas” para a formação de uma única cultura, já que as velhas
identidades, que antes eram consolidadas, hoje estão em declínio (HALL,2010). Pode-se observar na atualidade a resistência por parte de
inúmeros grupos de origem africana na América Latina. Acreditamos que, com a referente pesquisa, será possível mostrar como na linguagem
partida dos conceitos de Pragmática dos Atos de Fala – a forma como os verbos declarativos-jussivos causam efeitos – não é possível existir
neutralidade na oralidade de grupos tradicionais na América afro-latina.

DO CINEMA PARA AS HISTÓRIA EM QUADRINHOS: TRADUÇÃO INTERSEMIÓTICA E IDENTIDADE EM
MENINO-ARANHA, DE MAURÍCIO DE SOUSA
VICTORIA MARIA SANTIAGO DE OLIVEIRA
(UFCG)

Resumo de Paper
Jakobson (2004) define a tradução intersemiótica como a transposição de signos verbais para signos não verbais e vice-versa. Essa categoria
de tradução abrange um universo de traduções mais amplo, sendo consideradas traduções intersemióticas as transposições de palavras por
meio de gestos, mímicas ou imagens, de romances para filmes, de filmes para quadrinhos, de obras do teatro para musicais, entre outros.
Considerando a adaptação do filme Spider-Man (2002), dirigido por Sam Raimi, para a história em quadrinhos Menino-Aranha, de Maurício de
Sousa, como uma tradução intersemiótica, este trabalho pretende analisar aspectos da construção da identidade da personagem MeninoAranha¬, levando em consideração os aspectos intersemióticos envolvidos na construção da personagem através da tradução e adaptação do
filme para os quadrinhos. Para isso, tomamos como base as considerações sobre tradução intersemiótica de Jakobson (2004) e de Plaza
(2003), o conceito de adaptação enquanto processo e produto de Hutcheon (2011), as considerações sobre a construção de identidades
culturais de Hall (2006), a construção de identidades e representação na tradução de Venuti (1999) e identidade e diferença de Silva (2000).
Este trabalho é de caráter descritivo, comparativo e de ordem qualitativa. O foco da análise está direcionado aos quadrinhos em comparação
ao filme que lhe deu origem. Dentro dos Estudos da Tradução, ele está localizado na categoria descritiva e é orientada pelo produto, isto é, ela
se insere na área de comparação de traduções e o texto fonte, levando em consideração a tradução pronta e não o processo tradutório
(WILLIAM; CHESTERMAN, 2002).

CONVERSATION CLUB COMO SUPORTE PARA A APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA
VINÍCIUS GABRIEL PINTO
(IFMG-OP)

Resumo de Pôster
Nas interações cotidianas entre duas ou mais pessoas, há uma atuação recíproca, em que as pessoas modificam o discurso e seus
posicionamentos em relação ao contexto construído (Teoria da Biologia do Conhecer de Maturana: 1970, 1998, 2001). Além disso, há o
estabelecimento de um acoplamento estrutural, ou seja, uma correspondência espaço-temporal efetiva entre as mudanças de estado do
organismo e as mudanças recorrentes de estado do meio, enquanto o organismo permanece autossuficiente (MATURANA; VARELLA, 2001, p.
142). No projeto Conversation Club há um acoplamento estrutural construído entre alunos, bolsistas, professores e os aparatos disponíveis nas
salas de aula que produzem outros contextos discursivos e interativos nas ações coletivas (CARNEIRO; MARASCHIN, 2003, p. 4). Essas
ações compartilhadas são de grande valia para o aprendizado eficiente de uma língua estrangeira. Este estudo, de natureza Extensionista,
amplia o acesso á língua estrangeira, disponibilizando para os alunos e para a comunidade, o desenvolvimento de oficinas em línguas
estrangeiras para aqueles que buscam elevar seu nível de proficiência oral na língua inglesa. As oficinas são ministradas pelos alunos
bolsistas o que aumenta a autonomia e a proximidade dos alunos do meio acadêmico e suas habilidades no uso da língua inglesa. O projeto
tem grande impacto social, uma vez que utiliza o espaço público em beneficio da sociedade melhorando a formação geral do aluno e
aumentando sua autonomia. A decisão pelas habilidades orais advém da necessidade manifesta do uso da língua inglesa em contextos
pessoais, acadêmicos e profissionais. Além disso, o Conversation Club é um espaço de convivência em que os alunos têm a oportunidade de
usar a língua inglesa em situações reais, com a utilização de materiais autênticos e com a participação integral do aluno.

MANUAIS DIDÁTICOS
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VIVALDO BISPO DOS SANTOS
(UEMS)

Resumo de Paper
Os materiais didáticos mais utilizados como suporte do ensino e aprendizagem há muito tempo, os manuais didáticos fazem parte da cultura
educacional no Brasil e ainda são assuntos mais pesquisados na academia brasileira que objetiva discutir e compreender sua presença no
meio escolar. Por um lado, como materiais didáticos de profunda aceitação, os manuais, se inserem dentro da lógica que almeja estabelecer
condições para a realização de funções específicas na produção da aula, realizando uma tríplice relação: professor, aluno e conhecimento. E
por outro lado, existe uma relação comercial muito forte na movimentação e aceitação da idéia dos manuais na escola, é uma relação muito
lucrativa de um segmento econômico bastante forte, no qual movimenta cifras astronômicas. O manual didático faz parte da política oficial do
Estado, através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e completa sua distribuição em conjunto com a iniciativa privada, com editoras
brasileiras e com editoras de capital estrangeiro. Quanto ao aspecto pedagógico, de sua relação direta com o aprendizado, o manual didático
tem sido alvo de estudos que revelam algumas mazelas como única fonte de informação e conteúdo profundamente sincopado. Esta pesquisa
tem objetivação apresentar os aspectos históricos da implantação dos manuais didáticos desde sua gênese no processo educativo,
estabelecer sua intrínseca relação com o processo produtivo, bem como levantar dados históricos que mostrem a gênese deste instrumento no
meio escolar. A educação no Brasil está fortemente amparada numa tradição didática em que o manual didático ocupa uma relevante
importância no meio escolar. Neste contexto, mesmo que teoricamente, temos um ensino no Brasil que pode contar com um professor
especialista para cada unidade curricular, e é neste sentido que volta à tona nas pesquisas o outro elemento historicamente presente no ensino
público brasileiro: o manual didático.

QUESTÕES DO ENEM EM PORTUGUÊS OU EM INGLÊS: FAZ DIFERENÇA?
VIVIANE APARECIDA BAGIO FURTOSO
(UEL)
TELMA GIMENEZ
(UEL)
GLADYS QUEVEDO-CAMARGO
(UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA)
Resumo de Paper
Em 2012, por meio de petição pública, a Diretoria da Associação de Linguística Aplicada do Brasil (ALAB) propôs que as questões das provas
de inglês e espanhol do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tivessem seus enunciados e alternativas de respostas elaboradas na língua
alvo em questão. Como seria de se esperar, essa sugestão gerou inúmeras reações, favoráveis e desfavoráveis, da comunidade acadêmica. A
fim de contribuir para a discussão sobre qual língua deveria ser empregada na elaboração das provas do Enem, realizamos um estudo
preliminar comparando questões de leitura em língua inglesa elaboradas em português e em inglês, aplicadas a um mesmo grupo de
estudantes de um curso de graduação em Agronomia, em momentos diferentes.Nesta comunicação temática, apresentamos esse estudo, que
consistiu na aplicação de uma prova com 10 questões em língua inglesa a 54 alunos, e da mesma prova traduzida para a língua portuguesa a
48 alunos do grupo anterior. Para a análise dos resultados, recorremos a noções básicas da Teoria Clássica dos Testes (TCT). Os resultados
indicam que não houve diferença significativa entre as duas provas e alertam para a possibilidade de ter fundamento a hipótese de que itens
na língua estrangeira podem vir a ser um elemento facilitador para o aluno.

A RELAÇÃO ENTRE O USO DA INTERNET E A AUTORIA DOS ALUNOS NAS AULAS DE INGLÊS DO 6º
ANO
VIVIANE CABRAL BENGEZEN
(POBCF)

Resumo de Paper
Este trabalho é parte dos resultados da minha tese de doutorado, cujo foco é a autoria dos alunos do 6º ano nas aulas de Inglês de uma escola
municipal brasileira. Para nortear minha investigação, busquei responder à seguinte questão de pesquisa: Qual a relação entre autoria e uso
da internet nas aulas de inglês? Sob a perspectiva teórico-metodológica da pesquisa narrativa conforme Clandinin e Connelly (2000, 2011),
Connelly e Clandinin (2006) e Clandinin e Rosiek (2007), compus os textos de campo durante o ano letivo de 2014 e iniciei a escrita do texto
de pesquisa, norteada pelo seguinte objetivo geral: Utilizar a internet nas aulas de inglês e analisar a sua relação com o desenvolvimento de
autoria. Quanto à justificativa social para o desenvolvimento desta pesquisa, como pesquisadora, vou compartilhar essas histórias com outros
profissionais da Linguística Aplicada e construir conhecimentos sobre o que é ser autor nas aulas de inglês na escola onde trabalhei. As
histórias que vivi com meus alunos na paisagem pesquisada (oito turmas de 6º ano da Escola Municipal Professor Otávio Batista Coelho Filho,
em Uberlândia) foram organizadas em torno de oito temas: Histórias de homogeneização, Relacionamentos, Histórias de ensinar leitura,
Histórias de ensinar escrita, Relação entre o uso da internet e a autoria, Interrupções das histórias de autoria, Autoria de vida e Os autores e
suas obras. Desses temas que compõem minha pesquisa, darei prioridade, neste trabalho, às histórias relacionadas ao tema “Relação entre o
uso da internet e a autoria”. As duas histórias construídas, “Normalização” e “Muitos downloads e poucos uploads”, compõem uma paisagem
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onde os alunos do 6º ano são autores de suas obras em inglês e de suas vidas, quando oportunidades são criadas para a construção de
stories to live by (CONNELLY, CLANDININ, 1999).

FORMAÇÃO CRÍTICA DOCENTE E PESQUISA CONTEMPORÂNEA EM LINGUÍSTICA APLICADA:
ALGUMAS PROBLEMATIZAÇÕES
VIVIANE PIRES VIANA SILVESTRE
(UEG/PG-UFG)

Resumo de Paper
De modo geral, a dimensão política da intervenção colonial é amplamente condenada; porém, o mesmo não ocorre com a herança colonial da
monocultura epistêmica – aceita até hoje como símbolo do desenvolvimento e da modernidade (SOUSA SANTOS, NUNES; MENESES, 2007).
Como alternativa de mudança desse cenário, Sousa Santos, Nunes e Meneses (2007) propõem a substituição da “monocultura do saber
científico” por uma “ecologia de saberes” (SOUSA SANTOS, 2003). A principal premissa da proposta de uma ecologia de saberes é o
reconhecimento da infinita diversidade epistemológica do mundo. Nesta comunicação, almejo discutir possíveis desdobramentos dessas
problematizações em torno da produção epistêmica na contemporaneidade para o construto pesquisa em Linguística Aplicada e para a
formação de professores/as de língua(s). Para tanto, busco respaldo nos estudos de Denzin e Lincoln (2013), Moita Lopes (2006; 2013),
Pennycook (1990; 2001; 2010a; 2010b), Smith (2012), Sousa Santos (2003; 2010), Sousa Santos, Nunes e Meneses (2007), Walsh (2010),
entre outros, e em uma experiência de pesquisa-formação colaborativa e crítica vivenciada no âmbito do Pibid – contexto de geração do
material empírico de uma tese de doutorado em andamento.

FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL DE PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA E AVALIAÇÃO DA
APRENDIZAGEM: ENCONTROS ETNOGRÁFICOS NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
WAGNER FERREIRA ANGELO
(UFSC)

Resumo de Paper
Amparada por uma Linguística Aplicada preocupada com a linguagem enquanto prática social (PENNYCOOK, 2010; LUCENA, 2014), a
presente pesquisa tem como objetivo investigar como professores-alunos de Língua Inglesa se constituem enquanto professores avaliadores
em seu processo de formação inicial durante o estágio supervisionado. Pensar a globalização cultural enquanto fenômeno colonialista
(KAMARAVADIVELU, 2006) eleva a língua inglesa a um status de mantenedora do poder (SIGNORINI, 2013), sobretudo por meio de uma
perspectiva monocultural, e não multicultural, de valoração (MOITA LOPES, 2006). Práticas pedagógicas como a avaliação da aprendizagem
podem deslegitimar as relações de poder (SHOHAMY, 2001; LIBÂNEO, 2013) e contribuir positivamente com a educação linguística (GARCEZ
& SCHLATTER, 2012) no país. Desse modo, o uso da avaliação se mostra apropriado para assegurar práticas pedagógicas qualitativas sobre
o desempenho de professores e alunos (SCARAMUCCI, 2006), especialmente durante as vivências e trocas de experiência na formação inicial
em estágio supervisionado (LUCENA & CLEMENTE, 2011). Com base na perspectiva de investigação êmica (ERICKSON, 1990) e qualitativa
de cunho etnográfico (FRITZEN & LUCENA, 2012), realizou-se um período de observação participante (SPRADLEY, 1979) do Estágio
Supervisionado I e II com três estagiárias de língua inglesa em uma escola pública de Florianópolis no ano de 2014. A partir de conversas
(in)formais, relatos de observação, documentos (não) oficiais e o contexto de formação em estágio supervisionado, propiciou-se uma análise
preliminar da constituição das estagiárias Bia, Duda e Maga enquanto professoras avaliadoras.

CONTEXTOS SOCIALMENTE COMPLEXOS E APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS: UMA QUESTÃO DE
IDENTIDADES
WALESCA AFONSO ALVES PORTO
(UNB)
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Resumo de Paper
Esta pesquisa tem por objetivo investigar de que maneira se dá o processo de construção de identidades de alunos da Secretaria de Educação
do Distrito Federal de classes sociais menos favorecidas que estudam o francês em um curso livre de idiomas por meio de um convênio
estabelecido há mais de 40 anos. A relevância deste estudo deve-se ao fato da grande diversidade social, cultural e racial encontrada em sala
de aula, uma vez que alunos da rede pública e privada dividem o mesmo espaço e interagem na aprendizagem do francês. Devido à crescente
complexidade do mundo contemporâneo, o sujeito pós-moderno convive constantemente com outras pessoas e é exatamente nessa interação
que suas identidades são construídas. (HALL, 2014). Tendo em vista que a linguagem é uma construção social, as identidades são construídas
no discurso, dentro de um contexto social regido por relações assimétricas de poder. Elas são, portanto, múltiplas, cambiantes, fluidas e
heterogêneas (MASTRELLA, 2013; NORTON e TOOHEY, 2001; SILVA, 2011; WOODWARD, 2011). Este estudo é uma pesquisa qualitativa
(DENZIN & LINCOLN, 2006; CHIZZOTTI, 2011; FLICK, 2009) de caráter interpretativista (MOITA LOPES, 1994, STAKE, 2011). Pretende-se,
dessa forma, identificar quem são os sujeitos envolvidos nesse contexto de ensino-aprendizagem, verificar de que maneira se dão as
interações em sala de aula e como suas identidades são (re)construídas e (re)negociadas nesse contexto social composto por relações
assimétricas de poder. Este estudo busca ainda contribuir para o desenvolvimento de pesquisas com foco em identidade no campo da
Linguística Aplicada contemporânea, além de proporcionar novas reflexões sobre as questões identitárias no ensino-aprendizagem de língua
estrangeira, tendo em vista as novas demandas da sociedade no campo da educação.

APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS ADICIONAIS, COMPLEXIDADE E MOTIVAÇÃO
WALKYRIA MAGNO E SILVA
(UFPA)

Resumo de Paper
Compreendendo a aprendizagem de línguas como um sistema adaptativo complexo, percebe-se a influência de outros sistemas que
interagem, influenciando-se mutuamente. Um desses sistemas é o motivacional. A aprendizagem de línguas pode ser vista de maneira
holística, tentando-se apreender o que emerge e quais as bacias atratoras que se instalam na trajetória dos aprendentes. Nesta comunicação,
tendo por base o modelo processual de motivação de Dörnyei (2000, 2001, 2005), revisitado em uma visão sócio-dinâmica (DÖRNYEI;
USHIODA, 2011), procura-se demonstrar os subprocessos da fase acional como simultâneos e não hierárquicos, articulando-os sob o prisma
da complexidade. Uma turma heterogênea de língua inglesa do Curso de Letras de uma universidade no norte do Brasil foi acompanhada ao
longo de quatro meses. Ações do professor pesquisador para manter e proteger a motivação de alunos com diferentes níveis de competência
perturbaram continuamente o sistema. A trajetória de aprendizagem desses alunos foi descrita e explicada à luz da teoria da complexidade. Os
resultados mostram que, quando há uma preocupação em criar uma comunidade de aprendizagem e o professor atua diretamente na geração
de subtarefas significativas, a heterogeneidade em relação à competência linguageira dos alunos pode contribuir para o sucesso da turma
como um todo. Nesta pesquisa ficou evidente que a coadaptação e a emergência de novos comportamentos levou o grupo a grandes saltos
qualitativos como demonstram os portfolios apresentados ao final do curso e uma apresentação oral no auditório da Faculdade.

FORMAÇÃO DOCENTE E POLÍTICA PÚBLICA: SUJEITOS E FRONTEIRAS EM DISCUSSÃO
WALKYRIA MONTE MOR
(USP)

Resumo de Paper
A apresentação focaliza a formação de professores de línguas da Educação Básica, levando em conta a pertinência de uma proposta
educacional voltada para a expansão de perspectivas e participação social dos atores dessa área. Com base numa visão social-culturaleducacional, defende o projeto de formação docente voltado para o desenvolvimento de conteúdos e habilidades que respondam à prática de
uma linguística crítica ou transgressiva (PENNYCOOK 2006; RAJAGOPALAN 2014, 2013, 2010, 2008, 2004; KUBOTA 2014, 2004; MORGAN
2009). Discute, nessa formação, o enfoque nos letramentos críticos e na construção de sentidos como possibilidades da promoção de
‘subjectificação’ (BIESTA 2014, 2010, 2009) na educação linguística. A avaliação da relevância dessa função educacional tem tido crescente
reconhecimento, considerando-se o potencial da mesma na ampliação dos propósitos de socialização e qualificação, até então predominantes
nos planos de ensino, contribuindo para políticas expansivas que objetivam participação social, cidadania engajada, compreensão da
diversidade e da heterogeneidade. Reconhecendo-se também as mudanças ontológicas e epistemológicas nas instituições e nas vidas
pessoais, salientam-se as contribuições das perspectivas em questão para a formação linguística e educacional.

ESTUDOS SOBRE A 3ª PESSOA DO SINGULAR E O INFINITIVO
WELLERTH MENDES RIBEIRO
(IFPA)

Resumo de Paper
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Esta Comunicação tem por objetivo observar em textos avaliativos ou redações de alunos em nossa Educação Básica, quer seja no ensino
público ou no ensino privado, uma tendência na escrita dos mesmos em confundir-se o uso do presente do indicativo, especificamente em sua
3ª pessoa do singular com o uso da forma verbal não pessoal chamada de infinitivo. Essa confusão problematiza as inferências que são feitas
por nossos alunos em seu dia-a-dia linguístico, visto os mesmos sistematizarem, na escrita, fenômenos linguísticos percebidos na oralidade. A
maior tarefa da sociolinguística é mostrar a grande variedade linguística existente, envolvendo o falante e sua realidade social. A
Sociolinguística desenvolve um estudo que não apenas tem repercussão nas descrições das línguas enquanto sistema, mas também nas
descrições políticas, dentre elas especialmente as educacionais exigidas pelas inúmeras questões que a diversidade linguística vem
suscitando no mundo moderno. De acordo com a linha de pesquisa laboviana, a postura sócio-metodológica da sociolinguística variacionista
evidencia que não existem estudos linguísticos que não sejam sociais, implica optar por um realismo empírico e considerar que o objeto a ser
analisado é o próprio discurso, com sua diversidade e variabilidade. Então se procura encontrar explicações racionais para as regularidades.
Sendo assim, toma-se como referência os pontos-de-vista variacionistas para considerar que os estudantes de nossa educação básica
manifestam importante diversidade de falar e escrita. Por isso acredita-se ser relevante estudar um traço característico desse fenômeno, a não
– diferenciação entre o presente do indicativo ( 3ª pessoa do singular) e o modo não pessoal infinitivo ( exemplo: “ele estar esperando” e “ele
vai está esperando”).Dessa maneira, propõe-se fazer um estudo em sociolinguística variacionista com um corpo especifico de alunos de
escolas públicas e privadas para verificar tal fenômeno linguístico na escrita.

O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DO GÊNERO DISCURSIVO “DESENHO INFANTIL ESCOLAR”: UM
OLHAR SOBRE OS DESENHOS E AS NARRATIVAS ORAIS PRODUZIDOS EM CONTEXTO DE SALA DE
AULA.
WELLINGTON BARBOSA SILVA
(UFAL)

Resumo de Paper
As reflexões contemporâneas sobre o processo de constituição dos diferentes gêneros discursivos têm, constantemente, discutido e colocado
em evidência as contribuições de Mikhail Bakhtin e seu chamado círculo, cujas ideias têm tido, atualmente, grande influência sobre estudiosos
de diferentes áreas das ciências humanas e sociais e provocando rupturas epistemológicas sobre a linguagem humana. Nesse movimento,
incorpora-se uma concepção sociointeracionista de linguagem em que a interação discursiva apresenta-se como o espaço próprio da realidade
da língua, pois é nela que se dá a produção de linguagem enquanto trabalho dos sujeitos envolvidos nos processos de comunicação social.
Com essa visão, acreditamos que dentro do processo de ensino e de aprendizagem, especialmente o da produção discursiva, um dado que se
apresenta como sendo um elemento próprio do processo de aquisição da língua escrita é a produção, por alunos, de desenhos e de narrativas
orais como formas de representações de suas ideias, de seus sentimentos e, principalmente, da realidade a sua volta. Dessa forma, o presente
trabalho busca analisar o papel do desenho infantil e das narrativas orais no processo de constituição do gênero discursivo “Desenho infantil
escolar” e, através dessa análise, observar marcas do trabalho da criança com a linguagem que possam ser tomadas como indícios de um
estilo em construção. A metodologia utilizada neste trabalho é a da pesquisa qualitativa, mais especificamente, da pesquisa ação, com uma
abordagem multidisciplinar amparada nas possibilidades de se trabalhar dentro da pesquisa interpretativa. O referencial teórico adotado
articula conceitos da teoria discursivo-enunciativa bakhtiniana, da teoria de aprendizagem sóciointeracionista vygotskiana, da psicologia
Cultural de Bruner e da fenomenologia de Merleau-Ponty.

CONSTRUINDO OS ALICERCES: UM OLHAR PARA A AVALIAÇÃO COMO PROCESSO NO ENSINOAPRENDIZAGEM DE ESPANHOL
WELMA JÚLIA SANTOS DE LIMA ARAÚJO
(UFAL)

Resumo de Paper
Um pesquisador que se interesse pelo tema da avaliação e que tenha feito leituras na área poderá questionar-se: “Mais uma pesquisa sobre
avaliação da aprendizagem?” A opção pelo tema, no entanto, demonstra que, apesar das numerosas pesquisas em Linguística Aplicada,
poucos são os trabalhos que focalizam a avaliação em línguas adicionais. No que se refere às pesquisas sobre avaliação é importante os
trabalhos, no campo da educação, de Luckesi (1996; 2011), Vasconcellos (2000) que evidenciam em seus estudos as diferenças entre
avaliação e verificação da aprendizagem e Hoffmann (2001) afirma que a avaliação é formativa, emancipatória e democrática. Além destes, me
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alicerço na preocupação de muitos linguistas aplicados contemporâneos com novas teorizações e novos modos de compreender a vida social
como críticas à modernidade (Rampton, 2004), as teorias pós-modernas críticas (Pennycook, 2006), teorias feministas (Cameron, 1992),
teorias anti-racistas (Magalhães, 2005), dentre outras, faço alguns questionamentos que são o mote inicial para o encaminhar desta pesquisa:
1)Como os professores de espanhol/LE avaliam seus alunos dentro destes novos modos de compreensão da vida social? 2) Que
posicionamentos estes professores apresentam diante das questões da contemporaneidade? 3)Quais as contribuições da avaliação no
processo de ensino e aprendizagem do espanhol/LE no paradigma contemporâneo? A justificativa para se pensar na avaliação nessa
perspectiva é resultado de uma consciência do mundo contemporâneo em que vivemos, em que se espera que as pessoas saibam guiar suas
próprias aprendizagens, que tenham certa autonomia e saibam buscar como e o que aprender, que tenham flexibilidade e consigam trabalhar
de forma cooperativa. Diante disso, como professores, podemos direcionar nossa prática para esta nova realidade, discutindo criticamente
atitudes e valores e, claro, as linguagens e as práticas letradas em suas variedades.

ENSINANDO ESTRUTURAS GRAMATICAIS: REFLEXÕES SOBRE METODOLOGIAS DE ENSINO
WILLIAM MARCOS MIRANDA DE JESUS
(UFRJ)

Resumo de Paper
Quando se pergunta a alunos de inglês como língua estrangeira a parte da língua que consideram mais importante, muitos alunos enfatizarão
a importância da aprendizagem de estruturas gramaticais como um fator importante para o sucesso na aquisição dessa segunda língua. O
professor, nesse contexto, precisa conhecer o leque de opções metodológicas para tomar decisões didático-pedagógicas para ensinar esse
aspecto da língua a fim de que suas decisões tenham uma lógica (OLIVEIRA, 2014). O objetivo deste trabalho é investigar a prática de
professores de língua inglesa do Curso de Línguas Aberto à Comunidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CLAC-UFRJ), no que diz
respeito à abordagem do ensino de gramática em sala de aula. É importante salientar que no curso mencionado o ensino de língua inglesa tem
uma visão de aprendizagem de cunho sociointeracional (BRASIL, 1998, 2006). Para a coleta de dados, serão observadas aulas de alguns
desses professores, e serão utilizadas notas de campo para registrar a percepção de como o conteúdo gramatical é ensinado. Além disso,
pretendemos entrevistar os professores e aplicar um formulário aos alunos envolvidos, com o objetivo de entendermos, no caso dos
professores, o embasamento teórico que eles usam para tomar decisões didático-pedagógicas no ensino de gramática e as suas crenças
sobre ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira. No caso dos alunos, o objetivo é saber a importância que eles atribuem à gramática no
ensino de línguas e como eles gostam de aprendê-la. Os resultados poderão contribuir para uma reflexão acerca de metodologias de ensino
de língua inglesa, que são alvos de grande debate. Além disso, poderão contribuir não só para a formação dos professores envolvidos, mas
também de outros professores, possibilitando a construção de conhecimentos teóricos que os tornem mais competentes e conscientes na sua
prática docente.

AS TECNOLOGIAS E OS LETRAMENTOS EXIGIDOS EM ATIVIDADES DO LIVRO DIDÁTICO DE
PORTUGUÊS COMO LÍNGUA MATERNA
WILLIANY MIRANDA DA SILVA
(UFCG)

Resumo de Paper
O cotidiano escolar tem sido ocupado por múltiplas linguagens que desafiam docentes de língua materna e de outras áreas a lidarem com seu
objeto de trabalho- o texto, ora tomado em suportes impressos ou virtuais, como resultado de políticas educacionais de larga escala. Assim,
um dos desafios para os estudos da linguagem, teóricos e aplicados, é compreender o impacto para as ações dos sujeitos de quem são
exigidas práticas multiletradas no desenvolvimento de suas ações de ensino. Considerando-se o livro didático, como produto tecnológico a
serviço da construção das situações de ensino e aprendizagem; neste trabalho, investigamos os saberes em evidência ante as atividades
solicitadas que envolvem conhecimentos do mundo impresso e digital. A questão central que se propõe a responder no presente estudo é: Que
ações relativas ao manuseio de atividades no livro didático são requeridas aos docentes para utilização de recursos profissionais e
tecnológicos em situações de ensino? Metodologicamente, a investigação de natureza descritivo-interpretativa, toma como corpus de análise,
livros didáticos de língua portuguesa, incluindo-se as orientações dirigidas para o professor. As análises serão ancoradas em três eixos
teóricos: (1) ambientes virtuais e suas linguagens múltiplas (LÈVY, 1993, 1996; CHARTIER, 1998; KOMESU, 2004, 2005; MILLER, 2012); (2)
leitura e escrita enquanto práticas colaborativas (BRONCKART, 1999, 2008) e (3) práticas de ensino e trabalho docente (GIDDENS,
[1984]2009; ZABALLA, 1998; BRONCKART, 2008; MACHADO, 2007). Os dados apontam que as atividades flutuam e requerem ora um
produto voltado para o objeto-alvo de ensino, leitura, escrita e normatização de língua, ora para a aprendizagem e utilização do recurso
tecnológico em si.

A ESCRITA ESCOLAR EM EVIDÊNCIA NO 5º E NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
YARA FERNANDA NOVATZKI
(UEPG)
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DJANE ANTONUCCI CORREA
(UEPG)
Resumo de Paper
As inúmeras transformações que se constituem nos âmbitos sociocultural, histórico, tecnológico, político, linguístico etc. fazem com que
sejamos desafiados constantemente para atendermos a interesses pessoais e coletivos, de forma que a própria língua(gem) e as conexões
que se estabelecem a partir dela e com ela passam a ser questionadas. Nesse sentido, as práticas de escrita desenvolvidas na escola,
principalmente nas aulas de língua portuguesa, têm exigido constante atenção, pois a centralidade do ensino tem estado em conflito diante das
novas demandas de língua(gem) e de escrita vivenciada pelos alunos fora das salas de aula. Refletindo sobre essas questões, este trabalho
visa a trazer alguns apontamentos referentes a uma pesquisa de mestrado, cujo objetivo é analisar o desenvolvimento dos alunos em
atividades práticas de escrita na passagem do 5º para o 6º ano em duas escolas públicas do interior do Paraná. Os métodos utilizados para a
obtenção dos dados foram observação em sala de aula, diário de campo, entrevista escrita com professores e equipe pedagógica das escolas
e análise da produção escrita de alguns alunos. Os resultados obtidos evidenciam alguns conflitos no momento do ensino e da aprendizagem
da escrita, tanto por parte dos professores quanto por parte dos alunos. O referencial teórico utilizado para o desenvolvimento da pesquisa
pauta-se em: Rajagopalan (2003, 2010, 2013, 2014), Britto (2003, 2009), Pinto (2012, 2014), Kramsch (2014) entre outros, os quais abordam
questões de ensino, língua(gem), escrita e política linguística. Cabe esclarecer também, que esta pesquisa desenvolve-se vinculada ao
Laboratório de Estudos do Texto – LET na Universidade Estadual de Ponta Grossa.

PROJETO ALUNO EM CENA ENSINANDO DE INGLÊS ATRAVÉS DO TEATRO
YEDDA SOARES COSTA
(UFVJM)

Resumo de Pôster
No século XX descobriu-se a arte teatral como uma ferramenta a ser utilizada na educação. No âmbito do ensino-aprendizagem da língua
inglesa (LI) o teatro foi incorporado para auxiliar os alunos no aprimoramento da capacidade de comunicação, instigando-os a conhecer outras
culturas (SANTANA, 2002; SOUZA, 2013; REVERBEL, 2007; TAVARES, 2004; HANSTED, 2013). O presente trabalho apresentou um projeto
de pesquisa cujo objetivo principal foi analisar impactos e desdobramentos do ensino da LI via teatro e suas técnicas. Primeiramente, foi
desenvolvido um levantamento bibliográfico da história da inserção do teatro na educação e no ensino da LI. Após esta primeira parte, foram
feitos levantamentos e análises de textos e técnicas teatrais que poderiam ser utilizados para o ensino da LI. Teve-se como público inicial 25
alunos de diferentes idades e níveis linguísticos selecionados. Durante quatro meses, aulas semanais foram ministradas usando-se de
recursos teatrais, aprendendo e exercitando a LI através do entretenimento, improvisação, músicas, técnicas vocais, corporais, entre outras.
Entrevistas iniciais e finais foram realizadas com o grupo focal e o grupo controle, para analisar o desenvolvimento linguístico dos participantes
da pesquisa e daqueles não expostos às técnicas teatrais experimentados no Curso de Extensão oferecido para fins da investigação. Além das
entrevistas, foram também coletados relatos escritos pelos participantes ao final de cada encontro. Utilizamos, assim, métodos qualitativos e
quantitativos na coleta e análise dos dados. Os resultados indicam que, além que aprender um pouco mais da LI, o teatro ajudou a maior parte
dos alunos a perder o medo de tentar falar, o medo de errar e os métodos utilizados em aula diferenciando-se da gramática comum usada para
a aprendizagem da LI os fizeram ter maior desejo de continuar a aprender. Pode-se então concluir que o uso do teatro como estratégia
pedagógica para o ensino da LI é uma técnica lúdica e eficaz.

