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CARTA DA PRESIDENTE
A Associação de Linguística Aplicada do Brasil (ALAB), na sua fundação em 1990,
teve como objetivo (re) construir um lócus acadêmico-científico dinâmico e reflexivo,
fomentando, por sua vez, estudos e reflexões da área de Linguística Aplicada (LA), não
concebida para aplicação de teorias linguísticas, mas como um campo de investigação
de usos situados da linguagem nas diversas esferas do meio social.
Para tal intento, a ALAB visa ao/à:
aumento de incentivos culturais e econômicos aos intercâmbios e pesquisas na
área de LA, assim como fomento a publicações científicas nesse campo investigativo,
buscando divulgação dos conhecimentos construídos nos estudos realizados como
caminho para consolidar a LA como importante área de estudo;
desenvolvimento de pesquisas em contexto de cooperação acadêmica em âmbito
nacional e internacional, por meio do desenvolvimento de um trabalho transdisciplinar
e interinstitucional;
intercâmbio de pesquisadores de diferentes subáreas da LA, por meio de realização
de eventos presenciais e a distância com o uso das novas tecnologias;
política de valorização das identidades nacionais e regionais, abrindo espaços para
integração de todas as regiões do Brasil de forma que todos adquiram igual visibilidade
na apresentação e discussão de suas pesquisas, estreitando contatos com instituições e
pesquisadores entre instituições de âmbito público e privado do Brasil;
intensificação da rede existente entre estudos na área de LA e demais áreas do
conhecimento de forma a ratificar o caráter transdisciplinar da LA;
incentivo ao intercâmbio de pesquisas e de professores visitantes entre as
instituições brasileiras e de outros países;
diálogo e cooperação com a Association Internationale de Linguistique Appliqué
(AILA) e outras associações de estudos na área de LA e afins;
divulgação das ações da ALAB junto às instituições Brasileiras de ensino e de
pesquisa;
continuidade ao apoio e divulgação da publicação da Revista Brasileira de Linguística
Aplicada, contribuindo para a preservação de sua reconhecida qualidade acadêmica;
apoio a publicações significativas no campo da LA;
realização do Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada (CBLA), a cada dois
anos, bem como outros eventos regionais em diferentes áreas geográficas do país,
especialmente o Congresso Regional de Linguística Aplicada (CRLA);
manutenção do site da ALAB – www.alab.org.br – com notícias relevantes da área.
A ALAB visa a (re) construir (novos) caminhos entre estudiosos da LA de diferentes
nichos acadêmico-científicos promovendo um diálogo profícuo com a nossa comunidade
acadêmica, tendo como meta divulgar e articular a produção na nossa área tanto no
contexto brasileiro quanto no exterior.
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Além de fortalecer a área de Linguística Aplicada no Brasil através da articulação
e parceria com associações da área no Brasil (ABRALIN, ANPOLL, ABRALIC, IPOL) e na
América Latina (ALFAL), a ALAB é membro da Associação Internacional de Linguística
Aplicada (AILA) e durante nossa gestão fortaleceu a pareceria com associações
internacionais como a Associação de Linguística Aplicada dos Estados Unidos (AAA), da
Espanha (AESLA) e da França (AFLA). A fim de expandir e fortalecer as ações da ALAB por
meio de sua associação internacional, esperamos contar com a presença cada vez maior
de representantes da ALAB no Congresso Mundial da AILA em 2020 que será realizado
em Groningen, Holanda e em 2023 em Lyon, França.
Entre as responsabilidades da ALAB está a de organizar periodicamente o Congresso
Brasileiro de Linguística Aplicada (CBLA) que reúne em média 600 profissionais no campo
da LA com o intuito de congregar trabalhos que apresentem as últimas tendências da
área.
Desde 2011, o CBLA voltou a ser realizado bienalmente, como era no seu início, para
que cada gestão, que é bienal, tenha tempo de prepará-lo. O único intervalo aconteceu
em 2017, quando a diretoria do biênio 2016-2017, sediada na Universidade Federal do Rio
de Janeiro, no lugar de organizar um CBLA, realizou um Congresso Mundial de Linguística
Aplicada, o 18th AILA World Congress Rio 2017, o maior congresso internacional na
área, promovido pela AILA. O evento, cujo tema foi Innovation and challenges in Applied
Linguistics, aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, pela primeira realizado no Brasil e
na América Latina e contou com cerca de 2000 participantes, provenientes dos cinco
continentes. Trata-se da maior conquista da comunidade de linguistas aplicados na
América Latina em termos de evento e trouxe oportunidades de colocar ainda mais em
foco as pesquisas da área no cenário internacional.
Por conta da realização do 18th AILA World Congress Rio 2017, o 12º CBLA foi
adiado para 2019, já sob responsabilidade da diretoria do biênio 2018-2019. O 12º
CBLA, realizado em Vitória/ES, no período de 09 a 12 de julho de 2019, busca discutir
o papel do linguista aplicado no diferentes domínios discursivos e formas de melhor
divulgar o conhecimento construído na área. Com o tema “Transitando e transpondo
(n)a Linguística Aplicada”, o 12º CBLA contará com 4 conferências, 3 mesas-redondas, 8
simpósios de convidados, 1 plenária de balanços e perspectivas, além de cerca de 315
comunicações temáticas e 06 pôsteres além do lançamento de um livro reunindo os
trabalhos dos convidados.
Isso tudo só foi possível com o apoio da comissão organizadora do evento que
não mediu esforços para brindar a todos com este evento maravilhoso que já deixa
saudades... Abraçamos a cada um de vocês na certeza de que as sementes plantadas
aqui brotarão fortalecendo os laços de amizade e de pesquisa, transitando e transpondo
(e muito) (n)a Linguística Aplicada no Brasil e no mundo :) !
Kyria Rebeca Finardi
ALAB 2018-2019
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APOIO
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INFORMAÇÕES GERAIS
Horários da Secretaria:
Todos os dias a partir das 07h30 às 19h00.
Crachá:
O uso do crachá é obrigatório para circulação nos espaços do evento do hotel.
Media Desk:
Disponível para todos os participantes da programação científica do evento a partir das 07h30
do dia 09/07. O material audiovisual deverá ser testado com antecedência mínima de uma hora
da apresentação.
Os palestrantes que desejarem usar notebooks próprios deverão informar no media desk para
cadastrar o equipamento e checar as configurações de rede, a fim de evitar problemas de última
hora nas salas.
Sessão de Pôsteres
Os painéis de pôsteres estarão situados no Foyer em frente a Sala Tubarão. Atenção para os
horários de afixação e retirada dos pôsteres: afixação até às 10h e retirada até às 18h do dia
11/07.
A afixação e a retirada dos pôsteres serão de responsabilidade dos autores. Os pôsteres que
não forem retirados dentro dos horários estabelecidos serão descartados pela organização.
Certificados:
Os certificados de PARTICIPAÇÃO e de TRABALHOS serão disponibilizados no site do congresso
em até 10 dias após o evento. Os certificados de CONVIDADOS o envio será realizado por e-mail
após o evento.
Site: https://alab.org.br/xii-cbla/
Redes Sociais:
instagram.com/alab_oficial
facebook.com/facealab

#12ocbla
#linguisticaaplicada
#alab
#vix
#vitória
#es

Local

Agência de Viagens Oficial

Secretaria Executiva

Av. Saturnino de Brito,
217 - Praia do Canto
Vitória - ES, 29055-095

munis@tiazirinha.com.br
www.tiazirinha.com.br
(27)3212-8080
(27)99875- 4979 (Sr. Munis)

cbla2019@interevent.com.br
www.interevent.com.br
Tel: +55 (21) 3326-3320
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Programação Detalhada

9 de julho - Terça-feira
08:30h - 12:30h - Minicurso
Visões de Sociedade, Sujeito e Línguas na Perspectiva do Letramento Crítico
Sala Vitória - Palestrante: Walkyria Monte Mor (USP)
O minicurso objetiva analisar a relação entre os enfoques linguísticos trabalhados no ensino de
línguas no Brasil e as visões de sociedade e de sujeito neles refletidos. Para tal, propõe relacionar
os conceitos de Sociedade da Escrita e Sociedade Digital com as filosofias da educação brasileira.
Pretende situar a formação de professores de línguas no Brasil dentro de uma perspectiva
educacional histórico-crítica, analisando os conflitos identificados na relação entre a formação
docente e as propostas pedagógicas no campo da linguística aplicada.
O referencial teórico do minicurso leva em conta estudos sobre educação linguística crítica,
como os de Luke (2019; 2004); Luke e Freebody (1997); Kalantzis e Cope (2012); Lankshear e
Knobel (2017); Gee (2014; 2003); Saviani (2008; 1985); Monte Mór (2018; 2017) e outros.
16:30h - 17:00h - Abertura Oficial
Sala Vitória
17:00h - 18:30h - Conferência de Abertura
Gêneros da linguagem e experiências multimodais
Sala Vitória - Apresentador: Vera Menezes (UFMG)
Partindo do pressuposto de que a linguagem é um sistema adaptativo complexo e de que
os gêneros se materializam não apenas no texto linguístico, mas também em outros sistemas
semióticos, pretendo argumentar em prol do uso de “gêneros da linguagem” como solução para
a dicotomia gêneros textuais/gêneros discursivos. Em seguida, considerando que o gênero é
um atrator, entendido como um padrão de comportamento relativamente estável, relembro a
importância da ideia de “relativa estabilidade” e discuto a emergência da imprevisibilidade em
gêneros, aparentemente, bem estabilizados. Finalmente, apresentarei exemplos para discutir
a integração de gêneros, a dificuldade de classificação desses fenômenos e as experiências
multimodais como um campo de investigação ainda pouco explorado.
18:30h - 19:00h - Apresentação Artístico-Cultural
Sala Vitória
19:00h - 21:00h - Coquetel (por adesão)
Espaço Sheraton
Os ingressos poderão ser adquiridos na Secretaria do evento no valor de R$ 60,00 enquanto
ainda houver disponibilidade pois vagas são limitadas.
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10 de julho - Quarta-feira
08:30h - 09:30h - Conferência 1
Ensino de línguas em conflito: a busca de atitudes críticas conciliadoras
Sala Vitória - Apresentador: Vilson José Leffa (UFPEL)
Na perspectiva do letramento crítico, o ensino e aprendizagem de uma língua hegemônica
podem ser caracterizados por gerar tipicamente três situações. A primeira situação é o
estado de inconsciência do sujeito subalterno em relação à língua e cultura do outro, seja pela
alienação, habitando um mundo sem conflito, seja pelo deslumbramento, vendo o mundo do
outro como melhor. A segunda situação é a problematização do discurso hegemônico, marcada
pela necessidade de conscientização do conflito, caminhando da alienação para a reflexão,
até mostrar ao sujeito subalterno os mecanismos usados sub-repticiamente pelo discurso
hegemônico para lhe tirar a vez e a voz. A terceira e última situação caracteriza o domínio da
ação: além de refletir, é também necessário agir para chegar à solução do conflito. Para isso,
proponho uma caminhada em três passos: no primeiro, trago a Análise Crítica do Discurso (ACD),
com base em Fairclough, para demonstrar como o conflito entre o hegemônico e o subalterno
pode ser evidenciado; no segundo, recorro às Culturas de Paz, com base em Galtung e nas
propostas mais recentes de Rebecca Oxford, visando uma solução pela via da não-violência; e,
no terceiro passo, concluo com as Afinidades Eletivas de Max Weber, tentando mostrar como
determinados comportamentos e atitudes podem abrir brechas entre discursos antagônicos
e entrar em convergência ativa, produzindo vínculos sustentáveis entre indivíduos e grupos
oriundos de culturas diferentes.
09:30h - 12:30h - Simpósio de Convidados 1: Tradução
Sala Vitória - Coordenador: Vera Lúcia Santiago Araújo (UECE)
09:30h - 10:00h - Agenda de pesquisa na interface audiodescrição - sistema de avaliatividade
Palestrante: Pedro Henrique Lima Praxedes Filho (UECE)
Ainda existe literatura não acadêmica e acadêmica sobre audiodescrição (AD) a defender que
não se deve retirar das pessoas com deficiência visual (PcDVs) a liberdade para construírem,
sozinhas, seus juízos de valor acerca do produto (audio)visual descrito. Logo, roteiros de AD
devem ser neutros, isto é, isentos de interpretações da parte do audiodescritor. Contudo, os
pesquisadores do grupo ‘Legendagem e Audiodescrição’ (LEAD) do Laboratório de Tradução
Audiovisual (LATV) - UECE, por sermos linguistas aplicados com formação também em Linguística,
resistíamos a incluir a neutralidade como parâmetro. Assim nos posicionávamos porque
sabíamos – com base em várias teorias, especialmente a Linguística Sistêmico-Funcional (LSF)
–, tratar-se de parâmetro impraticável dada a impossibilidade de existirem textos orais, escritos
ou sinalizados sem marcas autorais quanto às avaliações/interpretações dos autores frente aos
significados realizados em seus textos. Foi nos EUA que, a partir da práxis, a neutralidade em AD
surgiu como parâmetro obrigatório e de lá foi exportada para o mundo, que a recebeu como
aspecto inquestionável. Tornou-se a ‘lei de ouro’ da AD! Portanto, o LEAD tomou para si a tarefa
de convencer o Brasil e o mundo de sua inviabilidade teórico-prática por meio de pesquisa
empírica embasada teórico-metodologicamente no sistema semântico de avaliatividade (SA) da
LSF. Daí ter-se configurado uma agenda de pesquisa na interface AD-SA, que já atingiu sua terceira
fase. Na minha participação, pretendo apresentar a trajetória percorrida ao longo das fases, que
assim se caracterizam: Fase 1 – demonstração empírica da inexistência de neutralidade em AD;
Fase 2 – descrição das características avaliativas de roteiros de AD do ponto de vista de estilo
tradutório; Fase 3 – descrição das características avaliativas de roteiros de AD da perspectiva de
teorias no âmbito do audiovisual.
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10 de julho - Quarta-feira
10:00h - 10:30h - Audiodescrição de cartuns e charges à luz da gramática do design visual
Palestrante: Deise Mônica Medina Silveira (IFBA)
A maioria das pesquisas em audiodescrição tem como foco imagens dinâmicas - filmes, vídeos,
espetáculos de dança, teatro, etc. No campo das imagens estáticas, elas se concentram,
principalmente, nas obras de arte. Nos livros didáticos, além das obras de arte, encontramos
também cartuns, tirinhas, charges, tabelas, gráficos, etc. que também precisam ser audiodescritas
para os alunos com deficiência visual. As charges e os cartuns são gêneros multimodais
que constroem seu discurso através do entrelaçamento das linguagens visual e verbal. Para
a realização das atividades propostas pelo livro didático, assim como os videntes, os alunos
com deficiência visual precisam compreender o sentido dessas imagens. A audiodescrição é o
modo de tradução intersemiótica que traduz imagens em palavras. Nossa pesquisa propõe a
incorporação das metafunções da Gramática do Design Visual de Kress e van Leeuwen (1996,
2006) ao processo de elaboração da audiodescrição. Sabendo-se que a noção de espaço é muito
importante para o público com deficiência visual, utilizamos a metafunção composicional como
ponto de entrada, pois acreditamos que iniciar as descrições pela localização desses elementos
na imagem trará um maior conforto espacial para este público, minimizando suas desvantagens
na apreensão e interpretação do código visual. O corpus da nossa pesquisa é formado por
dez cartuns e charges de uma série de livros de Língua Portuguesa aplicados ao ensino médio
de escolas públicas do Brasil. As audiodescrições dessas imagens foram submetidas a uma
pesquisa de recepção na qual cinco consultores com deficiência visual fizeram a comparação
entre a audiodescrição baseada na Gramática do Design Visual e a audiodescrição apresentada
pelo Ministério da Educação através da plataforma Mecdaisy.
10:30h - 11:00h - Tradução e reescritas indígenas: uma mudança de perspectiva nas línguas
indígenas do Brasil
Palestrante: Patrick de Rezende Ribeiro (PUC-RJ)
Desde a invasão da Coroa Portuguesa, em 1500, dos territórios posteriormente chamados de
Brasil, que vários grupos indígenas vêm sofrendo diversos tipos de violência. Milhares foram
escravizados, seus territórios foram ocupados, suas línguas proibidas e suas culturas foram
moldadas a partir dos interesses europeus. Todavia, com a promulgação da nova Constituição
brasileira, em 1988, estamos presenciando uma mudança de paradigma em relação aos indígenas.
A atual Carta Magna abriu um novo capítulo para esses povos, pois reconheceu legalmente o
direito originário deles, ou seja, de serem os donos das terras que tradicionalmente ocupavam
antes da criação do Estado. Além disso, assegurou aos indígenas o direito de exercerem cultura
própria e diferenciada, respeitando-se assim suas formas de organização social, suas línguas,
seus costumes, suas religiões e tradições. Como resultado da nova constituição, a nova Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) foi promulgada em 1996. Baseada no princípio do
direito universal à educação para todos, comunidades indígenas encontraram respaldo na nova
LDB para desenvolverem currículos que não tomavam a língua portuguesa como língua central
e, assim, puderam ter acesso a um currículo que estivesse mais atento às suas necessidades.
Dada essa conjuntura, grande parte do arcabouço cultural indígena vem sendo redescoberto
graças aos processos tradutórios e abrindo espaços para que os povos indígenas possam reviver
suas tradições. O objetivo desta comunicação é apresentar um desses casos, o do povo Kotiria,
indígenas localizados noroeste da Amazônia brasileira, que vem (re)descobrindo suas histórias
e tradições por meio da reescrita de suas narrativas. Apresentaremos o complexo trabalho de
revitalização organizado por antropólogos, linguistas e indígenas que culminou na Série Kotiria,
uma coleção de 4 narrativas - publicadas em Kotiria, Português e Inglês - que tem sido utilizada
para evitar a extinção dessa língua indígena.
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10 de julho - Quarta-feira
11:00h - 11:30h - Processo tradutório e produto final: comparando audiodescritores profissionais e novatos
Palestrante: Alexandra Frazão Seoane (UECE)
O censo brasileiro de 2010 mostrou que mais de 35 milhões de brasileiros possuem alguma
deficiência visual. Tal realidade demanda políticas inclusivas e tecnologias assistivas tanto para
garantir a locomoção dessas pessoas bem como o acesso a bens e serviços disponíveis para
o restante da população. A audiodescrição como tecnologia assistiva e tradução audiovisual
acessível tem como objetivo tornar acessíveis, a esse público, elementos visuais por meio de
tradução intersemiótica (JAKOBSON, 1995; PLAZA, 2003) transformando imagens em palavras.
Essa modalidade de tradução pode ser aplicada, entre várias outras produções audiovisuais,
no âmbito do entretenimento, em filmes, peças teatrais e partidas de futebol, e no âmbito
acadêmico, descrevendo imagens de livros e provas. No caso de filmes, objeto de estudo da
presente pesquisa, as descrições, ou inserções de descrições, devem ser feitas entre os diálogos
do filme, não sobrepondo os mesmos nem efeitos sonoros relevantes para a trama. Este trabalho
teve como objetivo analisar tanto o processo de tradução quanto o produto final, o roteiro de
audiodescrição, de profissionais que atuam nessa área, chamados de audiodescritores roteiristas.
Para isso, quatro audiodescritores profissionais, com experiência profissional, e quatro novatos,
apenas com estudos sobre o tema, foram convidados a audiodescrever um curta metragem de
quase cinco minutos. A atividade tradutória dos oito participantes foi gravada e analisada para
entendermos características do processo tradutório (JAKOBSEN, 2002; 2003; PAGANO; ALVES;
ARAÚJO, 2011). Além disso, analisamos os roteiros (JIMÉNEZ HURTADO; RODRÍGUEZ; SEIBEL,
2010; CAD_TV, 2013-2016). produzidos em busca de diferenças entre os perfis de participantes.
O filme em questão também foi minuciosamente analisado para apontarmos elementos
mais importantes que deveriam constar dos roteiros para prover o máximo de informações
pertinentes ao entendimento do enredo por parte do público com deficiência visual. Foi possível
identificar as três fases da tradução, orientação, redação e revisão, como ocorre em tradução de
textos escritos (JAKOBSEN, 2002; 2003) e tradução para legendagem (PAGANO; ALVES; ARAÚJO,
2011). Sendo as fases mais longas a de redação, na qual o roteiro é efetivamente escrito, e
de orientação, na qual os participantes assistiam ao filme e realizavam pesquisas na internet
sobre o mesmo e sua temática. Foi possível perceber estratégias similares entre os perfis, como
pesquisar sinônimos de palavras na internet, mas não identificamos estratégias próprias de
nenhum perfil. Com relação ao tempo total de processo, no geral, os profissionais levaram mais
tempo que os novatos e notamos que essa atividade requer mais tempo para ser realizada do
que uma atividade similar como a legendagem, utilizando-se os mesmos softwares. Enquanto
que para audiodescrever um filme de cinco minutos a média entre os participantes profissionais
foi de 2 horas e 25 minutos e dos novatos de 2 horas com legendista e um trecho de filme de
15 minutos o tempo dos profissionais foi de 1 hora e meia e dos novatos de 2 horas (PAGANO;
ALVES; ARAÚJO, 2011). O que pode indicar que audiodescrever um filme é uma atividade
que exige mais do tradutor cognitivamente falando. Pudemos notar diferenças também no
percentual de elementos importantes contemplados por cada perfil em seus roteiros, que foi
entre 76,05% e 60,56% nos roteiros dos profissionais e entre 50,70% e 38,02% nos roteiros
dos novatos. Corroborando tal dado, percebemos que o percentual de tempo disponível no
filme para inserções de audiodescrição foi melhor aproveitado pelos profissionais, média de
79,07% contra 62,04 dos novatos. A linguagem de câmera foi contemplada por ambos os perfis,
os novatos utilizaram pouco mais verbos de ação enquanto que os profissionais utilizaram
bem mais descrições referentes a elementos narratológicos, como descrição de ambientes e
personagens. Os dados mostraram que mais do que diferenças no processo é no produto
final que a experiência do audiodescritor parece se refletir. Algumas estratégias identificadas
podem ser ensinadas em cursos de formação de audiodescritores, dentre elas: deve-se assistir
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ao filme todo antes do início da elaboração do roteiro, sob pena de ter que revisar decisões
tomadas no início do roteiro; deve-se sempre monitorar a possibilidade de leitura das inserções
de audiodescrição, de preferência em voz alta, para evitar ter que refazer descrições que não
caibam nos tempos do filme disponíveis; para manter a coesão do roteiro é aconselhável buscar
informações em descrições já elaboradas, evitando de descrever a mesma coisa de duas formas
diferentes; utilizar sempre que possível os próprios diálogos, tanto para buscar informações
sobre personagens e objetos como para evitar redundância no roteiro ao descrever algo que
pode ser entendido pelas falas ou efeitos sonoros.
11:30h - 12:00h - Locução na audiodescrição: o caso do projeto LOAD
Palestrante: Wilson Júnior de Araújo Carvalho (UECE)
Discutimos as principais contribuições do projeto “A locução na audiodescrição para pessoas
com deficiência visual: uma proposta para a formação de audiodescritores – LOAD”, que
teve como objetivo propor parâmetros sistemáticos para orientar futuros audiodescritores a
realizarem a locução na audiodescrição, o que pode contribuir para aprimorar a acessibilidade
de pessoas com deficiência visual a diferentes produções audiovisuais, como filmes, programas
de TV, peças de teatro, exposição de filmes e eventos ao vivo. Diferentes interfaces teóricometodológicas são empregadas para subsidiar a proposta, baseadas nos estudos de Tradução
Audiovisual (em particular, os estudos sobre audiodescrição), mas também em estudos da
Linguística Sistêmico-Funcional, Fonética, Fonologia e Fonoaudiologia. A locução das produções
audiovisuais audiodescritas foi avaliada, do ponto de vista articulatório e perceptual-auditivo,
considerando-se as seguintes variáveis: pitch, loudness, articulação, velocidade de fala, uso de
ênfase, uso de pausas e ritmo. Para esse fim, foi utilizado um protocolo de avaliação articulatória
e perceptual-auditiva da locução das produções audiovisuais selecionadas. Os resultados
indicam que diferentes maneiras de se fazer locução na audiodescrição, com diferenças nas
nuances vocais empregadas, poderão levar as pessoas com deficiência visual a processar a
informação auditiva de forma diferente, contribuindo para que esta audiência, portanto, possa
atribuir diferentes sentidos ao material auditivo disponibilizado na produção audiovisual.
Tais resultados, por sua vez, também vêm contribuir para discutirmos as prescrições de
neutralidade da locução na audiodescrição e a compreender que a neutralidade não encontra
espaço na constituição da locução como atividade profissional. Palavras-chave: formação de
audiodescritores, aperfeiçoamento vocal, acessibilidade audiovisual.
12:00h - 12:30h - Tradução e interpretação de libras-português em contexto da educação
profissional: práticas no desenvolvimento do pleno de tradução
Palestrante: Fernanda dos Santos Nogueira (IFES)
O profissional Tradutor e intérprete de Língua de Sinais-Português (TILSP) nos últimos anos
tem sido bastante evidenciado no contexto da Educação Profissional, nos Institutos Federais,
no respeito a diferença linguística do usuário da Libras (Língua Brasileira de Sinais). O presente
trabalho é resultado da prática do planejamento de tradução e interpretação desenvolvido pelo
TILSP para atuação em curso técnico de segurança do trabalho, no Instituto Federal do ES (IFES),
campus Vitória, onde o processo de tradução é necessário para a formação do usuário da
Libras (ALBRES, 2015). Consideramos a possibilidade da realização de um trabalho colaborativo
entre o TILSP e os docentes do curso para que o planejamento da tradução e interpretação seja
realizado, respeitando o tempo e espaço necessário. Destacam-se o desenvolvimento de ações
impulsionadas pela equipe de tradutores e intérpretes a partir do contato inicial com o usuário
da Libras e levantamento das suas demandas, organização de encontros formativos com os
docentes para aprofundamento das terminologias e conteúdos do curso, para o desenvolvimento
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do plano de tradução e interpretação, alinhado ao plano de ensino compartilhado pelo docente
(TUXI, 2017). O planejamento desenvolvido de forma colaborativa entre o TILSP e o professor
favoreceu a compreensão de todos da necessidade e importância de um outro plano, o de
tradução e interpretação realizado pelo TILSP, entendendo que essa organização favorece o
processo tradutório, contribuindo para a fluidez da atuação deste profissional no contexto
educacional.
09:30h - 12:30h - Simpósio de Convidados 2: Análise do Discurso
Sala Tubarão - Coordenador: Maria Izabel Santos Magalhães (UnB)
09:30h - 10:00h - Comentários de profissionais de saúde e de pacientes sobre o atendimento
de saúde e suas expectativas de mudança
Palestrante: Maria Izabel Santos Magalhães (UnB)
Este é um estudo etnográfico sobre o Sistema Único de Saúde brasileiro, ocorrida na cidade de
Sobral, no estado do Ceará, no nordeste do Brasil. Faz parte de um estudo maior, conduzido
no estado de 2013 a 2017. Aqui, nós nos preocupamos com o que profissionais de saúde e
pacientes dizem sobre o atendimento à saúde e suas visões sobre como ele poderia mudar
para atender suas expectativas. Esta pesquisa foi baseada em entrevistas semiestruturadas,
observações participantes, relatos de campo e grupos focais. Duas questões das entrevistas
serão tratadas aqui: 1) O que você pode dizer sobre o atendimento de saúde? 2) Na sua opinião,
o que deveria ser mudado no atendimento? Cinco profissionais de saúde e cinco pacientes foram
observados, entrevistados e gravados em um centro de saúde. Nós estamos interessadas no
que eles/elas dizem e como eles/elas dizem. Em geral, os/as profissionais de saúde defendem a
atendimento de saúde como ele é, mas levantam questões, como a sobrecarga de trabalho e o
desejo de ter “um tempo maior de escuta.” Em relação aos pacientes, eles gostariam de ter mais
comunicação com os/as profissionais de saúde
10:00h - 10:30h - Discurso e prática social em notícias da Bahia sobre “Situação de Rua” em
Seabra e Porto Seguro
Palestrante: Décio Bessa (UNEB), Carlos Henrique Alves dos Santos (UNEB), Aline Souza Santos
(UNEB)
A presença de pessoas em situação de rua se tornou uma das problemáticas sociais mais
comuns em vários centros urbanos. As práticas sociais que se relacionam a essa circunstância
têm aspectos discursivos. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA estimou, no ano
de 2016, a existência de 101.854 pessoas em situação de rua no Brasil. Tais cidadãos e cidadãs,
além de estarem envolvidos em um quadro de extrema pobreza, são vítimas de violência e
de violação de direitos. Esta pesquisa procura tratar dessa problemática social. O objetivo é
investigar a situação de rua, empreendendo uma análise discursivo-crítica, a partir de aspectos
interdiscursivos presentes em textos de sites de notícias, considerando a prática social. O
arcabouço teórico tem como base: os estudos sobre a Análise de Discurso Crítica, de Fairclough
(2001, 2003 e 2009 – com ênfase para a interdiscursividade); os estudos sobre a situação de
rua, principalmente em Silva (2009) e Brasil (2008 e 2009). A metodologia utilizada é qualitativa.
Tomamos, como corpus, notícias publicadas nos seguintes sites e respectivas cidades baianas:
Chapada News (Seabra) e Giro de Notícias (Porto Seguro). Como resultados, observamos que,
dentre os discursos identificados, na primeira notícia, destacou-se o discurso de violência; a não
certificação do “homem” – que morre após cair de um palco fixo na praça – como pessoa em
situação de rua indicou dois tipos de violência simbólica: de reconhecimento e de morte sem
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agressão física. Na segunda notícia, constatamos os discursos de agressão e de higienização, os
quais auxiliam para um esclarecimento dos serviços que estão sendo, ou não, oferecidos para
a população em situação de rua. Os discursos em destaque: violência, agressão e higienização,
representam a necessidade de ampliar o olhar sobre a problemática, visando um processo
de mudança em práticas sociais com enfoque na identificação e combate ao preconceito, à
discriminação e à agressão física ou simbólica.
10:30h - 11:00h - Gêneros discursivos e exotopia em práticas discursivas de formação de
professores de Língua Portuguesa
Palestrante: Alexandre Ferreira da Costa (UFG), Sarah Suzane Bertolli (UFG)
Nesta comunicação, discutimos a emergência do excedente de visão (BAKHTIN, 2010) em
práticas e eventos discursivos (FAIRCLOUGH, 1992; 2003) no processo de formação inicial
de professores. Focalizamos conjuntos de textos produzidos por estudantes na disciplina de
estágio curricular obrigatório da licenciatura em língua portuguesa, com especial atenção a
seus efeitos exotópicos. As práticas acadêmicas, sob exame, são atividades centrais desta etapa
deste curso de graduação e, em grande medida, caracterizam-se pela produção, distribuição e
consumo de gêneros discursivos específicos. O programa pedagógico da disciplina é desenhado
para focalizar mais as práticas do que seus produtos textuais. Tomamos em consideração os
processos de partilha e interação das atividades de redação, leitura e discussão de diários
etnográficos de observação, fichamentos de textos teóricos e memorias de formação escolar,
em atividades presencias e não presenciais. Nesse sentido, buscamos descrever, sistematizar e
interpretar processos dialógicos de interpelação objetivantes e subjetivantes e seus efeitos de
responsividade e de responsabilidade resultantes do cruzamento desses gêneros e práticas.
Concluímos que essas atividades produzem acúmulos de excedentes de visão (exotopias)
individuais e coletivos para o grupo de estudantes, permitindo conhecer e operar sobre a
“clivagem identitária” que é resultante do deslocamento resultante da posição de aluno na
disciplina e a da posição de professor no campo de prática.
11:00h - 11:30h - Pobreza e educação: neoliberalismo, ética e escola pública
Palestrante: Carmem J. M. Caetano (UnB)
Este trabalho é parte do Projeto Pobreza e Educação: neoliberalismo, ética e escola pública, e
se direciona à investigação dos letramentos no ensino de língua materna nas escolas do Distrito
Federal. Como educadores que somos, não é possível fecharmos os olhos diante da questão
da linguagem como “caminho de invenção da cidadania” (FREIRE, 1992, p.41). Se agentes sociais
se constituem via linguagem, não há dúvidas de que a escola é, também, responsável por
essa constituição. Por outro lado, se a escrita é uma das principais chaves para a aquisição do
conhecimento, ensinar a ler e a escrever de modo a atender os usos sociais que o mundo letrado
requer significa promover a inserção social. Então, quando a escola promove o letramento,
ela está, na verdade, promovendo a inclusão social e dando a alunos/alunas condição para o
pleno exercício da sua cidadania. O fato de os sistemas educacionais na modernidade tardia
causarem, efetiva e persistentemente, o fracasso dos jovens estudantes pobres faz com que um
sentimento de indignação percorra muitos dos estudos sobre as questões de desvantagem na
prática social da escrita e da leitura. Pesquisas em áreas sociais já apontaram que as pobrezas
não são todas iguais. A intenção nesta apresentação é descrever por meio do aporte teórico e
analítico da Análise de Discurso Crítica (Fairclough, 2001, 2003, 2010), bem como pelas formas
de representação de atores sociais sugeridas por van Leeuwen (1997, 2009), como algumas
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marcas linguísticas caracterizam o discurso político-educativo neoliberal enquanto estratégia
política de reforma. Por fim, é esclarecedor dizer que a metodologia a ser utilizada é de vertente
qualitativa etnográfica combinada à análise de discurso textualmente orientada.
11:30h - 12:30h - Discussão
12:30h - 13:30h - Intervalo para Almoço
13:30h - 16:30h - Simpósio de Convidados 3: Transitando e Transpondo (n)as Identidades
Sala Vitória - Coordenador: Glenda Cristina Valim de Melo (UNIRIO)
13:30h - 14:00h - Sarau como gramática de resistência da juventude negra da periferia de
Fortaleza
Palestrante: Claudiana Nogueira de Alencar (UECE)
Neste trabalho, buscamos estudar o sarau como jogo de linguagem constituído por gramáticas
de resistência da juventude negra da periferia de Fortaleza, Ceará. O sarau, enquanto forma de
vida (WITTGENSTEIN, 1989), constitui-se como um espaço multiplicador das vozes da periferia,
que por meio da Pragmática Cultural (ALENCAR, 2014) possibilita o diálogo dos saberes da
juventude negra com atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas pelo Programa VIVA A
PALAVRA: circuitos de linguagem, paz e resistência da juventude negra da periferia de Fortaleza.
Trata-se de um programa construído a partir de processos dialógicos entre a comunidade da
Serrinha e a Universidade Estadual do Ceará - UECE. O jogo de linguagem SARAU vem sendo
construído como um caminho metodológico e cultural para potencializar as práticas culturais e
locais das juventudes das periferias, bem como para fortalecer os processos de luta comunitária.
Este trabalho também objetiva apresentar o aparato teórico-metodológico da Pragmática
Cultural, articulado aos princípios teóricos e metodológicos da Educação Popular para entender
as performances corpóreo-discursivas constituídas pelas juventudes nos saraus da periferia,
como práticas emancipatórias e decoloniais. A proposta metodológica do minicurso constituise a partir de um a pedagogia teórico-vivencial, tendo como referência o pensamento crítico de
Paulo Freire e a Pragmática Cultural. Como resultado, compreendemos o sarau como gramática
de resistência, construída coletivamente, na perspectiva de que a arte e o diálogo, presentes na
esfera da cultura, são caminhos fundamentais de emancipação e de luta política
14:00h - 14:30h - Linguagem, (i)migrações e experiências afro-diaspóricas: por uma linguística
aplicada transgressora e decolonial
Palestrantes: Ana Lúcia Silva Souza (UFBA), Kassandra Muniz (UFOP) & Lúcia Maria Assunção
Barbosa (UnB)
A comunicação tem como objetivo estabelecer uma relação entre linguagem, (i)migrações e a
experiência afrodiaspórica no mundo, em uma perspectiva transnacional. Desse modo, nos
interessa dialogar com o campo da Linguiística Aplicada Transgressora, mas não necessariamente
se ater a ela. Em um contexto político brasileiro no qual recebemos sujeitos em situação de
novas (i)migrações, de deslocamentos forçados ou voluntários, os diálogos tem se tornado
cada vez mais (im) possíveis. Ao mesmo tempo em que temos um acirramento de conflitos e
tensões, temos visto pesquisas, ações e iniciativas que visam entender esse novo contexto de
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“superdiversidades” no Brasil e fora dele. Nossa questão é pensar como o campo da educação
está acolhendo esses sujeitos em cursos de graduação e extensão em universidades brasileiras,
discutindo o papel (de)colonizador que a língua pode assumir nesses contextos. Não há dúvidas
de que quando aliamos questões de (i)migrações e pertencimento étnico-racial e de gênero em
nosso país, dado os números alarmantes de violência simbólica e física contra negrxs, mulheres,
pessoas trans e de religiões não cristãs, esse cenário se torna mais complexo. Tendo em vista o
que Souza (2009) denominou como letramentos de reexistência e do que Barbosa(2017) vem
implementando em cursos de Português para Estrangeiros, a partir da concepção do português
como Língua de Acolhimento, pretendemos por esses conceitos e práticas para conversar
analisando os impactos identitários (Muniz, 2009) que uma prática linguística que se pretende
decolonizadora pode ter sobre sujeitos em contextos de (i)migração forçada ou voluntária.
14:30h - 15:00h - Da Moda do Corpo ao Corpo da Moda
Palestrante: Maria José Coracini (UNICAMP)
Esta comunicação se insere em uma pesquisa mais ampla, apoiada pelo CNPq, a respeito da
identidade de mulheres em situação de rua. Entendemos identidade como um conjunto de
representações de si resultantes do olhar do outro, que, pouco a pouco, vai sendo internalizado
constituindo uma imagem inteira e ideal de si (eu ideal). Esse imaginário é atravessado pela moda
que dita padrões de beleza impondo-os ao corpo que se modifica ao se servir de produtos de
beleza (maquiagem, por exemplo), de roupas que vão moldando os corpos femininos tornandoos sedutores aos olhos de homens e de outras mulheres. Por isso, as mulheres buscam o ideal
de beleza que circula na sociedade num dado momento histórico-social, nem que, para isso,
sejam necessários sacrifícios, como fazer dívidas ou reduzir o consumo de alimentos. A moda,
sabemos, muda criando necessidades outras, como se não pudéssemos prescindir delas.
Fábrica de sonhos e fantasias, fábrica de imagens de si como pertencente a um grupo social
determinado, a moda veiculada pela mídia não deixa incólumes as mulheres que moram na rua
ou em abrigos provisórios como as 20 que nos concederam entrevistas do tipo narrativas de
vida.A análise de recortes dessas narrativas apontam para a grande preocupação com o corpo
próprio inserido no corpo da moda, única maneira de se reconhecer como mulher “bonita” e
sedutora. Falas como “...o tempo que eu fiquei na rua [...] eu sempre gostei de ter minhas coisa
meus perfume meus creme...” ou “olha o que eu comprei [ mostrando blusinhas modernas]
dois real cada uma” ou ainda: “tenho que fazer tratamento me vestir/ eu agora comprei minhas
roupinha...” apontam para o desejo de inserção dessas mulheres na sociedade de consumo,
através da moda, que recorta e modifica os corpos, desnaturalizando o corpo biológico, que nem
sempre atende aos modelos vigentes. Do ponto de vista filosófico, nossa pesquisa se insere na
perspectiva discursivo-desconstrutiva, baseando-se em noções extraídas de pensadores como
Foucault, Derrida, Freud e Lacan.
15:00h - 15:30h - Paisagem Lingüística na “Pequena África”: lembranças-esquecimentos da
escravidão no Rio de Janeiro
Palestrante: Branca Falabella Fabrício (UFRJ)
Este trabalho explora como a destruição de corpos, sobrevivências, resistências e subjetividades
são perspectivizadas e comunicadas no sítio histórico chamado “Pequena África” – região
costeira do Rio de Janeiro que foi a porta de entrada no Brasil de cerca de um milhão de
escravos africanos entre os séculos XVIII e XIX. Ao analisarmos a paisagem linguística dessa
região portuária, utilizamos os conceitos de escala e indexicalidade na investigação do entorno
semiótico de três memoriais que integram o Circuito da Herança Africana: o Cais do Valongo,
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a Pedra do Sal e o Cemitério dos Pretos Novos. Abordando memoriais como realizações
semióticas, nosso interesse é observar a dinâmica rememoração-deslembrança pelas lentes de
uma perspectiva decolonial. A forma de interrogação por nós privilegiada nos auxilia a construir
o argumento de que a paisagem linguística na “Pequena África” carioca se constrói como um
exercício de esquecimento forjado na interseção do passado escravocrata da cidade e seu
presente cosmopolita comprometido com ideais de progresso e futuro.
15:30h - 16:00h - Práticas Identitárias e Efeitos Discursos na Campanha do SUS SEM RACISMO
Palestrante: Glenda Cristina Valim de Melo (UNIRIO)
Os processos recentes de globalização e mobilidade propiciaram a circulação de múltiplas
narrativas, entre elas encontram-se histórias e vozes dos/sobre os “debaixo” em redes sociais
eemdiversos coletivos, por exemplo. Nesses espaços etc. vidas consideradas periféricas
encontram expressão. Em 25 de Novembro de 2014, o Ministério da Saude lançou a Campanhas
SUS sem Racismo. Veiculada simultaneamente nas mídias alternativas e tradicionais, a campanha
visava combater o racismo institucional e reforçar a Política Integral de Saúde da População
Negra. Com base em tal contexto, o presentetrabalho tem um duplo objetivo: 1) mapear as
práticas identitárias de gênero e raça desenvolvidas pelas peças publicitárias da campanha
do Sistema Único de Saude (SUS) sobre o racismo; e 2) investigar os efeitos performativos
dessa campanha nos comentários postados na página “SUS sem Racismo” no Facebook. Para
tanto entrelaça perspectivas da Linguística Aplicada Indisciplinar, sociolinguística crítica, e
epistemologias decoloniais.
16:30h - 16:30h - Discussão
13:30h - 16:30h - Simpósio de Convidados 4: Aquisição de Linguagem
Sala Tubarão - Coordenadora: Mailce Borges Mota (UFSC)
13:30h - 14:00h - A emergência do conhecimento linguístico da criança: etapas iniciais de
aquisição de L1
Palestrante: Cristina Name (UFJF)
Por muito tempo, os estudos em aquisição de primeira língua se pautaram na observação da
criança em situações cotidianas, considerando a produção das primeiras palavras, ao final de seu
primeiro ano de vida, como marco inicial da aquisição da língua. No entanto, nas últimas décadas,
estudos usando técnicas experimentais vêm acumulando evidências de que o desenvolvimento
linguístico começa nos primeiros dias de vida do bebê ou mesmo durante sua vida intrauterina.
Neste simpósio, apresentarei um breve panorama das pesquisas psicolinguísticas em aquisição
de L1, focalizando as capacidades perceptuais e discriminatórias iniciais e a emergência do
conhecimento fonológico, lexical e morfossintático nos primeiros anos de vida da criança.
14:00h - 14:30h - Desenvolvimento de habilidades de produção escrita em L1
Palestrante: Erica dos Santos Rodrigues (LAPAL e INCog-PUC-Rio)
A investigação das habilidades de produção escrita em L1 tem se orientado pela análise
do produto final da escrita. Isso se deve, em especial, a restrições de ordem metodológica,
visto que o processo de escrita não é diretamente acessível à observação. Neste trabalho,
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pretendemos discutir como a Psicolinguística, com uma abordagem da escrita como processo,
pode contribuir para a caracterização das estratégias cognitivas e metacognitivas empregadas
pelos escritores na elaboração de textos pertencentes a diferentes gêneros textuais. Iremos
apresentar a potencialidade de ferramentas de keylogging (Latif, 2008; Leijten & Van Waes, 2013),
que capturam eventos de teclado (pausas, inserções, apagamentos, etc.), na identificação dos
fatores que podem representar custo cognitivo e trazer dificuldades ao processo de produção
textual.
14:30h - 15:00h - Aspectos da aquisição da linguagem atípica em crianças brasileiras e
portuguesas
Palestrante: Cristiane Lazzarotto-Volcão (UFSC)
Dentre as perturbações que podem ocorrer no processo de aquisição da linguagem na criança,
os Transtornos dos Sons da Fala são muito frequentes. Essa atipicidade é caracterizada como
dificuldades na produção dos sons por razões motoras e/ou cognitivas, com ou sem causa
identificada. Neste universo, as alterações exclusivamente fonológicas e, portanto, de natureza
cognitivo-linguística, são as mais comuns. No Brasil, dá-se o nome de Desvio Fonológico (DF)
ou Transtorno Fonológico ao quadro em que a dificuldade da criança tem essa natureza. Este
trabalho pretende dar continuidade a estudos anteriores relativamente à análise de gramáticas
de sons, em crianças com DF. Toma-se como modelo de análise o PAC – Modelo Padrão de
Aquisição de Contraste (Lazzarotto-Volcão, 2009), construído a partir dos Princípios Fonológicos
Baseados em Traços propostos por Clements (2009). Pretende-se analisar dados de crianças
brasileiras e portuguesas, com diferentes níveis de gravidade de DF, a fim de verificar como suas
gramáticas organizam-se em função dos princípios fonológicos de Clements. Apresentaremos
as implicações dessa análise para a Linguística Aplicada.
15:00h - 15:30h - Bases neurais das línguas no cérebro multilíngue
Palestrante: Bernardo Kolling Limberger (UFPEL)
Como o cérebro consegue processar várias línguas é uma pergunta fascinante que está em voga
tanto na pesquisa linguística quanto na neurocientífica. Apesar da emergência de respostas,
devido à crescente necessidade de se usar línguas adicionais, os estudos com participantes
multilíngues são escassos. Isso reflete a dificuldade de parear características linguísticas e
psicológicas dessa população, em função da grande variabilidade dos participantes e da
imaturidade da área de investigação. O objetivo dessa exposição é apresentar um resumo
dos achados sobre o cérebro multilíngue. Apresento também um estudo conduzido com
participantes de uma configuração linguística que envolve uma língua minoritária e as variáveis
que correspondem à rede neural estendida de processamento das línguas. Os estudos sobre
o cérebro multilíngue podem fornecer um melhor entendimento da interação entre línguas de
status diferentes e, ainda, subsídios para práticas de ensino de línguas adicionais.
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16:00h - 16:30h - Processamento da linguagem por usuários de L2: contribuições para uma
“virada bilíngue” na aquisição de segunda língua
Palestrante: Ricardo Augusto de Souza (UFMG)
A hipótese da interlíngua, nos termos dos trabalhos seminais de Nemser (1971) e Selinker (1972),
parece ofertar uma orientação duradoura aos estudos sobre a aquisição de L2. Essa orientação
enfatiza a noção de desenvolvimento dos sistemas interlinguais como a baliza teórica tanto
para a avaliação de estágios ou configurações diferenciais do conhecimento de L2 internalizado
pelo aprendiz, quanto para a identificação e teorização dos fatores que os condicionam. Nesta
apresentação, discutiremos a fecundidade de um estreitamente de diálogos entre os estudos
em aquisição de L2 com os estudos em processamento da linguagem por bilíngues, com vistas
ao avanço de tal baliza teórica. Evidências empíricas acumuladas na pesquisa psicolinguística
com falantes bilíngues, algumas das quais serão exemplificadas nesta apresentação, apontam
que construtos como “multicompetência” (Cook, 2002), “visão holística do bilinguismo” (Grosjean,
2008) e “gramáticas múltiplas” (Amaral & Roeper, 2014) superam limites da noção de interlíngua
na caracterização do usuário do L2. Algumas possíveis implicações de tais avanços teóricos para
a emergência de uma “virada bilíngue” (Ortega, 2013) nos estudos sobre a aquisição de L2 serão
igualmente abordadas.
16:30h - 17:00h - Intervalo para café
Foyer
17:00h - 18:30h - Mesa Redonda 1: Formação de Professores de Línguas
Sala Vitória - Coordenadora: Adriana Kuerten (UFSC/ALAB)
17:00h - 17:30h - Os Profletras e a formação de professores de Língua Portuguesa: atuação,
consolidação e perspectivas
Palestrante: Maria da Penha Casado (UFRN)
O Programa de Mestrado Profissional em Letras - ProfLetras tem como finalidade a qualificação
de professores de Língua Portuguesa que atuam no ensino fundamental, em escolas públicas, nas
cinco regiões do país, contribuindo, assim, com a reflexão teórica e a produção de intervenções
que visam impactar, qualitativamente, as práticas de linguagem em sala de aula. O programa
se constitui como uma das maiores redes de formação de professores, atuante nas 5 regiões
do país, em 42 Instituições de Ensino Superior perfazendo um total de 49 unidades associadas.
O trabalho pretende apresentar o funcionamento do programa, seu projeto de atuação e
as perspectivas construídas para a formação de professores. Interessa, ainda, socializar as
experiências construídas desde 2013 no âmbito do programa que envolvem a escola pública,
os professores, os alunos e as práticas de sala de aula em Língua Portuguesa.
17:30h - 18:00h - Encontrando sua voz: formação de professores de línguas em sociedades
em transformação
Palestrante: Renata Archanjo (UFRN)
O ensino e a aprendizagem de línguas tem sido ressignificado na sociedade contemporânea
pelos contextos de produção dos intercâmbios linguísticos, pelos valores políticos e ideológicos
que esse ensino-aprendizagem carreia e pela pragmaticidade do uso e do consumo de línguas
próprios ao nosso tempo. Atuar na formação de professores de línguas, assim, significa
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exercer uma atividade que se estabelece entre fronteiras sociais, culturais e políticas. Professor
formador e, professor em formação, transitam entre compartilhamentos, nem sempre
pactuados claramente, de conhecimentos, habilidades, competências, crenças, atitudes, valores
e ideologias. Nesta apresentação, discutiremos o percurso de formação do professor de
línguas com base nas reflexões de alunos em formação em cursos de licenciaturas em línguas
estrangeiras envolvendo uma reflexão e crítica de e sobre a formação que recebem e sobre a
prática docente que almejam. Ancorada no modelo proposto por Kumaravadivelu (2012) para a
formação de professores de línguas, vamos procurar discutir cinco princípios a serem observados
no processo de formação de professores para que cada indivíduo/professor em formação possa
assumir seu papel agentivo e de transformação: conhecer, analisar, reconhecer, agir e refletir.
Entendemos ser esse processo, um percurso essencial para que cada professor encontre sua
voz social e possa, com ela, assumir seu papel de agente ético e sua responsabilidade (Bakhtin,
1920/1924) em sua formação e prática.
18:00h - 18:30h - Aconselhamento em aprendizagem de línguas
Palestrante: Walkyria Magno e Silva (UFPA)
O objetivo desta intervenção é apresentar o serviço de aconselhamento em aprendizagem de
línguas (AAL) desenvolvido na Faculdade de Letras Estrangeiras Modernas da Universidade
Federal do Pará. A intenção é mostrar o AAL como um recurso para guiar a aprendizagem de
língua ao mesmo tempo em que suscita a emergência da identidade de professor de língua
de alunos ainda não proficientes nas faculdades de Letras. O AAL, comum em instituições
de ensino superior no exterior, é pouco praticado no Brasil. Trata-se de “uma abordagem
verdadeiramente centrada no aprendente para a educação de línguas, na qual as necessidades
individuais do aluno conduzem a relação entre este e o professor-facilitador” (REINDERS, 2012,
p. 170). Kato e Mynard (2016) reforçam a ideia de que o aconselhamento não busca apenas
a proficiência do aprendente na língua alvo, e sim que o aconselhado alcance a autonomia,
com a ajuda do conselheiro, através de diálogos reflexivos. O aconselhamento linguageiro, um
apoio oferecido a aprendentes, consiste em sessões individuais ou com um pequeno grupo de
alunos em que um conselheiro discute os processos de aprendizagem de LE, provoca reflexões
acerca destes processos e auxilia a estabelecer, monitorar e avaliar objetivos de aprendizagem.
Carson e Mynard (2012, p. 4) explicam que “o aconselhamento na aprendizagem de línguas
envolve o processo e a prática de ajudar os alunos a direcionar os seus caminhos para então
tornarem-se aprendentes de línguas mais efetivos e mais autônomos”. Na UFPA, este serviço
é oferecido pela Base de Apoio à Aprendizagem Autônoma, o centro de autoacesso da FALEM.
Desde 2011 já atendeu quase uma centena de alunos, a sua maioria estudantes de Letras,
que encontraram nesse serviço um apoio determinante para avançar no curso e se tornarem
professores da língua em que se formaram. As trajetórias de cinco alunos serão descritas para
ilustrar 1) a transformação sofrida por eles no seu processo de aprendizagem a partir do ALL, 2)
a emergência de sua identidade como professores de inglês e desdobramentos em suas vidas.
18:30h - 19:00h - Assembléia Geral da ALAB
Sala Vitória
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08:00h - 09:00h - Conferência 2
Linguística Aplicada, multimodalidade e multiletramentos
Sala Vitória - Apresentador: Viviane Heberle (UFSC)
Neste trabalho enfatizo a relevância da Linguística Aplicada e suas contribuições para o
desenvolvimento de leitura crítica, ensino de línguas e questões educacionais inclusivas, bem
como para subsidiar estudos em relação às tecnologias digitais. Estudos de jogos digitais, por
exemplo, representam uma área interdisciplinar de tecnologias digitais que vem merecendo
destaque. Procuro mostrar que estudos em multimodalidade e multiletramentos, fundamentados
nas perspectivas teórico-metodológicas da LSF e da GDV, possibilitam a investigação de
diferentes recursos semióticos além da linguagem verbal nos textos pertencentes a diferentes
práticas sociais contemporâneas. Um novo olhar da área de multimodalidade refere-se às
investigações de análise do discurso espacial, cujos “textos” constituem espaços arquitetônicos,
como museus, prédios residenciais ou shoppings. Finalizo com exemplos de análise de
textos multimodais. Espero poder possibilitar discussões em estudos em Linguística Aplicada
no que tange a práticas pedagógicas que integrem novos estudos sobre multimodalidade e
multiletramentos, com a utilização de diferentes recursos semióticos para produzir e interpretar
textos na contemporaneidade.
09:00h - 09:30h - Intervalo
09:30h - 12:30h - Comunicações Temáticas
Sala 01 (202) – Trabalhos de código CI: 001 a CI: 009
Área Temática: Análise da Conversa, Análise do Discurso e Pragmática e Ensino e Aprendizagem
de Língua Materna
Sala 02 (203) – Trabalhos de código CI: 019 a CI: 027
Área Temática: Aquisição de Linguagem e Ensino e Aprendizagem de Língua Materna
Sala 03 (204) – Trabalhos de código CI: 037 a CI: 045
Área Temática: Autonomia na Aprendizagem de Línguas e Linguagem e Trabalho
Sala 04 (205) – Trabalhos de código CI: 055 a CI: 063
Área Temática: Ensino de Línguas para Fins Específicos e Linguagem e Tecnologia
Sala 05 (206) – Trabalhos de código CI: 073 a CI: 081
Área Temática: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
Sala 06 (207) – Trabalhos de código CI: 091 a CI: 099
Área Temática: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
Sala 07 (208) – Trabalhos de código CI: 109 a CI: 117
Área Temática: Formação de Professores
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Sala 08 (209) – Trabalhos de código CI: 127 a CI: 135
Área Temática: Aquisição de Linguagem e Ensino e Aprendizagem de Língua Materna
Sala 09 (302) – Trabalhos de código CI:145 a CI: 153
Área Temática: Formação de Professores
Sala 10 (303) – Trabalhos de código CI:154 a CI: 180
Área Temática: Letramentos
Sala 11 (304) – Trabalhos de código CI: 181 a CI: 189
Área Temática: Letramentos
Sala 12 (305) – Trabalhos de código CI: 199 a CI: 207
Área Temática: Linguagem e Identidade
Sala 13 (306) – Trabalhos de código CI: 217 a CI: 225
Área Temática: Linguagem e Literatura
Sala 14 (307) – Trabalhos de código CI: 235 a CI: 243
Área Temática: Linguagem e Tecnologia
Sala 15 (308) – Trabalhos de código CI: 253 a CI: 261
Área Temática: Letramentos
Sala 16 (309) – Trabalhos de código CI: 271 a CI: 279
Área Temática: Políticas linguísticas
Sala 17 (408) – Trabalhos de código CI: 289 a CI: 297
Área Temática: Linguagem e Literatura
Sala 18 (409) – Trabalhos de código CI: 307 a CI: 315
Área Temática: Outros
12:30h - 13:30h - Intervalo para Almoço
13:30h - 12:30h - Comunicações Temáticas
Sala 01 (202) – Trabalhos de código CI: 010 a CI: 018
Área Temática: Análise do Discurso e Pragmática
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Sala 02 (203) – Trabalhos de código CI: 028 a CI: 036
Área Temática: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
Sala 03 (204) – Trabalhos de código CI: 046 a CI: 054
Área Temática: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
Sala 03 (204) – Trabalhos de código CI: 037 a CI: 045
Área Temática: Autonomia na Aprendizagem de Línguas e Linguagem e Trabalho
Sala 04 (205) – Trabalhos de código CI: 064 a CI: 072
Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais, Gêneros discursivos e/ou textuais e Linguagem e
Tecnologia
Sala 05 (206) – Trabalhos de código CI: 082 a CI: 090
Área Temática: Formação de Professores
Sala 06 (207) – Trabalhos de código CI: 100 a CI: 108
Área Temática: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
Sala 07 (208) – Trabalhos de código CI: 118 a CI: 126
Área Temática: Formação de Professores
Sala 08 (209) – Trabalhos de código CI: 136 a CI: 144
Área Temática: Formação de Professores
Sala 09 (302) – Trabalhos de código CI: 154 a CI: 162
Área Temática: Letramentos
Sala 10 (303) – Trabalhos de código CI: 172 a CI: 180
Área Temática: Linguagem e Identidade e Letramentos
Sala 11 (304) – Trabalhos de código CI: 190 a CI: 198
Área Temática: Linguagem e Identidade e Formação de Professores
Sala 12 (305) – Trabalhos de código CI: 208 a CI: 216
Área Temática: Letramentos
Sala 13 (306) – Trabalhos de código CI: 226 a CI: 234
Área Temática: Linguagem e Mídia, Formação de Professores e Linguagem e Identidade
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Sala 14 (307) – Trabalhos de código CI: 244 a CI: 252
Área Temática: Linguagem e Tecnologia
Sala 15 (308) – Trabalhos de código CI: 262 a CI: 270
Área Temática: Linguagem e Tecnologia
Sala 16 (309) – Trabalhos de código CI: 280 a CI: 288
Área Temática: Políticas linguísticas e Tradução
Sala 17 (408) – Trabalhos de código CI: 298 a CI: 306
Área Temática: Multimodalidade no texto e no discurso e Material Didático
Sala 18 (409) – Trabalhos de código CI: 316 a CI: 317
Área Temática: Outros
13:30h - 16:30h - Sessão de Pôsteres
Foyer
16:30h - 17:00h - Intervalo para café
Foyer
17:00h - 18:30h - Mesa Redonda 2: Tecnologia e Ensino de Línguas
Sala Vitória - Coordenadora: Vládia Borges (UFC/ALAB)
17:00h - 17:30h - Sistemas de Resposta na aula de L2: promovendo a aprendizagem ativa com
Kahoot e Plickers
Palestrante: Janaína Weissheimer (UFRN)
O uso de Sistemas de Resposta (do inglês, Student Response Systems - SRS) é uma estratégia
bastante comum e há tempo utilizada para aumentar o engajamento ativo e a participação dos
alunos durante as aulas de L2. Sistemas de resposta permitem que todos os alunos respondam
a questões propostas pelo professor, possibilitando que tenham mais oportunidades de
participar e praticar o conteúdo, já que recebem feedback imediato. As opções analógicas
incluem levantar o braço, segurar cartões com respostas, entre outras. Com o avanço das
tecnologias digitais móveis, os professores têm acesso a uma série de sistemas de resposta
digital com potencial para aumentar o engajamento e a participação dos aprendizes. Nesta
comunicação apresentaremos os resultados de dois estudos conduzidos por pesquisadores do
Laboratório de Estudos Experimentais em Linguagem (LEELIN) da UFRN. O primeiro investigou
o engajamento cognititvo e a aprendizagem em tarefas mediadas pelo Kahoot na aula de inglês
como L2, no contexto universitário. O segundo estudo verificou como revisões de conteúdo
usando dois tipos distintos de SRS - Kahoot e Plickers - podem impactar o engajamento cognitivo
e a aprendizagem de espanhol como L2, no ensino médio. Por fim, discutimos as considerações
logísticas, de gestão e pedagógicas para a utilização de Sistemas de Resposta na aula de L2.
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17:30h - 18:00h - Tecnologias digitais móveis: affordances e padrões emergentes em iniciativas
de formação de professores
Palestrante: Junia de Carvalho Fidelis Braga (UFMG)
A tecnologia está se tornando cada vez mais ubíqua na sociedade atual, especialmente, com
a popularização de dispositivos móveis conectados em wifi ou via serviços de telefonia. Esses
dispositivos, com hardwares multifacetados que combinam diversos tipos de mídias com
possibilidades de se promover interação e comunicação, inauguram nova fase de oportunidades
e desafios para o contexto de ensino e aprendizagem de línguas. Neste trabalho, apoio-me
no conceito de affordance e nas propriedades dos sistemas complexos para discutir o uso
de dispositivos e aplicativos móveis na formação de professores, bem como os padrões que
emergem a partir das interações de professores de línguas em iniciativas de formação via
WhatsApp. Abordarei (a) o uso de dispositivos móveis na formação e na prática do professor;
(b) a presença das condições de emergência complexa e seu papel na iniciativa de formação;
e (c) a apropriação pelos professores de línguas das especificidades das tecnologias digitais
e da aprendizagem móvel na proposição de atividades pedagógicas. Pretendo discutir essas
questões a partir de resultados de pesquisas voltadas para a formação de professores.
18:00h - 18:30h - O professor de línguas e as tecnologias digitais: reflexões sobre a profissão
na sociedade conectada
Palestrante: Rafael Vetromille-Castro (UFPEL)
Quando a globalização afeta as relações humanas em nível local e global, especialmente por
meio da linguagem e da tecnologia digital, a reflexão sobre não somente o que e como os
professores ensinam, mas também quem os professores são (ou podem ser) surge como
crucial. Pensar o ensino e o uso das línguas como meios para a liberdade e a agência dos
indivíduos em uma sociedade inescapavelmente conectada é ver a competência comunicativa
e a competência simbólica entrelaçadas em um sistema adaptativo complexo que pode
fornecer affordances para o processo humboldtiano de Bildung. Esta posição traz implicações
críticas para o ensino de línguas, especialmente aquele com tecnologias digitais, uma vez que
exige que os professores vão além de papéis seguros como o de “facilitador” e, em vez disso,
assumam papéis mais subversivos como educadores de língua ou, em termos complexos, como
“perturbadores”. Algumas questões emergem: o ensino de línguas com tecnologias digitais, seja
mediado por professores, seja proporcionado por aplicativos para aprendizagem autônoma,
propicia condições para a Educação linguística ou tem foco em aspectos formais e instrumentais?
Movimentos globais de ensino de línguas, impulsionados por recursos tecnológicos, combatem
ou perpetuam estereótipos, inclusive aqueles em relação à aprendizagem? As tecnologias digitais
são pretexto/motivação ou contexto para uso de línguas? Neste trabalho, pretendo ilustrar de
modo amplo as questões acima mencionadas a partir de exemplos de aplicativos, cursos online
de línguas e de uso da linguagem cotidiana.
18:30h - 19:30h - Lançamento de Livros
Foyer
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08:30h - 09:30h - Conferência 3
A formação crítica de professores universitários na área de línguas e linguagem: desafio,
desestabilização ou resistência?
Sala Vitória - Apresentador: Walkyria Monte-Mór (USP)
Essa apresentação pretende focalizar uma análise sobre auto-narrativas construídas por
acadêmicos de várias regiões brasileiras (Pessoa et al, 2018) a partir das quais se investigou o
tema: percurso crítico na formação docente, visando refletir sobre o processo de desenvolvimento
crítico na formação docente brasileira. Considerando-se que os relatos indicaram processos
relacionados com condicionantes históricos, políticos, sociais, culturais refletidos na concepção
de formação pessoal e acadêmica das respectivas épocas aludidas, a apresentação preocupa-se
em retomar questões, como (a) colonialidade e controle social dos sentidos (como a naturalização,
por exemplo), e (b) crítica e subjetificação, questões essas que, respectivamente, caracterizam
perspectivas conservadoras e críticas/decoloniais na educação linguística. Objetiva, com essa
proposta, ampliar os estudos e reflexões sobre formação crítica na área de línguas e linguagens,
na expectativa de fortalecer o debate sobre o tema, em tempos de desafios, desestabilização
das conquistas democráticas acadêmicas e resistência. Algumas das referências teóricas da
análise da apresentação: Freire (1967, 1987, 2001), Geertz (1973); Bourdieu (1996); Bradley &
Levinson (2011); Janks (2014; 2008); Luke (2010; 2019); Monte Mór e Souza (2006); Pessoa et al.
(2018); Monte Mór (2013; 2018); Esses estudos são também desenvolvidos pelos participantes
do Projeto Nacional de Letramentos: “Linguagem, Cultura, Educação e Tecnologia” (Diretório de
Grupos de Pesquisa do CNPq).
09:30h - 12:30h - Simpósio de Convidados 5: Internacionalização e Línguas
Sala Vitória - Lynn Mario T. Menezes de Souza (USP)
09:30h - 09:55h - Between Hope and Fear: intercultural translation and critical
internationalization
Palestrante: Lynn Mario T. Menezes de Souza (USP)
Given the myriad inequalities and discrepancies that characterize policies of internationalization
on a global scale, the persistence of neo-liberal commodification on the one hand, and the
coloniality of power, knowledges and beings on the other, Sousa Santos (2018:296) has warned
that one must not expect the anti-imperial South to give lessons to the global North. An alternative
would be to think of polycentric ways and sites of learning and unlearning. Assuming that the
value of any given way of knowing depends on its contribution to strengthening resistance,
preventing resignation and promoting change, this paper seeks to discuss the role of intercultural
translation.
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09:55h - 10:20h - Bottom-up Internationalization: towards a critical co-construction of
Knowledge
Palestrante: Francesca Helm (UNIPD, Itália)
Virtual Exchange is a pedagogic approach which incorporates the use of technology for
what internationalisation experts might define as internationalisation of the curriculum. This
bottom-up approach to internationalisation is based on mutual learning and co-construction of
knowledge between educators and students located in geographically distant contexts. Virtual
Exchange has the potential for a “deparochialisation of the processes of learning and teaching”
(Rizvi 2008, 31), it can support both educators and students in learning to ‘think otherwise’
(Andreotti and de Souza 2008) by using technology to offer students opportunities to establish
connections and relations with diverse people and communities and seeking to understand
how both their own and others’ ways of knowing are socially constituted. Yet this understanding
does not come merely by virtue of establishing such connections but requires reflexivity and an
examination of the global processes that have led to economic and cultural exchanges and the
transformations of identities and communities. This presentation draws on our experience in
the design and implementation of the Erasmus+ Virtual Exchange pilot project launched by the
European Commission in 2018 and discusses the opportunities and challenges it poses in terms
of critical internationalization.
10:20h - 10:45h - Pluralizing Ethical Frameworks in the Internationalization of Higher
Education
Palestrante: Sharon Stein (UBC, Canadá)
While it is imperative to attend to the ethical dilemmas that accompany the intensification of
internationalization, different ethical frameworks operate according to different orientating
assumptions. In this paper, I seek to pluralize and deepen conversations about the ethics of
internationalization by illustrating how three global ethics approaches address questions of
international student mobility, study/service abroad, and internationalizing the curriculum. I
conclude by emphasizing the need for both scholars and practitioners to engage in multi-voiced,
critically-informed analyses, and dissensual conversations about complex ethical dilemmas
related to internationalization.
10:45h - 11:10h - Pluralizing Frameworks for Global Ethics in the Internalization of Higher
Education in Canada
Palestrante: Vanessa Andreotti (UCant, Nova Zelândia)
Internationalization continues to be a priority within many Canadian universities. Little focus is
granted to the ethical dilemmas that traverse the growing intensification of internationalization
among higher education institutions. Considering that different ethical frameworks operate
according to different assumptions, I propose to discuss issues related to an ethics of
internationalization that takes into account both epistemic and ontological aspects that involve
multi-voiced, critically-informed analyses related to internationalization.
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11:10h - 11:35h - From gaps to bridges: (how) can Applied Linguistics denaturalize the
internationalization of Higher Education?
Palestrante: Juliana Zeggio Martinez (UFPR)
As the impact of globalization in the educational realm continues to grow and imposes new
social dynamics, internationalization has become a buzz word in Higher Education. Not only
academic programmes and curricula have been under the premise of what is very often called
international and intercultural education, but language policies have been established by staff
in international offices as well. Within this context, internationalization seems to be taken as
a narrative that does not to require critique, as a logical consequence of globalization due
to the opportunities that arise from interconnection, knowledge exchange, and education
enhancement (KNIGHT, 2008). The question that emerges is whether (and how) Applied
Linguistics can contribute to those processes of internationalization. One certainly notices that
Applied Linguistics has shifted its focus to a more critical conceptualization of language in social
life in the last decades and is engaged with a variety of notions of language as a social practice
(PENNYCOOK, 2010). However, there seems to be a gap between the research field of Critical
Applied Linguistics and the recent internationalization policies and practices in Higher Education.
Colonial difference (MIGNOLO, 2011), epistemic racism (GROSFOGUEL, 2013), and the unequal
distribution of power and knowledge production among nations are hardly ever considered
or debated in internationalization policies and practices. As a consequence, the problem of
focusing on intercultural education without calling into question the standard vision of universal
history (DUSSEL, 2012) remains. (How) can Applied Linguistics bridge the gap between the
emergence of language as a social practice and the urgency of internationalization? The challenge
is to simultaneously decolonize Applied Linguistics, Higher Education, and ourselves in order to
produce language that deals with the complexities and the constraints grounding intercultural
dialogues and encounters.
11:35h - 12:00h - A formação de professores de português como língua estrangeira/adicional
e internacionalização crítica
Palestrante: Kleber Aparecido da Silva (UnB)
A formação de professores de português como língua estrangeira/adicional e internacionalização
crítica Resumo: A internacionalização tem feito parte da agenda atual de pesquisas desenvolvidas
sob a perspectiva da Linguística Aplicada Crítica (LAC) nas Instituições de Ensino Superior do
Brasil (SILVA, 2018; FINARDI, 2016; SARMENTO e ABREU-E-LIMA, 2016). Nesse contexto, as
universidades buscam formas de atrair estudantes do exterior, bem como firmar convênios
para intercâmbios de estudantes, professores e pesquisadores. À parte os aspectos positivos
desse cenário – como a troca de informações e a preparação de profissionais aptos a lidar com
mudanças ininterruptas em diversas realidades culturais –, é preciso que atitudes bilaterais
façam parte desses acordos. Além disso, não se pode abrir mão da qualidade da formação
inicial/continuada oferecida a professores de português como língua estrangeira/adicional.
Comprometida com essas questões, esta comunicação pretende discutir temas de relevância
para a formação educacional internacionalizada, a partir da LAC e da Pedagogia Crítica (SILVA,
2018; RAJAGOPALAN, 2015; PENNYCOOK, 2001) e tendo como escopo as nossas experiências
acadêmico-profissionais (re)construídas na Universidade de Brasília (UnB), a partir de atividades
de ensino, pesquisa, extensão e inovação no “Grupo de Estudos Críticos e Avançados em
Linguagens” (GECAL) cadastro e aprovado no CNPq). Para tal intento, visa-se problematizar as
seguintes questões: i) o que concebemos por internacionalização crítica?; ii) como implementar
em nossos Instituto de Ensino Superior políticas propositivas de internacionalização?; e iii) quais
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as ações e perspectivas críticas de internacionalização empreendidas pelo GECAL (UnB e CNPq)
e quais são os resultados das pesquisas realizadas a partir de um paradigma crítico? (SILVA,
2018). Assim, as experiências e as reflexões que interfacearão esta comunicação pretendem
contribuir para que a internacionalização não seja assumida de forma subserviente, com os
países avançados ditando as regras do que julgam que deve ser feito na ciência (SILVA, 2018;
NÓBREGA, 2016). Busca-se incentivar ações mais contundentes que assegurem a qualidade
educacional nas práticas de internacionalização, a partir de elementos que nos darão condições
de esboçar uma política propositiva pautada no ensino e na formação de professores de
português como língua estrangeira/adicional em contextos de internacionalização (SILVA e
TORRES, 2013).
12:00h - 12:30h - Questioning ‘QUALITY’ in plurilingual education at the university
Palestrante: Patricia Frances Moore (UPO, Espanha)
The AGCEPESA (Analysis and Guarantee of Quality in Plurilingual Education in Tertiary Education
in Andalucía) project (2014-18) was tasked with exploring the question of ‘quality’ in plurilingual
tertiary education. We were a large team of researchers representing all the public universities
in the region. Since we were also from a variety of fields (linguistic policy, language education,
teacher development, psychology etc), the opinions/beliefs expressed in initial meetings regarding
QUALITY and how to ensure/gauge it were fairly lively. In the end sub-groups were formed to
address the question from diverse perspectives. One group took a ‘systematic’ approach, guided
by the principles of evidence-based practice; another embarked upon a review of published
literature; a third compiled questionnaires to gather data on the current state-of-play in the
region. In this presentation I will briefly describe the routes taken by each group and discuss the
results obtained.
09:30h - 12:30h - Simpósio de Convidados 6: Letramentos: múltiplas perspectivas no
contexto educacional
Sala Tubarão - Coordenador: Paula Szundy (UFRJ)
09:30h - 10:00h - Pedagogia de letramentos acadêmicos: entender o contexto para escrever
Palestrante: Desirée Motta-Roth (UFSM)
A pedagogia de produção textual acadêmica apresentada nesta fala tem por objetivo desenvolver
a percepção de estudantes de qualquer área do conhecimento (especialmente de pósgraduação), sobre as relações entre texto e contexto. --entre práticas de produção, distribuição
e consumo de textos acadêmicos (Fairclough, 1992) e atividades sociais, entre produção textual
e participação em comunidades de prática acadêmicas. Apresento uma pedagogia que explora
maneiras: 1) de explicitar o contexto acadêmico e analisar a linguagem que constitui o discurso
da academia; e2)de realizar a produção textual como uma ação sobre o mundo acadêmico e
seus atores sociais e vice versa. Embora algumas questões pertinentes a este trabalho tenham
sido desenvolvidas anteriormente (MOTTA-ROTH,2007; 2012; MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010;
MOTTA-ROTH, SELBACH, 2018)), esta apresentação detalha a proposta pedagógica que venho
construindo nas últimas décadas para o ensino de produção textual para fins acadêmicos,
que se caracteriza pela orientação de estudantespara exploração e conhecimento do próprio
contexto de atuação acadêmica, como condição para interagir com outros como autor e leitor.
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10:00h - 10:30h - Making visible a developing ethnographic logic for the study of academic
literacy practices within High Education
Palestrante: : Luciana Mariz (UFMG), Maria Lucia Castanheira (UFMG), Judith L. Green (University
of California, Santa Barbara)
When ongoing conversation about educating diverse students are undertaken by faculty across
disciplines, new challenges for supporting students learning within an academic discipline are
often identified. One challenge that emerged in an ongoing conversation between Maria Lucia
Castanheira from the School of Education and her colleague from a health science program in
the School of Medicine let to the identification of an area that needed further exploration: how to
support students that just entered the university from high school to develop academic literacy
required by a new area of study across years in the program. Luciana Mariz, an experienced high
school Portuguese teacher and who also have experience teaching courses on academic writing
to Pedagogy students, joined this conversation and engaged in developing an ethnographic
study about what is going on in relation to reading and writing in this health science program. In
this presentation we uncover the layers of ethnographic work that were undertaken to explore
this challenge from multiple points of view: the researchers, the health science faculty and their
students. We make visible how the research project developed from informal conversations
to explorations and construction of ethnographic cycles of analyses that provided grounded
understandings facing by students and the faculties. This constitutes a telling case approach
that makes visible an ethnographic logic of inquiry constructed to trace the developing literacy
processes and practices that students encountered across classes. This telling case also makes
visible how the reflexive nature of ethnographic work and dialogues across times, spaces and
actors can contribute to the understanding and reconceptualization of literacy practices within
an educational program. Judith Green has been invited as external ethnographer to engage
the university team (researchers and instructors) in conversation of processes that makes
transparent the decisions made on each cycle of analysis. By assembling this interdisciplinary
and international team to support the local team members in stepping back from the known
and to create space for the new.
10:30h - 11:00h - Práticas letradas no estágio curricular supervisionado
Palestrante: Carla Lynn Reichmann (UFPB)
Esta apresentação tem como objetivo geral discutir o estágio com prática de letramento
acadêmico-profissional, em especial, levando em conta a escrita situada no contexto da autora
em uma licenciatura em Letras, em uma universidade pública no nordeste. Ancorando-se
principalmente nos Estudos do Letramento (Kleiman e Matencio, 2005; Kleiman 2006, 2007,
2016) e no dialogismo, serão vistos os desafios em termos do redimensionamento da mediação
formativa, abrangendo frentes teórico-metodológicas diversas, tais como as Ciências do
Trabalho, o Instituto dos Cegos da Paraíba, gravações de regências e práticas letradas (não-)
convencionais, por exemplo. Adotando um viés interpretativista, a fim de analisar, neste recorte,
a voz autoral do professor estagiário que ecoa em textos empíricos, serão discutidos fragmentos
de relatórios de estágio em Letras-Língua Inglesa produzidos entre 2016-2018. Sublinha-se a
importância vital do entrecruzamento das vozes enunciativas inscritas em textos produzidos
no processo formativo do professor estagiário, apontando para ressignificações de vivências
escolares e reposicionamentos no entrelugar socioprofissional constituído pelo trabalho do
professor estagiário. Em suma, pretende-se ampliar o diálogo sobre o estágio como prática
letrada, problematizar as conquistas e desafios atuais em relação às condições de produção e,
em tempos tão complexos, iluminar a prática do professor orientador de estágio.
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11:00h - 11:30h - Da leitura a práticas de letramento literário
Palestrante: Marcel Álvaro de Amorim (IFRJ)
O trabalho aqui proposto tem por objetivo principal a redescrição do conceito de letramento
literário, conforme delineado por Cosson (2006 e 2015) e Cosson e Paulino (2009), na tentativa
de se compreender a leitura literária como um espaço para a construção do plural, do diverso,
e como lócus de redescrição da vida social (MOITA LOPES, 2006). Para tanto, revisitarei, de
modo dialógico, as principais teorias dos letramentos (KATO, 1986; TFOUNI, 1988; KLEIMAN,
1995; SOARES, 1998 e 2002; STREET, 1984 e 2003) e do letramento literário (COSSON, 2006 e
2015; COSSON e PAULINO, 2009), procurando compreender os diálogos possíveis entre essas
abordagens teóricas e suas implicações para a leitura e construção de sentidos sobre textos
literários. Então, a partir do diálogo entre os conceitos mencionados, dos apontamentos do
Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 2015; VOLOSHINOV, 2017) e de insights da chamada Sociolinguística
da Globalização (BLOMMAERT, 2005; BAUMMAN & BRIGGS, 2006) procurarei ressignificar o
lugar da literatura e de práticas de letramento literário nos estudos teóricos sobre ensino de
literaturas, em geral, e sobre o letramento literário, em especial.
11:30h - 12:00h - A falácia do letramento autônomo defendida pelo Escola Sem Partido
Palestrante: Ana Paula Marques Beato-Canato (UFRJ)
De acordo com informações encontradas em seu site, a Associação Escola Sem Partido surgiu
em 2004 como um movimento apartidário de pais e alunos/as engajados/as em proteger seus
filhos/as e combater a doutrinação nas escolas brasileiras (ESP, s.d.). Apesar dessa descrição,
sua aproximação com meios de comunicação declaradamente de direita bem como a políticos
de (extrema-)direita e certos setores religiosos e conservadores tem sido cada vez maior. Essa
vinculação e suas ações de difamação e incentivo à denúncia e perseguição de professores
tem contribuído para ofuscar problemas reais da Educação brasileira, reificar certas ideologias
e ampliar o binarismo de nossa sociedade (BEATO-CANATO; FABRÍCIO, prelo). À luz da teoria
dos letramentos autônomo/ideológico de Street (2003), a intenção da comunicação é investigar
os princípios que norteiam a suposta neutralidade do movimento. Entendo que, embora
advogue por uma educação neutra, suas atividades partem de perspectivas binárias, estáticas
e naturalizadas, que beneficiam certa parcela da população ao obscurecer as continuidades
entre passado colonial e a ‘colonialidade’ atual (GROSSFOGUEL, 2011), isto é, a opressão/
exploração cultural, política, sexual, econômica e de gênero de grupos subordinados por
grupos dominantes. Street (1985,apudSTREET, 2003) nos convida a problematizar tais valores
e, para isso, propõe a distinção entre letramento autônomo e letramento ideológico, sendo os
primeiros supostamente neutros e técnicos e os segundos carregados de valores sociais. Me
alinho ao autor ao entender que todo letramento é ideológico, porque enraizado em visões
de mundos específicos e, portanto, há letramentos dominantes e marginalizados construídos
a partir de relações de poder. Com essa olhar, problematizo os discursos do ESP favoráveis a
uma educação neutra, tendo em vista que esse viés supostamente imparcial tem potencial para
impor certas culturas sobre outras e manter a ‘colonialidade’ atual. Palavras-chave: Escola Sem
Partido – letramento autônomo/ideológico – educação ‘neutra’
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12:00h - 12:30h - What counts as literacies in English and neoliberalism in the Brazilian
Common Core Curriculum (BNCC)
Palestrante: Paula Tatianne Carréra Szundy (UFRJ)
Given its global spread and the role it has assumed as a lingua franca, English has been the most
taught additional language in the Brazilian public and private school systems for at least three
decades. This preference for English is a relatively recent development, and replaces the previous
Brazilian legislation for education (LDB, 1996) which determined that the modern foreign language
to be taught at schools from middle elementary (6th to 9th grade) to high school (1st to 3rd year)
should be chosen by local communities, taking into consideration regional contingencies. In 2016,
after Dilma Roussef was impeached and the vice-president, Michel Temer, became the acting
president, an amendment to the original 1996 bill made English the only additional language
to be taught in Brazilian schools. Taking as my starting point this top-down change which is
clearly motivated by neoliberal economic policies, this paper aims at scrutinizing the language
ideologies that undergird what counts as literacies practices in English, as entextualized in the
Brazilian Common Core Curriculum (BNCC, 2017), following the modification of the education
policy bill introduced during Temer’s government. Based on the notions of ideology (Volochinov,
2017 [1929]), language ideologies (Woolard, 1998; Kroskrity, 2004), autonomous/ideological
literacies (Street, 1995 [2014], 2003, 2009), entextualization (Silverstein and Urban, 1996;
Blommaert, 2004), and recent conceptualizations of the neoliberalism-education nexus, I hope
to draw a critical analysis on how literacies in English are commodified at BNCC in alignment with
ideologies of conservative forces which have dominated the political scenarium in Brazil since
2016. Keywords: literacies in English; language ideologies; Brazilian Common Core Curriculum
12:30h - 13:30h - Intervalo para Almoço
13:30h - 16:30h - Simpósio de Convidados 7: Políticas Linguísticas
Sala Tubarão - Coordenador: Telma Gimenez (UEL)
13:30h - 14:10h - Internacionalização e Multilinguismo: Uma Proposta de Política Linguística
para Instituições de Ensino Superior
Palestrante: Kyria Rebeca Finardi (UFES/ALAB)
Considerando a importância dos idiomas para o processo de internacionalização da educação
superior, esta pesquisa tem como objetivo refletir sobre a proposição de um modelo de política
linguística (PL) institucional multilíngue que apoie a internacionalização das universidades
federais brasileiras. A metodologia de desenvolvimento foi usada para elaborar um modelo de
PL institucional que auxilie o processo de internacionalização nessas universidades federais,
com uma perspectiva multilíngue. Tal modelo inclui aspectos como: língua de instrução, ensino
de línguas, língua de pesquisa, língua de comunicação e língua de administração. A motivação
desta pesquisa está no desalinhamento observado entre políticas de internacionalização
e políticas linguísticas, tendo em vista o processo incipiente de internacionalização das
universidades federais no Brasil que, segundo alguns autores (por exemplo, PROLO; VIEIRA,
2017; LIMA; MARANHÃO, 2009), é reativo e passivo. Outra questão que motiva esta pesquisa
e que deriva da anterior é a falta de políticas linguísticas multilíngues alinhadas com políticas
de internacionalização. O referencial teórico inclui estudos de Bourdieu, Janson, Blommaert e
Vertovec. O modelo de política linguística em desenvolvimento e discutido aqui foi proposto com
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base em um levantamento de dados feito junto a instituições de ensino superior e organismos
nacionais. De maneira geral, conclui-se que a política linguística para internacionalização
predominante no cenário brasileiro privilegia o inglês (para mobilidade OUT) e o português
como língua estrangeira (para mobilidade IN) e que mais esforços são necessários para ampliar
o leque de línguas disponíveis na educação superior, a fim de estimular o multilinguismo.
14:10h - 14:50h - A política linguística brasileira para as línguas estrangeiras na atualidade:
O lugar do espanhol
Palestrante: Elias Ribeiro da Silva (UNIFAL)
A Lei 11.161, promulgada em 05 de agosto de 2005 e que dispunha sobre o ensino de espanhol
na Educação Básica brasileira, configurou-se como um marco na relação do estado Brasileiro
com a língua espanhola (e refletia, em termos geopolíticos, uma nova disposição do Estado
Brasileiro com relação à América Latina). A existência de uma lei que determinava a inclusão
do espanhol no currículo da Educação Básica brasileira enviava à sociedade uma mensagem
clara acerca da (nova) importância dessa língua no mercado linguístico brasileiro. A inclusão do
espanhol no Programa Nacional do Livro Didático e no Exame Nacional do Ensino Médio, a partir
de 2010, também evidenciavam essa nova disposição. Contudo, esse cenário é radicalmente
modificado, em 2017, em decorrência das alterações promovidas na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional em virtude da chamada “Reforma do Ensino Médio”. Essa reforma promove
uma mudança radical na política linguística do Estado Brasileiro para as línguas estrangeiras,
qual seja, torna obrigatório o ensino de língua inglesa na Educação Básica nacional. Nesse
novo cenário, o Estado Brasileiro legitima a língua inglesa como “a” língua estrangeira a ser
aprendida pela população e, ao mesmo tempo, deslegitima a língua espanhola. A partir dessas
considerações e de uma concepção ampliada de política linguística proposta por Spolsky (2004)
e Shohamy (2006), pretendo, nesta intervenção, problematizar a atual política linguística do
Estado Brasileiro relativamente às “línguas estrangeiras”, colocando em relação o espanhol e o
inglês.
14:50h - 15:30h - Políticas Linguísticas no contexto do Programa Idiomas sem Fronteiras: um
relato das propostas realizadas pelas Instituições de Ensino Superior Brasileiras
Palestrante: Denise Abreu-e-Lima (UFSCAR/MEC)
O cenário atual da internacionalização do ensino superior tem suscitado reflexão sobre as
formas de internacionalizar e o impacto gerado para o desenho de políticas linguísticas (FINARDI;
GUIMARÃES, 2017; RAJAGOPALAN, 2017; GIMENEZ, 2013; SPOLSKY, 2004, BALL, 1994). A Política
Linguística (PL) institucional tem sido objeto de discussão recente nas diferentes instituições
de ensino superior (IES) brasileiras, envolvendo especialistas de idiomas e de outras áreas
que tenham como foco o processo de internacionalização. Muito embora o tema já tenha
produções importantes no âmbito da Linguística Aplicada, nacional e internacionalmente, foi o
recredenciamento das IES ao Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) no Brasil e a consequente
exigência de apresentação do documento para participação nas diferentes ações do Programa
que tornou possível essa ampla discussão entre as diferentes áreas, com a participação de
docentes e servidores no desenho de sua proposta. Em processo bottom-up, o Núcleo Gestor do
Programa IsF tem recebido as PL aprovadas e organizado os documentos de forma a apresentar
o perfil da PL nas diferentes instituições, suas semelhanças e diferenças, com o objetivo de
apontar para os gestores do Ensino Superior diretrizes comuns das IES participantes. Nesta
apresentação serão discutidos os resultados globais obtidos, a caracterização dos documentos
e apontadas as implicações para o cenário nacional.
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15:30h - 16:10h - PFI e ISF como PL no Brasil: Por uma política linguística engajada
Palestrante: Michele Salles El Kadri (UEL)
Visando a melhoria da qualidade da educação e da pesquisa, e em busca de soluções
para problemas locais e globais, as universidades ao redor do mundo têm fomentado a
internacionalização do ensino superior. Mais intensamente nos últimos anos, o Brasil também
tem buscado maior inserção nesta tendência, principalmente por meio do suporte de programas
promovidos por meio de parcerias público-privadas. Neste processo, as línguas estrangeiras
recebem destaque, assim sendo, políticas linguísticas (PL) são fomentadas por diferentes
programas para promover o ensino de idiomas nas universidades. Nesta comunicação, o
programa federal Idiomas sem Fronteiras (IsF) e o Paraná Fala Idiomas (PFI) do governo
paranaense são apresentados como exemplos destas PLs. Com base na abordagem do ciclo
de política (BALL, 1994) e no conceito de Política linguística engajada (DAVIS, 2014), o IsF e o PFI
sãoanalisados em uma abordagem conceitual e dialógica que explora práticas que possam incidir
em mudanças do direcionamentotop-downque a realização de políticas costuma configurar, de
modo a reconhecer a complexa interação entre ideologias e práticas institucionais que incidem
nas práticas locais(PASSONI, 2018). Portanto, nosso objetivo geral é tratar de possibilidades de
práticas engajadas com vistas à uma política linguística engajada, evidenciando a potencialidade
do protagonismo de participantes dos programas, além de elencar ações que contribuam para
a ressignificação dos desafios emergentes. Para tanto, apresentamos mapeamentos sobre
os conjuntos de textos que subsidiam as PL, pesquisas e práticas locais de participantes dos
programas. Os dados são analisados por meio da análise de conteúdo e/ou análise crítica de
discurso crítica. Os resultados apontam que, embora tais programas tenham a tendência de se
orientarem por uma ideologia monolíngue, há propostas que tentam subvertê-la por meio do
protagonismo de atores que implementam os programas em seus contextos da prática.
16:10h - 16:30h - Discussão
13:30h - 16:30h - Simpósio de Convidados 8: Linguagem e Complexidade
Sala Tubarão - Coordenador: Vera Menezes (UFMG)
13:30h - 14:00h - Por uma pedagogia complexa de línguas adicionais
Palestrante: Elaine Ferreira do Vale Borges (UEPG)
A pedagogia de ensino de línguas adicionais vem passando por mudanças significativas desde
a inserção na área de uma condição de pós-método no final da década de 1980 (Prabhu,
1990; Kumaravadivelu, 2001; 2006). A perspectiva do não-método deu vazão ao ecletismo
metodológico em contextos de ensino de línguas – não sem resalvas (Larsen-Freeman, 1987;
2012; Borges, 2010; entre outras obras). Ecletismo que também é constitutivo da ciência ou
teoria da complexidade: uma gama de pressupostos científicos (complexus de teorias) voltados
à compreensão do surgimento e comportamento de um sistema dinâmico, caótico. Mas,
então, qual é a diferencia entre a pedagogia do pós-método e uma pedagogia complexa?
Esta comunicação visa responder a essa questão argumentando em favor de uma pedagogia
complexa de línguas adicionais. Essa pedagogia vai além do ecletismo do pós-método ao entender
o fenômeno de ensino e de aprendizagem de línguas como um sistema caótico. A pedagogia
complexa avança na condição do pós-método incorporando o importante pressuposto do
senso de plausibilidade de Prabhu (que proporciona compreender o que é verdade em cada
método); mas rechaçando o desligando teórico na emergência do ecletismo na prática (que
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potencialmente pode conduzir os processos/sistemas de ensino e de aprendizagem a uma
região específica, no horizonte de possibilidades dos movimentos de formação de professores,
por exemplo, entendida como praticismo ou epistemologia da prática (Pimenta, 2002; Ghedin,
2002). Para fundamentar esta discussão serão apresentados alguns resultados do uso da
pedagogia complexa no desenvolvimento de professores de língua inglesa em formação inicial
de uma universidade estadual paranaense.
14:00h - 14:30h - Design de recursos educacionais web-responsivos: entre atratores e fractais
Palestrante: Vilson Jose Leffa (UFPEL)
Um dos desafios na elaboração de recursos educacionais abertos para o ensino de línguas
é a necessidade de que o recurso seja simultaneamente responsivo ao suporte em que se
instancia e ao sujeito a quem se orienta. Exemplos possíveis de suporte podem ser a lousa
digital projetada para os alunos em uma sala de aula, a tela de um televisor, o monitor de um
desktop ou a tela de um smartphone, cada um com suas dimensões características, tanto em
termos de orientação horizontal como vertical, exigindo enquadramentos diferenciados para
a apresentação de textos, imagens, áudio e vídeo. Em relação aos sujeitos, sejam alunos ou
professores, consideram-se aspectos como o desafio de atender aos estilos de aprendizagem,
preferências e necessidades dos alunos, além de questões mais evidentes como a assistência
ao professor na seleção e tratamento do conteúdo a ser desenvolvido. Todos esses elementos,
ao buscar a responsividade com o suporte e o sujeito, acabam interagindo entre si, dentro
de um sistema que se caracteriza por buscar um estado de repouso para se acomodar em
uma determinada zona de conforto, o que acontece quando o sistema não é interpelado
por turbulências ao seu redor. Por outro lado, quando as turbulências ocorrem, cria-se uma
inovação no sistema, que precisa se organizar e se adaptar para atender às novas demandas.
Tanto a busca do repouso como a da inovação são vistas aqui como mudanças de estado,
que descrevemos como atratores. Já os fractais são vistos como componentes interativos que
se repetem entre um estado e outro; há sempre elementos que precisam ser mantidos para
que o processo de aprendizagem não seja descaracterizado. Usando esses conceitos, tenta-se
fazer um levantamento dos componentes que caracterizam o design de Recursos Educacionais
Abertos responsivos ao suporte e ao sujeito e de como esses componentes interagem no
ensino e aprendizagem da língua. A ideia é de que esse levantamento possa contribuir não só
para compreender a complexidade do processo, mas também para assistir os professores no
design de recursos educacionais web-responsivos para suas aulas.
14:30h - 15:00h - A Base de Apoio à Aprendizagem Autônoma como um SAC
Palestrante: Walkyria Magno e Silva (UFPA)
A Base de Apoio à Aprendizagem Autônoma (BA3) é o centro de autoacesso da Faculdade de
Letras Estrangeiras Modernas (FALEM) da UFPA e pode ser considerada um sistema adaptativo
complexo (SAC), subsistema aninhado àquela Faculdade com agentes e elementos heterogêneos
que juntos são muito mais do que a soma de suas partes. Desde suas condições iniciais em
2004 até hoje, ela passou por várias mudanças de fase embora sempre estivesse voltada para
auxiliar alunos a descobrirem maneiras inovadoras de aprender línguas adicionais. Algumas
das características de SACs identificáveis na BA3 são: dinamismo, abertura, não linearidade,
adaptação e auto-organização, emergência de novos comportamentos e existência de atratores.
Não é objetivo desta apresentação descrever a variedade e quantidade de atividades cujo
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epicentro é a BA3, mas de exemplificar, por meio de algumas delas, aquilo que a caracteriza
como um SAC. A dinamicidade desse sistema é evidente nas interrelações entre seus elementos
e agentes. Em 2018, com três professores e cinco bolsistas envolvidos, a BA3promoveu quase
40 atividades, além de ter sido olocusde pesquisas em diversos níveis acadêmicos. Prestes a
assumir nova fase, frente à mudança de coordenação, a BA3 pode estar à beira do caos e
pronta para novas transformações.
15:00h - 15:30h - As dinâmicas e os padrões emergentes em cursos de formação de
professores de línguas via WhatsApp
Palestrante: Junia de Carvalho Fidelis Braga (UFMG)
A popularidade dos dispositivos e aplicativos móveis tem despertado o interesse de
pesquisadores, professores e formadores na área de ensino e aprendizagem de línguas, no que
diz respeito ao potencial e aos desafios do uso desses recursos para mediar oportunidades
de ensino e de aprendizagem. O WhatsApp, um dos aplicativos móveis utilizados em diversas
práticas sociais, desponta como um espaço social de interação e de formação de comunidades
de aprendizagem com propósitos educacionais. Com base nesse entendimento, adoto como
eixo orientador deste estudo as propriedades dos sistemas complexos, para discutir as relações
estabelecidas em grupos de formação continuada de professores de línguas, principalmente com
relação à mediação online no WhatsApp e aos padrões que emergem a partir dessa mediação.
Para isso, busco identificar i) as propriedades dos sistemas adaptativos complexos durante a
formação; ii) o papel da mediação no contexto de formação via WhatsApp; iii) os padrões que
emergem das dinâmicas de mediação que favorecem ou limitam a evolução da comunidade de
aprendizagem. A análise deste estudo é pautada nas interlocuções de quarenta professores
em formação continuada, via WhatsApp, sobre o uso de dispositivos móveis. Os resultados
sugerem que algumas dinâmicas voltadas para a utilização das funcionalidades do WhatsApp
favorecem o controle distribuido e a construção de um repertório compartilhado, fortalecendo
o engajamento dos participantes na comunidade. Observam-se indícios de padrões emergentes
durante as interações, em especial o uso de emojis durante a mediação da formação.
15:30h - 16:00h - A natureza sistêmica, adaptativa e complexa das práticas de interação
social e de ensino-aprendizagem de língua(gem) no contexto digital em um curso de letras
Palestrante: Valdir Silva (UNEMAT)
Em 1997, Diana Larsen-Freeman, inspirada na leitura do livro Caos: a criação de uma nova ciência,
de James Gleicks (1987), publicou o artigo Caos e Teoria da Complexidade em Segunda Língua
por perceber que as descrições sobre sistemas dinâmicos complexos e não lineares podiam ser
apropriadas para pensar, descrever e compreender o processo de aprendizagem de segunda
língua, a partir de uma perspectiva teórica inusitada no campo da Linguística Aplicada. Podemos
dizer que o insight criativo e inovador de Larsen-Freeman, de 21 anos atrás, trouxe novos
significados para as práticas de pesquisa de muitos linguistas aplicados ao redor do mundo. Hoje,
reverberando a posição de Larsen-Freeman (2017), sabemos que a Teoria da Complexidade, mais
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especificamente a Teoria dos Sistemas Adaptativos Complexos, se configura em uma metateoria,
pois nos fornece uma lente para olharmos com maior acuidade os postulados e princípios
teórico-metodológicos historicamente estabilizados na área da Linguística Aplicada e as práticas
sociais e da linguagem que emergiram no mundo contemporâneo. Em outros termos, possibilita
que pensemos em outras perspectivas de descrição, análise, interpretação, compreensão e de
(res)significações dos fenômenos que tomamos para investigação, sejam eles dos contextos
offline, online ou híbrido. Para dar visibilidade a esses funcionamentos, tomo para estudo os
diferentes níveis das práticas de interação social e de ensino-aprendizagem de língua(gem) dos
alunos do curso de Letras da UNEMAT/Cáceres, no âmbito da disciplina Linguagem e Tecnologia,
ofertada na modalidade semipresencial, em 2018/2. Para tanto, tomo para análise as postagens
(textos, vídeos, áudio, imagens) dos alunos nos semináriosonlinerealizados em um Grupo
doFacebooksobre os seguintes temas: Gamificação, Tradutores Digitais,Fanfictions,Memes,
Internetês, Educação Digital eFake News, a partir dos seguintes conceitos: sensibilidade às
condições iniciais, diversidade, interação, colaboração, emergência, adaptação e emergência.
O trabalho, ainda em desenvolvimento, aponta alguns aspectos muito significativos, dentre
eles destaco: a) por ser um espaço de interação social dependente da mediação textual, as
práticas de escrita foram muito intensas entre os participantes, tanto em quantidade como em
qualidade; b) de acordo com os alunos, as questões teóricas e práticas sobre os efeitos das
tecnologias digitais nas práticas de ensino da linguagem foram fundamentais para o processo
de formação de professores para a Educação Básica e; c) torna-se imperioso que os cursos de
licenciaturas em Letras atualizem seus programas, como forma de propiciar uma formação de
professores sintonizados com as demandas de um mundo em que a linguagem, as tecnologias
digitais e as práticas de ensino precisam se articular sistemicamente no contexto escolar.
16:00h - 16:30h - Competência comunicativa e competência simbólica: um olhar sobre a
Complexidade no desenvolvimento linguístico
Palestrante: Rafael Vetromille-Castro (UFPEL)
Desde a publicação do artigo de Larsen-Freeman na Applied Linguistics em 1997, os mais diversos
fenômenos da linguagem, especialmente aqueles ligados a seu uso social, tem sido estudados
pela perspectiva das Teorias da Complexidade e do Caos (TC/C). Formação de professores,
desenvolvimento linguístico, práticas docentes e discentes em sala de aula de língua são apenas
algumas das temáticas já observadas pelo prisma da Complexidade. Há na literatura inúmeras
motivações para a aplicação de um olhar complexo sobre questões da Linguística Aplicada, mas,
pessoalmente me é bastante caro como justificativa o posicionamento de Morin, que declara que
o pensamento complexo não recusa resultados oriundos da ciência clássica, mas dialoga com eles
e os complementa, quando procura atuar em suas “zonas de sombra”. Em minha ótica, uma das
“zonas de sombra” do paradigma clássico é a tendência de competição, de sobreposição ou de
descarte de conceitos anteriormente desenvolvidos frente a novas proposições. É dentro desse
contexto que contestarei eventual divergência conceitual e, ao contrário, buscarei estabelecer
pontos de contato entre conceitos já amplamente reconhecidos no campo do desenvolvimento
linguístico, como os de competência comunicativa, e o de competência simbólica, pioneiramente
proposto por Kramsch em 2008 dentro de uma perspectiva complexa. Pretendo argumentar
sobre como aspectos da competência comunicativa desempenham o papel de condições iniciais
para o desenvolvimento da competência simbólica. Em outras palavras, tomando o uso social da
linguagem como uma manifestação ecológica, entendo que a competência comunicativa e seus
constituintes podem propiciar a emergência da competência simbólica, a qual aparentemente
surge como mais maleável e sensível aos contextos sociais.
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16:30h - 17:00h - Intervalo para café
Foyer
17:00h - 18:30h - Mesa Redonda 3: Materiais Didáticos e Ensino de Línguas
Sala Vitória - Coordenador: Rogério Tílio (UFRJ/ALAB)
17:00h - 17:30h - MOOCs em língua estrangeira: entraves e desafios para a construção de
ecologias de aprendizagens situadas e transgressivas
Palestrante: Claudia Hilsdorf Rocha (UNICAMP)
A educação contemporânea, como qualquer outro campo do conhecimento na atualidade,
tem sido fortemente afetada pelas complexas transformações características da sociedade
digital. Os modos mais acentuadamente pervasivos, heterogêneos, instáveis e descentrados
de comunicação e produção de conhecimentos que caracterizam os tempos atuais requerem
das instituições, das políticas e das práticas educacionais profundas mudanças em termos
ontológicos, epistemológicos e metodológicos, em prol de formas mais plurais, colaborativas,
transgressivas e equânimes de promover aprendizagens e justiça social. Nesse cenário,
em que a ubiquidade rompe com fronteiras de tempo e espaço rigidamente tecidas, o
pensamento dualista é igualmente posto em xeque, desafiando maneiras mais estabilizadas
de compreendermos espaços de aprendizagens, letramentos e pedagogias. Abrem-se, assim,
caminhos para a construção e a vivência de ecologias reflexivas e transformativas, também
no que diz respeito aos espaços virtuais de ensino e aprendizagem (COPE; KALANTZIS,
2017). Nesse sentido, os MOOCs - Cursos virtuais abertos e massivos – têm sido apontados
por muitos autores (FERGUSON et al, 2016, entre outros), não sem controvérsias, como um
importante recurso para a ampliação de acesso à educação, em escala mundial, e, portanto,
como um instrumento de democratização da educação. Mais especificamente, Bárcena e
Martín-Monje (2014) conceituam os cursos voltados à aprendizagem de línguas em larga escala
(LMOOCs) como um fenômeno extremamente recente e potencialmente inovador, que carece
ser mais profundamente debatido e estudado, a fim de que tais cursos possam mostrar-se
relevantes em uma sociedade competitiva, multilíngue e desigual. Levando em conta todo o
exposto, tenciono, neste trabalho, promover discussões sobre conceitos e princípios ligados à
arquitetônica dos LMOOCs (READ, 2014), com vistas ao reconhecimento de pontos restritivos,
bem como de possíveis abordagens que contribuam, de modo mais situado, ecológico e crítico,
para a produção de ambientes digitais que favoreçam a construção de letramentos dinâmicos
(POTTER; McDOUGALL, 2017) e midiáticos (THEVENIN, 2017) e que, assim, revelem-se como
potencialmente significativas e transformativas experiências de aprendizagem (PETERS, 2014).
17:30h - 18:00h - Curadoria digital: o importante papel do professor como curador de
Recursos Educacionais Digitais
Palestrante: Nukácia Araújo (UECE)
Como um fenômeno multidisciplinar e multifacetado, a curadoria digital vem sendo discutida em
diversas áreas, tais como na engenharia de softwares e na comunicação social. Em Linguística
Aplicada, temos empreendido uma discussão a respeito dessa prática social desde 2013 (ARAÚJO,
2013; 2017; 2018). A curadoria digital pode se dar de duas formas, como curadoria matemática,
aquela que é feita por algoritmos que escolhem, hierarquizam e publicam conteúdos que
deveriam interessar a determinados perfis de usuários da web; ou como a tradicional curadoria
humana, em que um usuário da rede, notadamente um profissional, seleciona, filtra e publica
informações que ele [curador] acha relevante sobre fatos para determinados públicos. Em
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relação à curadoria digital e ensino de língua portuguesa, a curadoria feita nos repositórios
de Recursos Educacionais Digitais (RED), assim como a curadoria realizada por professores
considerando os próprios RED publicados nesses repositórios, por exemplo, é um fenômeno
que passou a fazer parte do fazer docente. Nesta mesa redonda, discutimos então o conceito
de curadoria em LA e o importante papel do professor como curador de Recursos Educacionais
Digitais.
18:00h - 18:30h - Protótipos como materiais didáticos para os novos multiletramentos
Palestrante: Roxane Rojo (UNICAMP)
Certamente haverá novos modos de aprender (e ensinar) para os novos multilletramentos.
Decorre disso que professores e alunos carecerão de novas ferramentas para ensinar e aprender.
Cope e Kalantzis (2013, p. 33) defendem que “vivemos hoje em uma sociedade/economia do
conhecimento na qual “know-how, habilidades, criatividade, riscos intelectuais, serviços são mais
valiosos e centrais do que nunca para o progresso econômico”. Para isso, aproximando-se do
paradigma interativo de aprendizagem de Lemke (2010), defendem sete princípios/propiciações
para uma agenda da nova aprendizagem e avaliação: aprendizagem ubíqua, feedback recursivo,
significado multimodal, criação ativa de conhecimento, inteligência colaborativa, metacognição e
aprendizagem diferenciada. Temos proposto (ROJO, 2017a; 2017b) que os protótipos digitais de
ensino podem ser uma valiosa ferramenta para suporte aos professores nessas novas formas
de ensinar e de aprender. Nesta Mesa, pretendemos analisar alguns protótipos propostos e em
circulação em escolas paulistas, no sentido de avaliar até que ponto atendem aos novos modos
de aprender e ensinar discutidos pelos autores citados.
18:30h - 19:00h - Encerramento
Balanços e perspectivas
Sala Vitória - Palestrante: Christine Nicolaides (UFRJ)
19:00h - 19:30h - Encerramento
Sala Vitória
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 01
A COCONSTRUÇÃO DA CATEGORIA DE ESPECIALISTA EM UM PROJETO DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA JÚNIOR
AUTORES: Roberto Perobelli de Oliveira, Lorena Silva Mariano, Carina Santos Lamas Couto
TÓPICO: Análise da Conversa
SALA / HORÁRIO: SALA 1 - 11/07 - 09:30/09:50
RESUMO
Com o objetivo de verificar como alguns recursos interacionais utilizados por participantes de um
Projeto de Iniciação Científica Junior (PICJr) são mobilizados para categorizar esses participantes
como “especialistas” em um evento de exposição oral, realizamos a análise de um dado gerado
no âmbito do projeto de pesquisa “Etnografia da Linguagem e Linguística Aplicada”, que está
associado ao projeto de extensão “Narrativas e Identidades na perspectiva da Sociolinguística
Interacional: constituição de um corpus serrano-capixaba” (PICJr/FAPES, Edital nº 14/2014).
Desde 2016, dez estudantes de uma escola de ensino fundamental em uma cidade da região
metropolitana de Vitória (ES) vêm atuando como pesquisadores, produzindo diários de campo a
partir de visitas sistemáticas a pontos de importância histórica e cultural na região. Convidados
a compartilhar com as turmas de 4º ano da escola onde estudam as descobertas decorrentes
da visita realizada a uma associação de pescadores de uma lagoa existente na cidade visitada,
os participantes puderam se autocategorizar como pertencentes à coleção “especialistas”.
Sendo assim, a análise do excerto interacional gerado nesse encontro volta o seu olhar para
as ações empenhadas pelos participantes, pautados nos pressupostos da Análise da Conversa
Etnometodológica (SACKS et al., 2003[1974]; LODER; JUNG, 2008) e da Análise das Categorias
de Pertença (SACKS, 1992; SELL; OSTERMANN, 2009). Os resultados desse estudo mostram
que a categorização de especialista é resultado de uma construção conjunta, reforçada pelos
procedimentos adotados tanto pelos expositores quanto pelos espectadores do evento
interacional em curso (exposição oral). Em suma, a autosselecção para responder perguntas, a
inserção de prestações de contas nos turnos de resposta, assim como a manutenção do foco
de atenção em quem se autosseleciona para responder são algumas das ações que ratificam
essa categoria de especialistas acerca do tema que se propõem a expor.
Palavras-chave: Especialista. Análise de Categorias de Pertença. Exposição Oral.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 02
A ORIENTAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DO MANDATO INSTITUCIONAL EM XEQUE: O
CASO DE UMA AULA DE INGLÊS EM UMA TURMA DE ENSINO FUNDAMENTAL I
AUTORES: Igor José Souza Mascarenhas, Roberto Perobelli de Oliveira, Ana Carolina Fracalossi
Goulart
TÓPICO: Análise da Conversa
SALA / HORÁRIO: SALA 1 - 11/07 - 09:50/10:10
RESUMO
Este trabalho tem como objetivo propor uma análise de caráter qualitativo, a partir da
perspectiva da Análise da Conversa Etnometodológica (ACE) dentro do contexto da fala-eminteracão institucional. Para tanto, foi realizado um trabalho de ambientação em uma sala de
aula de língua inglesa para o ensino fundamental I em uma escola pública da Grande Vitória e, a
partir disto, foram propostas atividades baseadas no letramento crítico e no letramento digital.
Segundo Dudeney, Hocly e Pegrum (2016) estudantes são preparados para um futuro com novas
perspectivas e demandas de uma sociedade pós-industrial digitalmente interconectada. Diante
disto, percebeu-se que, a partir da teoria de Barton e Lee (2015), as novas mídias exercem papel
central nas práticas textuais e processos de construção de sentido dos estudantes. Desta forma,
surgiu a necessidade da formulação e aplicação uma sequência didática que possibilitasse uma
prática de ensino no intuito de atender estes alunos que vivem neste panorama. Com o registro
audiovisual dessas atividades, foi possível realizar um trabalho de transcrição, de acordo com o
Modelo Jefferson (cf. LODER, 2009), e analisaram-se as ações que os membros de uma sala de
aula de ensino fundamental realizam e o que a interação realizada no curso dessas atividades
revela em relação ao ensino de língua inglesa como língua adicional. A análise demonstrou a
dificuldade do participante representante da instituição em manter o mandato institucional, ou
seja, realizar ações que demonstram a finalidade da interação, a qual os demais participantes têm
objetivos a cumprir. Neste trabalho, trata-se da coconstrução do conhecimento e a necessidade
de cumprir a meta que é o que promove e sustenta a interação dos participantes.
Palavras-chave: Análise da Conversa Etnometodológica, Ensino de Língua Adicional, Letramento
Digital.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 03
“É UM DEMÔNIO, É O MAL, É UMA MULHER”: CATEGORIZAÇÕES DE PERTENCIMENTO
RELACIONADAS À MULHER EM UMA INTERAÇÃO ESCOLAR
AUTORES: Roberto Perobelli Oliveira, Mayara de Oliveira Nogueira
TÓPICO: Análise da Conversa
SALA / HORÁRIO: SALA 1 - 11/07 - 10:10/10:30
RESUMO
Nesta apresentação, trazemos resultados parciais de pesquisa desenvolvida com e por
estudantes do Ensino Fundamental da rede pública de uma cidade do Sudeste brasileiro. Entre
2015 e 2018, os adolescentes participaram de um projeto denominado Iniciação Científica Junior,
no qual ocuparam o papel de protagonistas e empreenderam exercícios microetnográficos com
a orientação do autor e da autora deste estudo. Assim, buscamos reconhecer e projetar as falas
e representações de mundo dos participantes como dados de pesquisa, isto é, reconhecemos
os adolescentes enquanto membros sociais capazes de falar por si, sobre si e sobre o outro. O
foco da análise será a coconstrução de categoria(s) feminina(s) a partir de accounts (GARFINKEL,
1967; GARFINKEL & SACKS, 1970; LODER, 2006) que emergem da fala-em-interação (LODER
& JUNG, 2008) e das narrativas orais colaborativamente arquitetadas pelos participantes do
encontro face a face (GEORGAKOPOULOU, 1997; LINDE, 1997; MISHLER, 1999; NORRICK, 2000;
BASTOS, 2009). A partir da observação dos dados gerados, segmentados e transcritos, a partir do
modelo Jefferson de transcrição, investiga-se o modo como as categorias associadas à coleção
“mulher” são situadamente percebidas pelos participantes em ações como procedimentos
analíticos plenos. Este trabalho tem, portanto, o objetivo analisar de que maneira os participantes
do projeto coconstroem categorias e representações da mulher/do feminino em uma roda de
conversa ocorrida na escola em que estudam. Naquela ocasião, o papel de Lilith é destacado e
deslocado para a discussão conjunta e colaborativa. Dos dados que integram o presente estudo
pôde-se verificar, a partir de uma abordagem de natureza qualitativa (DENZIN & LINCOLN, 2006),
que há na interação um maior engajamento e projeção de categorias de pertença na fala das
meninas, as quais agem em junturas sociointeracionais de alinhamento à figura mítica de Lilith.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 04
ALGUMAS QUESTÕES SOBRE METODOLOGIA QUALITATIVA E A PESQUISA EM ANÁLISE
DA CONVERSA INSTITUCIONAL
AUTORES: Luana Santos Lemos
TÓPICO: Análise da Conversa
SALA / HORÁRIO: SALA 1 - 11/07 - 10:30/10:50
RESUMO
Neste trabalho, pretendemos apresentar, em linhas gerais, um caminho epistemológico que
norteia a pesquisa qualitativa em ciências sociais, direcionando esse estudo para alguns
princípios metodológicos que fazem arte do campo das pesquisas em Análise da Conversa.
Num primeiro momento, recorreremos às reflexões de Santos (2008), em seu livro “Um discurso
sobre as ciências”, definindo, resumidamente, as noções de paradigma que o autor apresenta.
No segundo momento, discutiremos sobre pressupostos da pesquisa qualitativa com autores
como Denzin e Lincoln (2006), Schwandt (2006), Garcez, Bulla e Loder (2014), Erickson (1990). E
por fim, apresentaremos algumas questões metodológicas específicas do campo de pesquisa
em Análise da Conversa, de base Etnometodológica. Para esse debate teórico-metodológico,
recorreremos a autores como Heritage (2004), que trata as principais preocupações presentes
nas pesquisas da análise da conversa, e Peräkilä (2004), que discuti sobre questões voltadas
para a confiabilidade e a validade nas pesquisas da Análise da Conversa. Entendemos que cada
pesquisa, cada investigação, solicita uma metodologia específica que se integra ao objeto. Desse
modo, a metodologia se configura como o estudo dos métodos, ou seja, é o “como” da pesquisa,
a lista de raciocínio adotado no processo de investigação que é fundamental para a produção
de conhecimento.
Palavras-Chave: Pesquisa qualitativa; Metodologia; Análise da Conversa.

12º Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada - CBLA 2019 - 47

CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 05
AS ASSIMETRIAS INTERACIONAIS EM UMA SALA DE AULA DE PORTUGUÊS PARA
ESTRANGEIROS
AUTORES: Daniel Augusto de Oliveira, Denise Barros Weiss
TÓPICO: Análise da Conversa
SALA / HORÁRIO: SALA 1 - 11/07 - 10:50/11:10
RESUMO
Na atividade de conversação de sala de aula de língua estrangeira, há jogos interacionais que
exibem a institucionalidade do encontro e que envolvem uma estrutura de poder na orientação
e na execução da atividade. Objetivamos, nesta pesquisa, estudar como alunos se engajam em
uma tarefa de prática oral de uma sala de aula de uma disciplina de Português para estrangeiros,
em uma Universidade pública brasileira, à medida em que se orientam ao objetivo específico
desse encontro institucional. Para tal, utilizamos a Sociolinguística Interacional e a Análise da
Conversa como ferramentas metodológicas. Recorremos ao conceito de face (GOFFMAN, 1980),
Enquadre (BATESON, 2002; GOFFMAN, 1974; TANNEN; WALLAT, 2002) e de papel (GOFFMAN,
1974; SARANGI, 2010). Além disso, exploramos as ideias acerca da interação institucional,
sobretudo a partir dos escritos de Heritage (1997) e Arminen (2005). Ademais, como dimensão
da institucionalidade de encontros, apresenta-se a noção de assimetrias (LINELL; LUCKMAN,
1991) e assimetrias institucionais (HERITAGE, 1997) e investiga-se em que medida ocorrem suas
reduções. Para a compreensão desse sistema de relações em uma sala de aula como uma
estrutura dinâmica, analisa-se o conceito de poder, discutido por Foucault (1972). Na análise dos
registros em áudio, transcritos segundo o modelo Jefferson, tal como apresentado em Loder
(2008), observa-se que, na execução da atividade proposta pela docente, os alunos exercem
funções que são típicas do papel do professor, sendo que essas funções envolvem trabalho
de face. Ainda que os alunos as desempenhem, os resultados sugerem que as ações dos
discentes não depõem contra a institucionalidade da interação, mas a favor de um ambiente de
aprendizagem de línguas no qual os alunos esboçam agência e protagonismo.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 06
A LÍNGUA DE SINAIS COMO POSSIBILIDADE DE ESTUDOS A PARTIR ANÁLISE DA
CONVERSA ETNOMETODOLÓGICA – ACE
AUTORES: Carla Rejane de Paula Barros Caetano
TÓPICO: Análise da Conversa
SALA / HORÁRIO: SALA 1 - 11/07 - 11:10/11:30
RESUMO
A Análise da Conversa Etnometodológica (ACE) é uma tradição de pesquisas advinda do
campo da Sociologia, e cujo foco está para o estudo da ação social humana, situada no espaço
e decorrer do tempo real. Os estudos pioneiros neste campo de investigação são de Sakes,
Shegloff e Jefferson (2003]1974]), tratando da organização dos turnos de fala e posteriormente
a coletânea organizada por Alkinson e Heritage (1984) acerca da estruturação da ação social. Os
pioneiros da ACE defendem que seu propósito central está vinculado à descrição e explicação
das competências utilizadas por quaisquer falantes ao participar de uma interação socialmente
organizada. Grande parte dos estudos em ACE realizaram-se acerca de línguas Orais - LOs,
todavia, em relação às Línguas de Sinais - LSs, podemos encontrar trabalhos como o de Leite
(2008), que realiza um estudo descritivo da Língua Brasileira de Sinais, Medeiros e Ferreira
(2010), que estudam o Reparo a partir de interações entre surdos aprendendo inglês; Souza
(2017), que, sob a ótica da ACE, investiga a estrutura de participação na aula de química para
surdos. e ainda Caetano (2018) que busca descrever e analisar nas tomadas de turno das
entrevistas em um programa televisivo em Libras as trajetórias de Reparo conforme a ACE.
Notamos que os estudos de interação em LSs vêm favorecendo o entendimento de como
sujeitos sinalizantes interagem entre si e de que a conversa sinalizada também se organiza por
meio de turnos de fala, seguindo o princípio de “um-de-cada-vez” e da sequencialidade, que
segundo Sacks, Schegloff e Jefferson (1974), aparece como normatividade nas interações. Nas
interações sinalizadas também evidencia-se trajetórias de reparo, com vistas à manutenção do
entendimento mútuo entre os participantes da interação, Caetano (2018). Além disso, entre os
turnos das sinalizações, também se pode notar sobreposições de fala, que assim como acontece
na conversa em línguas orais, costumam ser rapidamente desfeitas.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 07
MARCADOR PRAGMÁTICO WELL: QUESTÕES SOBRE SEU USO POR APRENDIZES DE INGLÊS
AUTORES: Mariana Luisa Barros Soares, Aurélia Leal Lima Lyrio
TÓPICO: Análise do Discurso e Pragmática
SALA / HORÁRIO: SALA 1 - 11/07 - 11:30/11:50
RESUMO
Embora num contexto da abordagem comunicativa, ainda prevalece na sala de aula de língua
estrangeira o foco na gramática, na fonética e no vocabulário a fim de que os aprendizes possam
desenvolver sua competência linguística e comunicativa. Todavia, para a eficiência e acurácia
da comunicação, o desenvolvimento de outras habilidades se faz necessário. A competência
pragmática contribui para que o aluno compreenda os conteúdos ilocucionários. Em vista
disso, analisamos pela ótica da pragmática, as funções do marcador pragmático ‘well’ em textos
escritos por alunos, uma vez que esse marcador, embora seja característico da oralidade, está
frequentemente presente naquele contexto. Como referencial teórico para análise das funções
do marcador pragmático well baseamo-nos nos estudos de Aijmer (2011). Nosso paradigma de
pesquisa utilizou a metodologia híbrida, Dörnyei, (2007), Nunan (1992) e Allwright and Bailey
(1991) uma vez que os paradigmas de pesquisa quantitativo e qualitativo se complementam. Os
resultados mostram que apesar de um número pouco expressivo de ocorrências, o marcador
pragmático foi utilizado predominantemente na função de marcador de estágio de narrativa
(AIJMER, 2011). Portanto, concluímos pela necessidade da instrução pragmática como forma de
aprimorar o conhecimento de língua e eficácia comunicativa desses aprendizes brasileiros de
língua inglesa.
Palavras-chave: Marcador Pragmático `Well`; Competência Pragmática; Ensino e Aprendizagem
de Língua Inglesa
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 08
PRAGMATICS IN ENGLISH AS A LINGUA FRANCA (ELF) INTERACTIONS
AUTORES: Jane Helen Gomes De Lima, Adriana Carvalho Kuerten Dellagnelo
TÓPICO: Análise do Discurso e Pragmática
SALA / HORÁRIO: SALA 1 - 11/07 - 11:50/12:10
RESUMO
English nowadays is a language of contact used in a global range, it is being spoken by speakers
of many different linguacultural backgrounds as any other lingua franca has ever been spoken
before. Speakers from different linguacultural backgrounds communicate mostly using ELF
in almost any aspect of their lives, such as business, tourism and even over the internet. ELF
speakers are users of English in their own right, so ELF breaks with the view that language
is culturally bounded and belongs only to its native speakers. In ELF framework, the English
language is not linked to any particular culture, and this aspect differentiates how the E of
English in ELF is understood from how the E of English in other perspectives of language. So,
English in ELF is seen differently from, for example, the English in English as a Foreign Language
(EFL), English as a Second Language (ESL), English for Speakers of Other Languages (ESOL), and
of course, English as a Native Language (ENL). Recognizing ELF as a legitimate practice means
breaking with the old and profound paradigm that English must conform to a specific variety
(ENL). ELF studies celebrate and share their understanding that language is alive, fluid, flexible,
adaptable and they are more interested in understanding how variable and robust are ELF users’
linguistic resources and how they apply the linguistic and cultural resources they have in order
to achieve their communication needs, in other words, how they put at play their rich arsenal
of pragmatic strategies. In short, this article proposes to discuss five interactional features
commonly found in ELF communication: 1) turn-taking, 2) accommodation, 3)negotiation of
meaning, 4) backchannelling, 5) self-repair and other-repair, in order to clarify that ELF use is
a rich and legitimate use of English, raising some reflections on the possibility of teachers start
looking at their students’ interactions through ELF lenses.
Keywords: ELF; pragmatic strategies; ELF interactions
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 09
OS EFEITOS DE EXPERIMENTAÇÕES SONORO-MUSICAIS NA CONSTRUÇÃO DE NARRATIVAS
LITERÁRIAS
AUTORES: Aurélio Takao Vieira Kubo, Luiz Antônio Ribeiro
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Língua Materna
SALA / HORÁRIO: SALA 1 - 11/07 - 12:10/12:30
RESUMO
A comunicação objetiva refletir sobre como as composições sonoro-musicais, sendo
uma experiência (a ser) realizada, possibilitariam a evocação e a integração de imagens
caracterizadoras de personagens e espaços ficcionais narrativos. A pesquisa realizada toma
como base os fundamentos da fenomenologia da percepção (MERLEAU-PONTY, 1971, 2014) e as
contribuições de Candido (1992) e Moisés (1978) entre outros, sobre a crônica literária. Segundo
a fenomenologia da percepção, a essência da subjetividade reside na trindade constituída pelo
sujeito percipiente, seu corpo e o mundo, a qual se converte em um organismo único, dado que
o sujeito somente poderá estar no mundo, percebê-lo e experienciá-lo mediante seu próprio
corpo. A linguagem musical é uma das possibilidades de nos relacionarmos com o mundo e não
só integra nossa estrutura psicofísica como também estimula o nosso corpo, mente e emoções
(SEKEFF; ZAMPRONHA, 2002). A substância da crônica também se concentra no processo
de experienciação: o cronista busca sua inspiração no prosaico, nas singelezas do cotidiano,
nos pequenos eventos e na delicadeza dos gestos. O sujeito cronista, por meio do espírito
sensível, reflexivo e imaginativo, transforma esses acontecimentos em linguagem. Por meio de
uma pesquisa-ação, buscamos investigar os efeitos de composições musicais na construção
de personagens e espaços ficcionais em narrativas produzidas por alunos da educação básica.
A experiência contou com a participação de 116 alunos do ensino médio, que, divididos em
pequenos grupos, experimentaram a audição de melodias apenas orquestradas. Cada grupo
foi exposto a diferentes conjuntos de composições musicais. Os resultados sinalizam que
as sensações experienciadas a partir da música interferiram diretamente na construção das
personagens e do espaço.
Palavras-chave: fenomenologia da percepção; crônica literária; música.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 10
PALAVRA AUTORITÁRIA E CONTRAPALAVRA DE AUTORIDADE: A (DES)CORTESIA
LINGUÍSTICA NO JULGAMENTO DO MENSALÃO.
AUTORES: Magno Santos Batista, Iracema Luiza de Souza
TÓPICO: Análise do Discurso e Pragmática
SALA / HORÁRIO: SALA 1 - 11/07 - 13:30/13:50
RESUMO
Na constituição da palavra e da contrapalavra, os interlocutores utilizam vários recursos, dentre
eles: a (des)cortesia linguística. A partir do emprego desta, procuram atender aos seus objetivos
discursivos e linguísticos. Assim, estudar a palavra e a contrapalavra sob a perspectiva da (des)
cortesia linguística constitui entender e verificar a importância das estratégias utilizadas pelos
operadores do direito para persuadir e convencer o outro de que o seu argumento é o certo.
Além disso, a releitura da (des) cortesia linguística sob o olhar axiológico da palavra confere a
essa um valor social e linguístico. Portanto, discutir a configuração do processo argumentativo
da (des)cortesia linguística na constituição da palavra e da contrapalavra de autoridade de
Joaquiam Barbosa e Ricardo Lewandowski, no acórdão do julgamento do mensalão e identificar
os mecanismos linguísticos que contribuem para a construção dos discursos dessesjuristas,
representa penetrar em um universo em que o uso dos mecanismos linguísticos conquistam
a força necessária para vencer as batalhas na arena do mensalão. Para alcançar tais objetivos,
perseguiremos os seguintes princípios metodológicos, tendo em vista uma perspectiva
qualitativa: realizaremos a seleção dos votos e também a análise. E nos apoiamos teoricamente
em: Cabral (2011); Ducrot (1987); Geraldi (2012); Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), dentre
outros. Por se tratar de uma pesquisa em fase inicial, ainda não temos os resultados, no entanto,
acreditamos que os valores históricos e sociais que a palavra carrega pertencem ao espaço da
argumentação no ambiente jurídico. Além disso, essas palavras são carregadas de uma história,
concomitante, de uma responsabilidade que determinará o futuro dos interlocutores.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 11
O DESENVOLVIMENTO DA ÁREA DE ALEMÃO COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA ENQUANTO
CAMPO DE PESQUISA NO BRASIL: UM ESTUDO DISCURSIVO
AUTORES: Dörthe Uphoff
TÓPICO: Análise do Discurso e Pragmática
SALA / HORÁRIO: SALA 1 - 11/07 - 13:50/14:10
RESUMO
A comunicação tem por objetivo apresentar um estudo em andamento que visa investigar
a evolução das pesquisas acadêmicas acerca do ensino de alemão como língua estrangeira
produzidas no Brasil desde a década de 1980. Partindo de um arcabouço discursivo ainda pouco
conhecido no país, a abordagem sociológica do discurso (Wissenssoziologische Diskursanalyse),
desenvolvida por Reiner Keller (2005, 2009), pretende-se discorrer sobre as categorias teóricas e
estratégias de análise adotadas para examinar um corpus de aproximadamente mil publicações
acadêmicas e didáticas recolhidas de anais de evento, revistas científicas e de professores
de alemão, bancos de dissertações e teses, entre outras fontes, que versam sobre questões
variadas do ensino-aprendizagem do idioma no Brasil. O foco da análise escolhido para esta
comunicação recairá sobre eventos discursivos que desencadearam mudanças na estrutura
narrativa sobre o que tem sido considerado como uma boa metodologia de ensino na área.
Primeiros resultados indicam que as pesquisas, tradicionalmente marcadas por influências
teóricas e didáticas alemãs, cada vez mais buscam outros referenciais e assim começam a
assumir uma postura mais crítica com relação às orientações metodológicas e curriculares
propagadas pela literatura especializada difundida na Alemanha.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 12
AS EMOÇÕES CIRCULANTES NO TRABALHO E NO DISCURSO DE UMA PROFESSORA DE
INGLÊS DA REDE PÚBLICA.
AUTORES: Sarah Linhares Oliveira
TÓPICO: Análise do Discurso e Pragmática
SALA / HORÁRIO: SALA 1 - 11/07 - 14:10/14:30
RESUMO
Durante muito tempo, o estudo das emoções foi deixado de lado no campo da linguística
aplicada. Uma das razões deve-se ao fato de que as emoções eram vistas como um fenômeno
somente cognitivo, sendo pouco influenciadas por fatores externos e sociais (LUPTON, 1988).
Outra razão recai sobre a tendência de alguns pesquisadores em associar as emoções a algo
negativo ou irracional, relacionado a falta de controle (SUTTON e WHEATLEY, 2003). Somente no
final da década de 90 este tópico ganhou maior atenção no campo da formação de professores
(SUTTON e WHEATLEY, 2003), quando pesquisadores começaram a reconhecer a importância
do papel das emoções no ensino. Deste modo, esta pesquisa de mestrado busca compreender
melhor de que modo as emoções se fazem presente no trabalho de uma professora de língua
inglesa da rede pública. Trata-se de um estudo etnográfico que pretende investigar a maneira
como as emoções que permeiam o fazer cotidiano de uma professora de inglês se manifestam
através de seu discurso, estabelecendo uma correlação com os aspectos sociais do contexto
no qual a professora está inserida. De caráter qualitativo, este estudo baseia-se nos princípios
teóricos da pesquisa etnográfica e nos princípios teóricos da análise do discurso (PÊCHEUX,
1983; ORLANDI, 1999, 2005). Para a coleta de dados, foram utilizadas observações e gravações
de aulas, notas de campo e entrevistas semiestruturadas com a professora. Os dados serão
analisados a partir dos princípios e procedimentos estabelecidos pela análise do discurso e a
partir dos estudos de base etnográfica em sala de aula. Espera-se, com este trabalho, alcançar
um maior entendimento dos processos emocionais que circundam o fazer do professor de
língua inglesa em sala de aula e contribuir para um estado de maior compreensão acerca da
relação existente entre as emoções e as ações do professor em sala de aula e o modo como
estas variáveis afetam e influenciam o trabalho e o discurso do professor de língua inglesa.
Palavras-chave: emoções; língua inglesa; discurso.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 13
A FILOSOFIA MARXISTA DA LINGUAGEM SOB AS LENTES BAKHTINIANAS: QUE LUGAR É
ESSE?
AUTORES: Rossana Martins Furtado Leite
TÓPICO: Análise do Discurso e Pragmática
SALA / HORÁRIO: SALA 1 - 11/07 - 14:30/14:50
RESUMO
A Filosofia Marxista da Linguagem sob as lentes bakhtinianas é um importante lugar de fala
hoje dentro da academia, seja na corrente de análise do discurso seja na de linguística aplicada.
Compreendê-la é um importante passo para que se prossiga por seus caminhos tão avantajados
quando falamos de teorias do discurso. Ponderamos também como surge uma contrapalavra
vinda de alguns teóricos russos que vem de encontro à teoria estruturalista, colocando os
aspectos sociais como fundamentais para se analisar a língua/linguagem. A grande guinada
dada por essa corrente foi a inclusão, já na década de 1920, da questão sociológica para se
entender a língua/linguagem. Dentro de um regime totalitário, como foi a URSS, acabou por ser
tolhido, mas retoma sua força com a perseverança de Bakhtin, sobrevivente à ditadura soviética.
A questão da subjetividade tem uma suma importância, pois o discurso interior e o exterior se
formam de acordo com a exteriorização sígnica, que é ideológica por natureza. A ideologia tem
papel central para essa teoria e é cindida em ideologia formal/oficial e ideologia do cotidiano,
essa tem poder de transitar pela infraestrutura e pode chegar a implodir a ideologia oficial
quando toma forma e ganha força nas bases sociais.
Palavras-chave: Filosofia Marxista da Linguagem; Círculo do Bakhtin, subjetividade; ideologia do
cotidiano; memes.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 14
A PESSOA IDOSA E A LEGISLAÇÃO – MANUTENÇÃO DA INVISIBILIDADE OU CONCESSÃO
AO DIREITO DA PERSONALIDADE?
AUTORES: Simone Maximo Pelis, Nirvana Ferraz Santos Sampaio
TÓPICO: Análise do Discurso e Pragmática
SALA / HORÁRIO: SALA 1 - 11/07 - 14:50/15:10
RESUMO
No artigo 230 da Constituição Federal (CF) de 1988, é expressa a mudança de percepção da
pessoa idosa. Delega-se à família, à sociedade e ao Estado o dever de amparo àquele indivíduo
que, sob as condições expostas pela longevidade, torna-se legalmente sujeito instituído, com
reconhecido direito à personalidade. Nas Cartas Magnas (1824 e 1891) não havia referência
ao idoso. Quando adoecido, senil ou desamparado era confundido e misturado aos loucos
em sanatórios. Em 1890, os ferroviários recebiam as primeiras concessões de aposentadoria;
as demais classes foram contempladas 40 anos depois. Era tudo o que se tinha em termos
de direito para a pessoa idosa. Após a CF/88, foram elaborados a Política Nacional do Idoso
(1994) e o Estatuto do Idoso (2003), cujo objetivo é garantir direitos de cidadania aos longevos.
Este trabalho visa relacionar, através da Análise de Discurso (AD), enunciados postulados pelos
três principais parâmetros legais que intentam garantir o direito da pessoa idosa ao campo de
memória nos quais foram instituídos. Sob quais condições enunciativas ocorre a percepção
do sujeito enquanto idoso? Quais as implicações do sujeito enunciativo com o objeto, ou mais
claramente, com a verdade para além da história (FOUCAULT, 2005, p. 8)? Para isso, o corpus
será constituído das referências legais supracitadas. Através da pragmática estruturalista da
AD (POSSENTI, 1996, p. 75) que considera importante o papel do sujeito enunciativo na análise
dos fatos da linguagem; nessa perspectiva, apreendemos se há ou não a manutenção da
“invisibilidade social” desse sujeito, mesmo quando lhes são postulados “direitos”. A relevância da
leitura minuciosa dessas prerrogativas legais, através da análise de discurso, se dá pelo aumento
eminente da população idosa, que se torna numericamente maior, mas não ideologicamente
audível, invisibilizada por um discurso de acolhimento social.
Palavras-chave: Direito do Idoso; Direito à Personalidade; Análise de Discurso
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 15
ESPINAFRAR: UM VERBO FACILMENTE PRATICÁVEL
AUTORES: Crislaine Junqueira Aguiar Silva
TÓPICO: Análise do Discurso e Pragmática
SALA / HORÁRIO: SALA 1 - 11/07 - 15:10/15:30
RESUMO
Nesse ensaio procurei condensar as inquietações que foram suscitando à medida que li os
textos para as disciplinas cursadas durante o primeiro semestre no mestrado pelo Programa
de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Faculdade de Letras da Universidade Federal
de Minas Gerais. As questões sobre materialidade discursiva, sujeito, lugar de fala, apropriação
e produção de sentido foram os temas abordados de uma maneira bem particular nesse
trabalho, que vai pelo viés sócio-histórico-político da (des)construção do professor brasileiro de
inglês. À título de análise, trouxe excertos retirados da fala em um vídeo disponível no YouTube,
intitulado “Professor de Inglês que não fala Inglês”, que trata da falta de competência/domínio
sob a língua alvo por parte dos professores de inglês. Esses excertos foram analisados sob a
ótica que construí após as leituras de Foucault, Pêcheux, Orlandi, entre outros grandes nomes
da Análise do Discurso, bem como das leituras na área da Linguística Aplicada como Lima, Jucá
e outros. Por fim, busquei amarrar as ideias e as inquietudes, como quem tem um insight,
pelo viés político sobre a escolha/imposição do ensino e aprendizagem de Língua Inglesa como
Língua Estrangeira, Brasil a fora.
Palavras-chave: Professor brasileiro de Inglês; Lugar de fala; Competência linguística dos
professores de Inglês.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 16
MARCADORES PRAGMÁTICOS EM DIÁLOGOS DO LIVRO DIDÁTICO TOP NOTCH
AUTORES: Aurélia Leal Lima Lyrio
TÓPICO: Análise do Discurso e Pragmática
SALA / HORÁRIO: SALA 1 - 11/07 - 15:30/15:50
RESUMO
Os marcadores pragmáticos são elementos importantes no discurso escrito e no discurso oral.
No discurso oral, eles desempenham um papel fundamental, uma vez que a sua ausência
tornaria o discurso inadequado ou até mesmo grosseiro (BRINTON, 1996), como demonstram
várias pesquisas feitas com falantes não nativos em níveis avançados de aprendizagem (NIKULA,
1996; PIIRAINEN-MARSH, 1995; LYRIO, 2009). O livro didático, por sua vez, é uma ferramenta de
suma importância para o professor de língua estrangeira, que nele se apoia para ministrar suas
aulas. É com base nesses fatos que nos propusemos a investigar a presença de marcadores
pragmáticos do discurso oral nos diálogos dos livros didáticos Top Notch 3A e 3B, adotados nos
níveis Inglês 7 e 8 respectivamente do Núcleo de Línguas da Universidade Federal do Espírito
Santo. Esses são níveis intermediários que correspondem ao nível B1 do Quadro Comum
Europeu. Além disso, verificamos também se as atividades propostas nos livros analisados
propiciam aos aprendizes oportunidades para praticar os marcadores pragmáticos presentes
nos diálogos para que possam aprender a usá-los e dessa forma incorporá-los no uso diário
da língua. Os resultados da pesquisa mostraram que os livros mencionados apresentam uma
quantidade e variedade significativa de marcadores pragmáticos, assim como atividades que
possibilitam o seu uso. Esta pesquisa tem como referencial teórico os estudos de Schiffrin(1987),
Fraser (1999, 2009), Keller(1979), Schorup (1985), Erman (1992),Östman (1981), Nikula (1996).
Brinton (1996) e Jucker (1997).
Palavras-chave: Marcadores Pragmáticos; Livro Didático; Ensino e Aprendizagem de Inglês Língua
Estrangeira.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 17
A CONSTRUÇÃO ARGUMENTATIVA NO PRIMEIRO DISCURSO DE JAIR BOLSOANRO APÓS
A ELEIÇÃO DE 2018
AUTORES: Natália Silva Giarola de Resende
TÓPICO: Análise do Discurso e Pragmática
SALA / HORÁRIO: SALA 1 - 11/07 - 15:50/16:10
RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo analisar como se materializa o modo de organização
argumentativo, no primeiro discurso de Jair Bolsonaro em cadeia nacional, logo após a confirmação
do resultado, em que Bolsonaro, com 53,13%, venceu o candidato Fernando Haddad (PT). O
corpus é constituído pela transcrição do discurso do presidente eleito, na matéria publicada pelo
site G1, no dia 28 de outubro de 2018, intitulada “Íntegra: discurso de Jair Bolsonaro após vitória
eleitoral”. Para essa discussão, tomaremos como arcabouço teórico-metodológico os modos
de organização do discurso, no que tange ao modo de organização argumentativo, propostos
por Patrick Charaudeau (2008), com base nas seguintes categorias: (a) o modo de organização
enunciativo, (b) o modo de organização argumentativo e a (c) encenação argumentativa. Podese observar, após a análise, que a partir da articulação entre os fundamentos teóricos e as
reflexões resultantes, verificamos o modo argumentativo como predominante, uma vez que
ele se constitui a partir de uma asserção de partida (vitória nas eleições), apresentando várias
asserções intermediárias até chegar à asserção de chegada pretendida: transformar o Brasil
num país livre e democrático.
Palavras-chave: Discurso Político; Argumentação; Semiolinguística.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 18
O DISCURSO DE ÓDIO NA DEMOCRACIA BRASILEIRA: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DE
PROCESSO DE REJEIÇÃO E DE DESTITUIÇÃO DA PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF
AUTORES: Mariana Jantsch de Souza
TÓPICO: Análise do Discurso e Pragmática
SALA / HORÁRIO: SALA 1 - 11/07 - 16:10/16:30
RESUMO
Esta pesquisa parte do anseio de pensar, no plano da linguagem, como os valores e direitos
fundamentais de liberdade e de igualdade circulam socialmente. Estes, juntamente com a
dignidade humana, constituem a espinha dorsal de toda nossa ordem jurídica. Diante de conflitos
sociais que põem em questão o modo como funcionam tais valores, nesta pesquisa, buscamos
compreender diferentes movimentos discursivos imbricados nesse processo - antagonismo,
repetição, regularização, deslocamento. A partir desse ponto inicial, decidimos analisar a
repercussão da eleição presidencial de 2014. Ao longo do processo teórico-metodológico de
configuração do corpus discursivo, conformamos o que chamamos, nesta pesquisa, de processo
político, jurídico e social de rejeição e de destituição de Dilma Rousseff fortemente marcado
pelo discurso de ódio. Assim, nosso olhar analítico se volta para os movimentos de rejeição e de
destituição de Dilma Rousseff, de um lado, e para os movimentos de resistência, de outro; bem
como para o discurso de ódio produzido em meio a esses movimentos. Trabalhamos, então, com
duas formações discursivas: uma que representa os movimentos discursivos de rejeição e de
destituição e outra, que representa os movimentos de resistência. Para realizar esses propósitos
de pesquisa, nosso corpus é composto por manifestações de cidadãos brasileiros publicadas nas
redes sociais em repercussão ao resultado eleitoral de 2014 e por bordões produzidos ao longo
de processo de destituição de Dilma. São manifestações que põem em jogo uma certa ideia de
liberdade e de igualdade em relação à atuação de cada cidadão no processo democrático de
escolha de representantes políticos. Nossas reflexões sustentam-se nos pressupostos teóricos
da Análise de Discurso tal como concebida por Pêcheux e desenvolvida por Orlandi no Brasil.
Por fim, a atualidade desta pauta revela a urgência em refletir sobre os discursos de ódio que
se renovam a cada situação de embate político-ideológico no Brasil.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 19
O ENSINO E APRENDIZAGEM NA ALFABETIZAÇÃO: AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM ESCRITA
E A PRODUÇÃO DE TEXTO
AUTORES: Lainy Martinelli dos Santos
TÓPICO: Aquisição de Linguagem
SALA / HORÁRIO: SALA 2 - 11/07 - 09:30/09:50
RESUMO
Este trabalho nasce como fruto de uma pesquisa de mestrado, que tem como objetivo
compreender o processo de aquisição da língua escrita no âmbito da Alfabetização, dando ênfase
ao modo como a produção de texto aparece neste momento inicial da Educação Básica. Sendo
assim, neste momento objetivamos explicitar alguns posicionamentos teóricos que discutem
sobre Linguagem e produção textual, exercendo um diálogo entre autores que embasam
nosso dizer. Vale ressaltar que compreendemos a Alfabetização como uma prática social, onde,
por meio do Letramento, os sujeitos são possibilitados a terem uma plena participação na
sociedade, exercendo uso efetivo da linguagem nas práticas letradas. A base teórica se ancora
nos pressupostos da perspectiva Histórico Cultural, teoria que nos ajuda a compreender o
desenvolvimento do aluno como sujeito social e cultural, seja dentro ou fora do âmbito escolar.
Buscamos nos apoiar nos dizeres Bakhtinianos ao dizer sobre a linguagem, pois este a prevê
como ação interativa, dialógica e comunicativa. Seguindo esta perspectiva, consideramos, assim
como Geraldi (1997) que a produção textual é momento de interação, de criação de discursos
para dialogar com o outro. Acreditamos que as práticas de ensino devem ter como ponto de
partida e chegada o texto, como unidade de sentido, possibilitando o dizer da criança, seus
desejos discursivos e autoria frente aos escritos. Cremos que as práticas de ensino realizadas
na Alfabetização devem levar a criança ao pleno desenvolvimento, tornando-a sujeito que atesta
sua autoria, produz conhecimento, que é capaz de se relacionar com diferentes linguagens, em
diferentes contextos sociais.
Palavras-chave: Alfabetização; Linguagem escrita; Produção de texto.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 20
FATORES QUE INTERFEREM NO FILTRO AFETIVO DE ALUNOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO DE INGLÊS
AUTORES: Elisa Prado Có, Aurélia Leal Lima Lyrio
TÓPICO: Aquisição de Linguagem
SALA / HORÁRIO: SALA 2 - 11/07 - 09:50/10:10
RESUMO
Muitos são os fatores que influenciam o processo de aquisição e aprendizagem de uma língua
estrangeira, como o filtro afetivo do aprendiz (KRASHEN (1985a), a motivação (Dörnyei, 2001;
CROOKES, GRAHAM e SCHMIDT, RICHARD W., 1991), entre muitos outros. A hipótese do filtro
afetivo, formulada por Krashen (1985a) é uma das cinco hipóteses que compõem sua teoria
de aquisição de língua. Segundo o autor, o filtro afetivo é um bloqueio mental que dificulta a
compreensão dos insumos da língua alvo. É preciso que ele esteja baixo para que haja aquisição.
Emoções negativas em geral, como ansiedade, medo, falta de motivação, entre outras, elevam
esse filtro dificultando a aprendizagem. A motivação é um dos fatores mais importantes na
aprendizagem de L2. Ela contribui para manter o filtro afetivo baixo ou elevado, contribuindo
dessa forma para facilitar ou dificultar a aprendizagem de uma língua estrangeira. O conceito
de motivação encontra respaldo em Gardner (1900). Por tais razões, objetivamos investigar
relação existente entre as condições de aquisição e aprendizagem proporcionadas por uma
Instituição de Ensino de Línguas, e o filtro afetivo de um grupo de aprendizes. Utilizamos o
paradigma de pesquisa qualitativo-exploratório (Dörnyei, 2007; Nunan, 1992). Por meio de
observação participante de algumas aulas, com gravações, transcrições, uso de um intrumento
de observação, assim como de aplicação de questionários à esses alunos, chegamos aos
resultados finais. Eles mostram que as condições proporcionadas pela instituição, afetam o
filtro afetivo dos alunos tanto de forma positiva quanto negativa.
Palavras-Chave: Filtro Afetivo; Instituição de Ensino de Línguas; Aquisição e Aprendizagem de
Língua Estrangeira.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 21
APLICANDO UMA ABORDAGEM DE ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA INTEGRADA A
QUESTÕES SOCIAIS
AUTORES: Ana Paola Laeber
TÓPICO: Aquisição de Linguagem
SALA / HORÁRIO: SALA 2 - 11/07 - 10:10/10:30
RESUMO
Em 2018, a Assessoria de Relações Internacionais (ARINTER) do Instituto Federal do Espírito
Santo (IFES), em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos, apresentou o Projeto de
Internacionalização do Currículo – IdC que propõe tornar a Internacionalização do Currículo
uma ação institucional. A proposta consiste em aplicar a abordagem de ensino conhecida como
“Content and Language Integrated Learning” (CLIL) que se trata de uma “abordagem educacional
com foco duplo em que a linguagem adicional é usada para aprender e ensinar tanto conteúdo
quanto linguagem” (COYLE, HOOD and MARSH, 2010, p. 1). Com intuito de vivenciar essa
abordagem, desenvolvemos uma sequência didática nas disciplinas de Inglês e Sociologia para
uma turma de terceiro ano do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Agropecuária, no Ifes
Campus Itapina. O tema escolhido para as aulas foram canções de protesto produzidas nos
EUA em períodos variados. Os alunos foram divididos em pequenos grupos e escolheram
as canções, em seguida fizeram uma análise histórica acerca de cada canção para, depois,
discutirem a respeito do papel social e político de cada discurso (LUKE, FREEBODY, 1997). Por
fim, posicionando-se de forma crítica e produzindo sentido a partir do que foi lido/escrito e
ouvido/falado (PENNYCOOK, 2010), os alunos compuseram canções de protesto em inglês,
abordando questões sociais brasileiras atuais e as apresentaram aos colegas da turma.
Palavras-chave: Content and Language Integrated Learning” (CLIL), ensino de inglês,
Internacionalização.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 22
INFLUÊNCIA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA APRENDIZAGEM DE INGLÊS LÍNGUA
ESTRANGEIRA (ILE)
AUTORES: Indryo Silva Bitencourt, Aurélia Leal Lima Lyrio
TÓPICO: Aquisição de Linguagem
SALA / HORÁRIO: SALA 2 - 11/07 - 10:30/10:50
RESUMO
Esse trabalho em desenvolvimento baseia-se no fato de que o processo de aquisição e
aprendizagem de uma língua estrangeira é permeado por uma série de aspectos cognitivos
e afetivos, como os estilos de aprendizagem (STERNBERG and ZHANG, 2001; AUSBURN and
AUSBURN, 1978), o filtro afetivo do aprendiz (KRASHEN (1985a), os fatores de personalidade,
como a inibição ou extroversão, a ansiedade (HORWITZ, 2001; BROWN, 2000, ARNOLD E BROWN,
1999), e muitos outros. Portanto, uma multitude de fatores entram em ação na aquisição e
aprendizagem de uma língua, incluindo a forma como o professor ministra as atividades do livro
texto. O livro didático também exerce um papel importante na formação do aluno, uma vez que
o professor de línguas geralmente o segue. É com base nessa premissa que nos promomos a
investigar como alunos de nível intermediário/avançado do Núcleo de Línguas da UFES veem
sua aprendizagem, i.e., o desenvolvimento de sua competência comunicativa, dependendo da
maneira como as atividades pedagógicas do livro didático são ministradas pelo professor. Em
seguida faremos uma reflexão dos resultados baseados na Teoria da Complexidade (LarsenFreman, D. 1997; Larsen-Freman e Cameron, 2008; PAIVA, 2005, 2008, 2009, entre outros)
segundo a qual a linguagem é um sistema adaptativo e complexo. Os diversos fatores do contexto
de aquisição interagem, não havendo, portanto, nenhuma previsibilidade de resultados. Nosso
objetivo, portanto, é utilizar os resultados para conscientizar professores de que a forma como
são utlizadas as atividades propostas pelo livro didático, podem fazer toda a diferença no
desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos.
Palavras-Chave: Fatores que interferem na aprendizagem, Atividades Pedagógicas, Livro Didático,
Teoria da Complexidade.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 23
A CONSTRUÇÃO DE UMA PRÁTICA DIALÓGICA DE LETRAMENTO: CONTRIBUIÇÕES PARA
O ENSINO-APRENDIZAGEM DE LEITURA
AUTORES: Mara Sophia Zanotto
TÓPICO: Aquisição de Linguagem
SALA / HORÁRIO: SALA 2 - 11/07 - 10:50/11:10
RESUMO
O objetivo desta apresentação é discutir as possibilidades de diálogo entre a Linguística Cognitiva
e a Linguística Aplicada, no desenvolvimento de uma pesquisa sobre leitura e interpretação de
linguagem figurada. A concepção de Linguística Aplicada adotada na pesquisa é de uma LA
inter/transdisciplinar, que tem como preocupação ouvir as vozes dos participantes das práticas
sociais investigadas e ser responsiva a problemas do mundo real, de forma ética e política
(MOITA LOPES, 2006; 2013). A Linguística Cognitiva, por sua vez, é considerada numa abordagem
sociocognitivista, segundo a qual a cognição é concebida como social e culturalmente situada
e construída na interação verbal. A pesquisa, que é foco desta apresentação, está afinada com
os princípios epistemológicos e metodológicos da LA e da LC e tem como objetivo investigar
empiricamente, com grupos de leitores, os processos de interpretação da linguagem figurada
na interface com as múltiplas leituras construídas por leitores responsivos. O escopo maior da
pesquisa é contribuir para o ensino-aprendizagem de leitura, que constitui um grande desafio
para a educação. A metodologia é a interpretativista e o método principal é o Pensar Alto em
Grupo, prática dialógica e colaborativa de leitura (BAKHTIN, 2003). A prática do PAG, por dar
espaço para a voz e o pensamento do leitor, possibilita a emergência espontânea de processos
sociocognitivos que exigem a busca de teorias pertinentes para explicá-los, como. as de leitura e
letramento e as da LC que tratam dos seguintes tópicos: linguagem figurada, frames, metáfora/
metonímia. Para a discussão sobre as contribuições para o ensino-aprendizagem de leitura e
também sobre o possível diálogo entre as duas áreas, serão apresentados excertos de dados
para mostrar como o meta-conhecimento dos processos sociocognitivos de interpretação da
linguagem figurada pode contribuir para uma pedagogia de leitura, no sentido de formar o
professor como agente de letramento.
Palavras-chave: Leitura; Prática de letramento; Dialogismo
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 24
PROPOSTA DE TRABALHO COM PERGUNTAS DE LEITURA PARA CRÔNICA E PINTURA NO
LIVRO DIDÁTICO
AUTORES: Ângela Francine Fuza, Renilson José Menegassi
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Língua Materna
SALA / HORÁRIO: SALA 2 - 11/07 - 11:10/11:30
RESUMO
No processo de ensino e de aprendizagem da leitura, as perguntas se configuram como atividades
frequentes em sala de aula, tendo em vista que professores depreendem parte do tempo de
suas intervenções a preparar questões para os alunos, que tentam respondê-las. Este estudo
objetiva analisar tipos de perguntas e sua sequenciação, em uma coleção de livros didáticos
do 6.º ao 9.º ano, na seção “Cruzando Linguagens”, que apresenta perguntas de leitura para
gêneros diferentes, mas com temáticas próximas. A partir disso, propõe-se nova sequenciação
de perguntas para uma das atividades do livro do 6º ano, destinada aos gêneros crônica e
pintura. O trabalho centraliza-se na perspectiva sobre leitura interacionista, nos estudos da
Linguística Aplicada e da prática de ordenação e de sequenciação de leitura, discutida por
Solé (1998) e ampliada por Menegassi (2008; 2010; 2016), Fuza e Menegassi (2018; 2017) e
Fuza (2017). Dentre as questões da seção, geralmente, apenas uma delas possibilita o diálogo
temático entre textos, sendo assim, sugeriu-se: análise das perguntas do livro, voltadas à crônica
e pintura; nova sequenciação das perguntas; verificação das lacunas temáticas. Na sequência,
desenvolveu-se a proposta teórico-metodológica de ordenação e sequenciação de perguntas,
com foco no diálogo entre os textos, que possibilita ao leitor: estabelecer o diálogo entre
textos com aproximação temática; elaborar respostas textuais, inferenciais e interpretativas,
envolvendo as ideias principais dos textos; produzir sentidos quanto às temáticas apresentadas,
alcançando as compreensões textuais e inferenciais e a interpretação, possibilitando tratar da
exauribilidade temática relativa.
Palavras-chave: ordenação, sequenciação, perguntas de leitura, livro didático.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 25
CONCEPÇÕES DE ENSINO DE LÍNGUAS: DESDOBRAMENTOS E PRÁTICAS
AUTORES: Heliud Luis Maia Moura
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Língua Materna
SALA / HORÁRIO: SALA 2 - 11/07 - 11:30/11:50
RESUMO
O objetivo deste trabalho é discutir formas e estratégias pelas quais a ideologia se apresenta nas
concepções relativas ao ensino de língua. É possível afirmar que as formas de pensar o ensino
de língua estão arraigadas em diversas concepções, destacando-se aquelas que consideram
o ensino e a aprendizagem como atrelados a noções como: (i) ensinar uma língua é ensinar
a forma, de modo a descrever o funcionamento de elementos gramaticais; (ii) ensinar a ler
e escrever pressupõe levar o indivíduo a codificar e a decodificar estruturas imanentes ao
próprio sistema; (iii) ensinar uma língua implica entendê-la como instrumento de comunicação,
no qual estruturas de referência estão dadas, numa espécie de correspondência biunívoca
entre referentes e processos de significação; (iv) aprender uma língua requer o domínio dos
subsistemas fonético-fonológico, lexical, morfológico e sintático, o que pressupõe a existência de
um sistema homogêneo ou monolítico; (v) ensinar/aprender uma língua requer uma concepção
de que esta constitui um espaço social e cultural por meio do qual as interações acontecem,
concebendo-a como uma entidade discursivo-interacional, veiculadora de uma multiplicidade
de enunciações tributárias de processos históricos. Tomo como referencial as postulações
de Orlandi (2005), Marcuschi (2007, 2008), Voese (2004), Citelli (1995, 1997) Lukács (1982,
1986), Bakhtin (1981, 1986, 1992), nos quais me ancoro para dizer que o ensino de línguas se
fundamenta em concepções diversas, com desdobramentos também históricos, verificando-se
também posturas ligadas a paradigmas tradicionais e à reprodução de sentidos associados a
noções estáticas e obsoletas. O corpus é constituído de um conjunto de relatórios do Estágio
Supervisionado do Curso de Letras do Instituto de Ciências da Educação da Universidade
Federal do Oeste do Pará. As análises evidenciam a presença dos mencionados paradigmas,
requerendo uma mudança epistemológica no ensino de línguas na Educação Básica.
Palavras-chave: Concepções de ensino de língua; Práticas pedagógicas; Novos paradigmas;
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 26
APRENDIZADO DE LÍNGUA MATERNA: PROBLEMATIZANDO O ENSINO DE GRAMÁTICA
COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
AUTORES: Patrícia Ribeiro do Valle Coutinho
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Língua Materna
SALA / HORÁRIO: SALA 2 - 11/07 - 11:50/12:10
RESUMO
Como adequar o trabalho com a língua portuguesa, em especial com a gramática, à realidade
comunicativa atual dos adolescentes do ensino médio? Partindo dessa conjuntura, a presente
pesquisa visa a perceber condições de aprendizagem (relacionadas ao conhecimento gramatical)
de turmas do terceiro ano dos cursos técnicos em alimentos e informática integrados ao ensino
médio do IF sul de Minas – Campus Muzambinho. Acompanhando o crescimento e a forte
atuação dos cursos técnicos integrados, acreditamos ser possível uma adaptação do ensino de
língua portuguesa, vigente até então. Para isso, pretendemos proporcionar um espaço aberto
de discussão, em que os próprios alunos sejam as vozes mais importantes a serem ouvidas.
Nosso estudo, de caráter qualitativo-interpretativista, usará de questionários escritos e de
debates orais para abordar questões relevantes acerca do ensino de gramática. A participação
dos alunos concluintes de curso técnico integrado ao ensino médio demonstrou o quanto eles
são capazes e eficientes para atuar em pesquisa. Foi demonstrado que o ensino gramatical deve
ser revisto desde o nível fundamental e que estamos diante de um paradoxo ao se pesquisar
e analisar o ensino de gramática. Isso porque até hoje é difícil encontrar um método que faça
análise linguística sem esbarrar na metalinguagem.
Palavras-chave: Língua Portuguesa; Linguística aplicada; Ensino contextualizado.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 27
O PAPEL DO TRABALHO EM GRUPO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LINGUAGEM:
ESTAR CIENTE DE QUE A LÍNGUA É MÚLTIPLA MULTIPLICA AS POSSIBILIDADES DE AÇÕES
DE CONSCIENTIZAÇÃO
AUTORES: Gabriela da Silva Pires
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Língua Materna
SALA / HORÁRIO: SALA 2 - 11/07 - 12:10/12:30
RESUMO
Este trabalho busca trazer algumas reflexões sobre minha experiência como professora de
uma turma de alunos do 5º período do curso de Letras, durante a proposta de um trabalho
inserido na temática “Linguagem e Sociedade”. Seguindo preceitos da variação linguística
como processo inerente à linguagem e motivado por fatores internos e externos (NARO, 2003;
COELHO et al, 2015), foi proposta, como atividade de final de curso, uma atividade em que
os estudantes deveriam, em grupos, realizar pequenos questionários investigativos entre os
alunos da comunidade acadêmica para verificar, em contexto real, como podem ser percebidas
as situações de variação linguística. Um dos resultados obtidos, e que merece destaque, foi que
um número significativo de alunos universitários tanto realiza diversos processos de variação
linguística (concordância verbal e nominal, regência) como também demonstra desconhecer
certas construções sintáticas como “erradas”. A conscientização promovida pelo trabalho foi de
extrema importância para que os alunos da disciplina, futuros professores de língua materna,
possam estar instrumentalizados para lidar com questões de variação e preconceito linguístico
nos ambientes escolares. Assim, um importante papel do docente é estimular que nossos alunos,
professores em formação, desempenhem atividades que os levem a reflexões constantes
sobre a natureza intrinsecamente dinâmica da língua e os instrumentalizem a atuar de forma
consciente em sala de aula, e fora dela. Ao final, a atividade proposta tem rendido frutos para
além das exigências avaliativas da disciplina: um deles é o encaminhamento, por uma aluna, de
um trabalho de conclusão de curso inspirado na temática desenvolvida no trabalho em grupo;
outro fruto, igualmente relevante, foi a apresentação de uma palestra feita pelos próprios alunos
integrantes de um dos grupos, e direcionada aos estudantes de diversas áreas da universidade,
tendo recebido ampla divulgação e proporcionado ricos debates.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 28
LINGUÍSTICA DE CORPUS ALIADA À CULTURA POP NO ENSINO APRENDIZAGEM DE
LÍNGUAS
AUTORES: Carolina Tavares de Carvalho, Luciano Franco da Silva, Elen Dias
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 2 - 11/07 - 13:30/13:50
RESUMO
O objetivo desse trabalho é promover um melhor desempenho dos alunos de língua inglesa em
um curso livre de inglês nível B1, tendo o Quadro Europeu Comum de Referência como parâmetro
de análise da Compreensão Oral, aliando a Linguística de corpus à cultura pop. Para tanto, foi
compilado um corpus de estudo a partir da transcrição de três filmes de ficção científica que são
ícones da cultura pop: Alien, o Oitavo Passageiro (1979); Aliens, o Resgate (1986) e Alien 3 (1992).
O corpus de estudo é composto de 2.783 palavras, sendo as expressões mais frequentes Hell,
Goddamn, Fuck, God, Jesus e Christ, portanto, as selecionadas para a atividade. Com base nesse
corpus, foram criadas atividades com foco no desenvolvimento lexical, na compreensão oral e na
produção oral. As atividades foram elaboradas segundo os critérios estabelecidos na pesquisa
de Delfino (2016). Os alunos foram expostos aos vocábulos citados em contexto que expressam
insatisfação, surpresa ou repulsa a algo. Em seguida, eles relacionaram tais vocábulos às suas
respectivas definições, e aplicaram essas expressões em uma atividade de fill in the blanks, na
qual foram suprimidas as expressões de frases retiradas na íntegra das transcrições. Então,
os alunos assistiram a um trecho do filme original sem legenda, cujo o objetivo era identificar
as expressões e trechos trabalhados na atividade anterior. Por fim, os alunos contemplaram a
possibilidade de encontrar um Alien e, então, utilizando as expressões aprendidas, criaram uma
história sobre tal encontro. As atividades despertaram a curiosidade e atenção dos alunos que
adquiriram novos vocábulos de um contexto autêntico e relevante. Segundo Byrnes (1991), a
competência comunicativa em língua estrangeira não acontece apenas com o conhecimento
linguístico da mesma, mas sim ao interliga-la com a competência intercultural. Com base nos
resultados, concluímos que a cultural pop pode contribuir para que os aprendizes de língua
estrangeira atinjam seus objetivos.
Palavras-chave: Aquisição Lexical; Compreensão Oral; Quadro Comum Europeu.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 29
IMPLICAÇÕES DE UM ENSINO INTERCULTURAL PARA A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE
LATINO-AMERICANA NO ENSINO BÁSICO
AUTORES: Adriana Teixeira Pereira
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 2 - 11/07 - 13:50/14:10
RESUMO
O ensino de línguas no contexto básico tem sofrido grandes transformações, principalmente
pelo anseio de tornar esse ensino plural e fazer com que o aluno realmente adquira as
competências comunicativa e intercultural para interagir nas diferentes práticas sociais em
língua estrangeira. De acordo com os pressupostos dos PCN (2002), este ensino “deve propiciar
que o aluno perceba as possibilidades de ampliação de suas interações com outros. [...] e como
reforçador de trocas culturais enriquecedoras e necessárias para a construção da própria
identidade”. Neste sentido, o presente trabalho, estudo inicial de doutoramento, busca analisar
a construção da identidade latino-americana através de atividades interculturais em sala de aula
do ensino básico, atentando-se para a premissa de uma aprendizagem significativa da língua e da
compreensão crítica de quem somos, nós os latino-americanos. A defesa de estudo perpassa a
concepção de uma ensino de língua-cultura (SANTOS, 2004), de identidade cultural (HALL, 2015)
e de interculturalidade (PARAQUETT, 2010; KRAMSCH,1993). Esta pesquisa caracteriza-se como
qualitativa e interpretativista, já que a análise dos dados obtidos pressupõe a subjetividade por
parte do pesquisador-participante. Também pode ser considerada de base etnográfica. A partir
disso, apresentamos uma atividade intercultural a ser desenvolvida em sala, com o intuito de
identificar as imagens culturais que apresentam os alunos sobre os hispano falantes e conseguir
visualizar a (des) construção dessa identidade cultural.
Palavras-chave: ensino de espanhol; ensino intercultural; identidade latino-americana.

12º Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada - CBLA 2019 - 72

CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 30
EDUCAÇÃO DE REEXISTÊNCIA NO ENSINO DE ESPANHOL NA ESCOLA PÚBLICA: SULEANDO
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
AUTORES: Valdiney da Costa Lobo
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 2 - 11/07 - 14:10/14:30
RESUMO
Esta comunicação tem o objetivo de apresentar uma proposta pedagógica de educação de
reexistência (LOBO, 2018) que visa a contemplar epistemologias de vozes marginalizadas
(ARROYO, 2014) no ensino de língua espanhola. Para isso, baseio-me nos pressupostos teóricos
da linguística aplicada (MOITA LOPES, 2006, 2009, 2013; PENNYCOOK, 2006; FABRICIO, 2006;
KLEIMAN, 2013), no letramento de reexistência (SOUZA, 2011) e na desconstrução dos discursos
coloniais sobre o termo “raça” (QUIJANO, 2000). Nesse sentido, a educação de reexistência no
ensino de língua espanhola pode contribuir para: desenvolver posicionamentos discursivos e
críticos sobre os significados da colonialidade; entender que preconceitos étnico-raciais são
construídos na materialidade linguística do cotidiano; compreender que no fluxo identitário
(MOITA LOPES; BASTOS, 2010) existem sujeitos deslegitimados socialmente/culturalmente e
também para desaprender (FABRICIO, 2006) olhares essencialistas e euroeuacêntricos. Com a
finalidade de desenvolver uma prática pedagógica suleadora, reflexiva, crítica e de reexistência
para as aulas de espanhol do Colégio Universitário Geraldo Reis, COLUNI-UFF, proponho
atividades de letramento de leitura com tiras em quadrinhos e outros gêneros discursivos. Por
fim, as atividades visam a contribuir para que os alunos desenvolvam práticas de letramentos
em língua espanhola e se posicionem linguístico-discursivamente contra o racismo, a xenofobia
e as desigualdades sociais.
Palavras-chave: educação de reexistência; ensino de espanhol; prática pedagógica suleadora.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 31
APRENDIZAGEM BASEADA EM TAREFAS MEDIADA PELAS TECNOLOGIAS: UMA
ABORDAGEM COMPLEXA
AUTORES: Juarez A. Lopes Jr.
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 2 - 11/07 - 14:30/14:50
RESUMO
Esta apresentação tem como objetivo transpor a Aprendizagem e Ensino Baseado em Tarefas
(AEBT) da sala de aula presencial para a sala de aula mediada pelas tecnologias do computador e
pelos aparelhos móveis, tornando-a Aprendizagem e Ensino Baseado em Tarefas Mediada pela
Tecnologia (AEBTMT). A teoria da complexidade é usada como aporte teórico, pois de acordo
com Larsen-Freeman (1997) há muitas similaridades entre essa teoria e a aquisição de uma
segunda língua. A pesquisa de Lopes (2014) demonstrou que AEBT, mais especificamente o ciclo
da tarefa, pode ser considerado um sistema complexo, uma vez que as principais características
desses sistemas foram encontradas no seu estudo. O ciclo da tarefa é dinâmico, complexo, não
linear, caótico, imprevisível, sensível às condições iniciais, aberto, auto-organizável, sensível ao
feedback e adaptável. Considerando que há um número crescente, mas ainda modesto, de
pesquisas que abordam a AEBT mediada pelo computador e que atualmente é imperativo integrar
o computador com as tecnologias de educação, transpor essa abordagem forte de ensino da
língua inglesa como L2 da sala de aula presencial para a sala de aula mediada pelas tecnologias
do computador e pelos aparelhos móveis, dando continuidade à pesquisa de Lopes (2014),
mas agora em outro ambiente de aprendizagem, torna-se um desafio. A partir de resultados
parciais obtidos até este momento, é possível demonstrar que algumas características de um
sistema complexo podem ser encontradas neste novo ambiente de pesquisa, mas que a coleta
e análise dos dados devem continuar, buscando-se encontrar todas essas características, assim
como as encontradas na sala de aula regular. Ao final da coleta espera-se analisar os dados da
sala de aula virtual e da sala de aula regular com o objetivo de comparar os propiciamentos
(affordances) que tornam possível a emergência dessas características complexas.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 32
JOGOS TEATRAIS E A REINVENÇÃO DE SUJEITOS E RELAÇÕES NAS AULAS DE INGLÊS DA
ESCOLA PÚBLICA: PUTTING YOURSELF IN SOMEONE ELSE’S SHOES
AUTORES: Aline Xavier Pinheiro Santiago
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 2 - 11/07 - 14:50/15:10
RESUMO
O teatro na educação é reconhecido como uma ferramenta capaz de auxiliar o professor no
processo educacional, ampliando o conhecimento e desenvolvendo a capacidade de trabalhar
a formação humana dos alunos (KOUDELA,1991), uma vez que contribui para a motivação na
aprendizagem de um modo geral, e, em particular, da língua inglesa. Os professores têm a
oportunidade de encenar contextos fictícios nos quais os alunos são guiados a explorar situações
encontradas no dia-a-dia das pessoas em um ambiente controlado e seguro. Reis e Costa (2017)
atestam que, de acordo com Souza (2013), “as técnicas dramáticas fornecem elementos que
potencializam o aprendizado de LI, como segurança, motivação e iniciativa.” Ainda segundo Boal
(1980), o teatro funciona como veículo para a organização e para o debate dos problemas,
empoderando os sujeitos na defesa dos seus direitos e incentivando a sua participação cívica.
Para percorrermos esse caminho, ancoramos nossa prática na Abordagem Comunicativa.
Dessa forma, as atividades comunicativas passam a ser enfatizadas, em detrimento daquelas
mecânicas de repetição e memorização (SAM,1990 apud REIS e COSTA, 2017). O uso de
situações de vida real permite que os alunos façam uso de vocabulário e estruturas aprendidas
de forma mais natural, tendo em mente que seu objetivo é se fazer entendido na interação com
o outro. Na intenção de motivar tal interação entre os alunos, buscaremos temas relevantes
que façam com que os mesmos reflitam sobre sua própria realidade, instigando uma postura
mais questionadora e autônoma.
Assim, estaremos contribuindo para o desenvolvimento de cidadãos mais engajados seguindo
os moldes do letramento crítico. Nosso objetivo geral é avaliar se a dramatização pautada
na escolha de temas voltados para as questões de conflitos, violência, cidadania, opressão e
responsabilidade social, contribui para o (re)posicionamento do sujeito perante a sociedade.
Palavras-chave: Teatro; Língua inglesa; Posicionamento do sujeito.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 33
MOTIVAÇÃO E EMOÇÕES DE ALUNOS DO PROEJA EM SALA DE AULA DE INGLÊS COMO
LÍNGUA ESTRANGEIRA
AUTORES: Manuela da Silva Alencar de Souza, Marília dos Santos Lima
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 2 - 11/07 - 15:10/15:30
RESUMO
Muitos têm sido os avanços nas pesquisas em língua estrangeira na educação básica da
escola pública, porém as investigações sobre motivação e a dimensão afetiva de alunos em
sala de aula de inglês na Educação profissional de jovens e adultos - Proeja - ainda precisam
avançar. Assim, o objetivo deste trabalho é delinear, a partir de narrativas de alunos enquanto
aprendizes de inglês como língua estrangeira, como eles percebem suas emoções (ARAGÃO,
2011) para a aprendizagem de inglês e como suas emoções podem interferir em sua motivação
(NORTON, 2000; LIGHTBOWN; SPADA, 2013) para a aprendizagem dessa língua. As emoções
são elementos internos difíceis de serem percebidos e expressos, e observar sua relação com
a motivação para aprendizagem de uma língua estrangeira é algo delicado, pois pressupõe
respeito aos estilos de aprendizagem dos educandos. Por isso, torna-se importante ressaltar a
relação entre o pensamento e a linguagem e o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal
(VYGOTSKY, 1978; LANTOLF; THORNE,2009). A pesquisa foi realizada ao longo do segundo
semestre letivo da disciplina de inglês com alunos de um curso técnico em um contexto público
de ensino no sul do Brasil. As perguntas norteadoras foram: O que revelam as narrativas de
alunos do PROEJA enquanto aprendizes de inglês como língua estrangeira? Que emoções
estão presentes nas narrativas desses aprendizes e de que modo elas podem influenciar a
motivação para a aprendizagem de inglês como língua estrangeira? Os instrumentos de geração
de dados foram entrevistas semiestruturadas e gravação em áudio de suas narrativas orais,
que foram transcritas para análise. Doze alunos participaram com narrativas escritas, dentre
os quais 6 participaram com narrativas orais no final do semestre letivo. Os procedimentos
metodológicos pautaram-se especialmente nas narrativas de quatro alunos-foco, a partir das
quais observou-se a percepção dos participantes em relação às emoções que os envolvem
durante a aprendizagem, relacionando-as às suas trajetórias como alunos e às suas expectativas
como futuros profissionais.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 34
¿SE ACUERDAN EL MAPA DE CHILE?: A CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIOCULTURAL E A
CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA NA SALA DE AULA DE ESPANHOL DO ENSINO MÉDIO
AUTORES: Hugo Jesús Correa Retamar
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 2 - 11/07 - 15:30/15:50
RESUMO
Este estudo, que se filia à perspectiva da interação social, descreve e analisa o fenômeno da
contextualização sociocultural a partir das ações de participantes de carne e osso no dia a dia de
uma sala de aula de espanhol do Ensino Médio. Para levá-lo a cabo, foi realizada uma pesquisa
de campo, com geração de dados naturalísticos, em uma turma do 2º ano do Ensino Médio de
uma escola federal do sul do país. Os dados foram gerados com base na microetnografia, com
incursões na etnografia, no período de abril a setembro de 2016. Nessa foram procedimentos:
a) observação participante; b) gravações de audiovisuais; c) elaboração de notas e diários de
campo; d) recolha de documentos. Posteriormente, na fase de tratamento e análise, os dados
foram segmentados, transcritos e analisados. Após uma primeira análise, foram identificados
momentos interacionais em que o fenômeno da contextualização sociocultural emergia
nas ações dos participantes enquanto faziam conjuntamente sentido na aula de espanhol.
Esses momentos, com início e fim, foram chamados por mim de momentos pedagógicos de
contextualização sociocultural (MPCSs). No presente trabalho, apresento e analiso o segmento
2, chamado “¿se acuerdan el mapa de Chile?”, onde um MPCS emerge na interação e é tornado
relevante pelos participantes da sala de aula analisada. Com base nesse segmento, busco
demonstrar que os participantes evidenciaram estar orientados para construir conjuntamente
conhecimentos sobre espanhol e sobre o mundo que os cerca, já que durante a sua ocorrência
houve: a) a valorização de momentos históricos do ali-e-então dos participantes; b) organizações
mais democráticas em sala de aula; c) maior dinamicidade na aula de espanhol. Portanto, esta
pesquisa entende que, na sala de aula analisada, por meio da contextualização sociocultural, os
participantes evidenciaram um compromisso com uma formação para a cidadania.
Palavras-chave: contextualização sociocultural; interação social; Ensino Médio
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 35
A SELEÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA
DE ACOLHIMENTO: UMA REFLEXÃO A PARTIR DO CONTEXTO DE ENSINO EM BELO
HORIZONTE
AUTORES: Lorena Poliana Silva Lopes
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 2 - 11/07 - 15:50/16:10
RESUMO
Este trabalho tem como tema norteador o ensino de Português como Língua de Acolhimento
(GROSSO, 2010; EUZEBIO et al, 2018) para a comunidade migrante e refugiada residente na
região de Belo Horizonte. O objetivo do estudo foi compreender criticamente como a abordagem
Sociointeracional (RAMOS, 2017) e os princípios norteadores da língua de acolhimento
influenciam na seleção de materiais didáticos (MD) e na adoção de um livro didático (LD), ainda
que este seja especializado no público-alvo refugiado. Para essa análise, selecionamos o LD
Pode Entrar (2015) e a fundamentamos em teorias e práticas da área de produção de MD
como Almeida Filho (1996); Carvalho (2002); Leffa (2007), Oliveira (2015), entre outros. Almeida
Filho (1996) nos alerta para a necessidade do planejamento de ensino para novos contextos e
Oliveira (2015) ressalta que um dos elementos essenciais do planejamento de aula é a definição
de qual conteúdo o aluno precisa “hoje”. Nesse sentido, Carvalho (2002, p.271) observa que
“ao elaborador de materiais didáticos caberá a tarefa de tentar gerir esse conflito entre a
complexa realidade sociolinguística e o limite espacial (e temporal) dos manuais de ensino”,
lembrando que, por vezes, o elaborador é o próprio docente. Como resultado parcial desse
estudo identificamos que a elaboração e uso de MD exigem não só a atenção ao recorte social,
mas também ao cultural e ao local, impedindo a simples adoção de um LD especializado. O
conteúdo carece, portanto, de adaptações para uma abordagem das práticas sociolinguísticas
e das informações locais, da cidade onde os aprendizes residem.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 36
REVISÃO POR PARES NA ESCRITA EM LE: UM POSSÍVEL CAMINHO PARA A APRENDIZAGEM
COLABORATIVA?
AUTORES: Donesca C. P. Xhafaj, Rafael Zaccaron
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 2 - 11/07 - 16:10/16:30
RESUMO
Swain propôs, há alguns anos, que momentos em que aprendizes, ao executar uma tarefa,
desviam sua atenção do objetivo da tarefa em si e focam na língua estrangeira (LE) são ótimas
oportunidades para que o aprendizado da LE aconteça, uma vez que essa conversa metalinguística
tem o potencial de levar os aprendizes a reestruturar seu conhecimento sobre a língua (SWAIN;
LAPKIN, 1998; 2002). Ainda segundo a autora, uma possível forma de provocar tais episódios
é a revisão de textos por pares. Levando essa proposta em consideração, pesquisas recentes
(FIGUEIREDO; VIEIRA, 2017; PATCHAN; SCHUNN, 2016) analisaram diferentes formatos de
correção por pares e a presente comunicação tem como objetivo contribuir para essa discussão.
Os 36 participantes dessa pesquisa estudavam inglês como LE - nível upper-intermediate - no
curso Extracurricular da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em 2 turmas diferentes
e todos se engajaram na escrita de uma redação na LE. Dezesseis participantes (turma A)
receberam o feedback para sua produção escrita anonimamente, por e-mail, e os 10 da turma
B tiveram 15 minutos em sala para conversar com o colega que deu o feedback para seu texto.
Levando em consideração a proposta de Swain, a hipótese é que o feedback dialogado resultará
em um maior aceite das correções apontados pelo/a colega quando comparado ao peer-review
anônimo, uma vez que a possibilidade de uma conversa metalinguística permitira aos aprendizes
reverem suas hipóteses sobre o funcionamento da LE. Uma vez que essa pesquisa ancora-se
na etnografia colaborativa, a reflexão crítica dos participantes envolvidos (professor e alunos)
e a percepção sobre o processo é também parte integrante dos resultados aqui apresentados
e, para tanto, além do texto reescrito, as respostas a um questionário de percepção foram
analisadas. Uma discussão dos resultados quantitativos e qualitativos será apresentada, assim
como implicações dos mesmos para a pesquisa em e o ensino de LE.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 37
O PROCESSO DE AUTONOMIZAÇÃO À LUZ DA TEORIA DO CAOS/COMPLEXIDADE: UM
ESTUDO DA TRAJETÓRIA DE APRENDIZAGEM DE ALUNOS DE LETRAS-INGLÊS
AUTORES: Larissa Dantas Rodrigues Borges
TÓPICO: Autonomia na Aprendizagem de Línguas
SALA / HORÁRIO: SALA 3 - 11/07 - 09:30/09:50
RESUMO
Este trabalho tem por objetivo investigar, sob a perspectiva da Teoria do Caos/Complexidade
(LARSEN-FREEMAN, 1997, 2017; LARSEN-FREEMAN, CAMERON 2008), o processo de
autonomização ao longo da trajetória de aprendizagem de inglês de professores em formação
no curso de Letras. O objetivo da TC/C é compreender de que forma as partes interagentes
do sistema complexo causam um comportamento coletivo nesse sistema (LARSEN-FREEMAN;
CAMERON, 2008). A autonomia, por sua vez, é considerada um fenômeno dinâmico, complexo
e muldimensional, subsistema da aprendizagem de línguas adicionais (PAIVA, 2006; BENSON,
2013). O contexto desta pesquisa foi a Faculdade de Letras Estrangeiras Modernas (FALEM), da
Universidade Federal do Pará (UFPA), localizada em Belém. Os participantes são quatro alunos
de Letras com habilitação em inglês que ingressaram no curso com um nível elementar de
conhecimento da língua alvo. Este estudo de caso (CHIZZOTTI, 2008; LUDKE, ANDRÉ, 2013,
2014) foi desenvolvido de forma longitudinal durante oito semestres. Utilizei os diários de
aprendizagem e a entrevista como principais fontes de dados, a fim de melhor compreender
a perspectiva dos participantes por meio da análise de suas trajetórias de aprendizagem do
inglês e da interpretação dos fatos e fenômenos narrados. Dentre os resultados preliminares
verificou-se os principais elementos e agentes com os quais os participantes interagiram bem
como os principais atratores que contribuíram para fomentar ou inibir sua autonomização. Por
fim, confirmou-se o caráter complexo, dinâmico e perpétuo da autonomia, onde não se pode
definir um ponto de partida e um ponto de chegada, pois se constrói ao longo da vida, com
momentos de avanços, estabilidade e retrocessos.
Palavras-chave: Autonomização; Complexidade; Aprendizagem de Línguas.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 38
(RE)PENSAR A SALA DE AULA COM A GAMIFICAÇÃO: UMA PROPOSTA POSSÍVEL?
AUTORES: Vanessa Moreno Mota
TÓPICO: Autonomia na Aprendizagem de Línguas
SALA / HORÁRIO: SALA 3 - 11/07 - 09:50/10:10
RESUMO
É importante que a escola do século XXI se alinhe aos interesses de jovens estudantes e, dessa
forma, os jogos podem ter mais espaço na sala de aula. (Re)pensar as interações nas aulas de
língua inglesa com uma abordagem mais gamificada e sem deixar de lado questões pertinentes
tanto para a promoção da autonomia (RAMOS, 2006; RAYA et al., 2007; NICOLAIDES et al., 2013;
MOTA, 2017, entre outros), quanto para a promoção dos multiletramentos (ROJO & MOURA,
2012; ROJO & BARBOSA, 2015, entre outros) indica um desafio aos professores. Este trabalho
apresenta o processo de implementação da gamificação em aulas de língua inglesa instrumental
em um curso técnico em Administração de uma unidade da rede federal de ensino e instiga
reflexões a respeito desta temática, que já está consolidado em contextos o de Marketing Digital
e vem ganhando espaço nos estudos de diferentes áreas (HUAN & SOMAN, 2013; FLORES, 2015).
Desta forma, os dados gerados nesta pesquisa buscam contribuir para os estudos recentes
sobre gamificação na Linguística Aplicada, bem como mostram que aprendizes e professores
de língua inglesa podem se beneficiar dos pressupostos desta temática para interações mais
motivadas e colaborativas. Espera-se, assim, que a prática pedagógica seja transformadora, ao
colocar aprendizes em evidência na reflexão e interatividade criativa (KAPP et al., 2014) ao longo
da realização das tarefas.
Palavras-chave: gamificação; autonomia; multiletramentos.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 39
AVALIAÇÃO ATIVA E AUTONOMIA NA ENSINAGEM DE LÍNGUA INGLESA
AUTORES: Bruna Quartarolo Vargas
TÓPICO: Autonomia na Aprendizagem de Línguas
SALA / HORÁRIO: SALA 3 - 11/07 - 10:10/10:30
RESUMO
A Teoria Sociocultural (TSC) (VYGOTSKY, 1998; LANTOLF, 2000; REGO, 2017) entende a
interação social como ferramenta para o desenvolvimento, sendo a aprendizagem um processo
colaborativo de construção de conhecimentos de forma partilhada (mediada). Para Nicolaides
(2003), a aprendizagem de línguas se dá pela interação social, desde que haja oportunidade
para que isso ocorra. Assim, considerando a Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 1963, 2003;
MOREIRA, 2006) e Aprendizagem Baseada em Grupos (SIBLEY & OSTAFICHUK, 2014), investigo
interações que visaram o desenvolvimento de competências interativas de alunos do terceiro
ano do ensino médio de um colégio de aplicação. Compreendendo a relação da autonomia
sociocultural com a interação entre aprendizes mais experientes e menos experientes
(NICOLAIDES, 2017) e considerando a necessidade de ressignificar a avaliação para romper com
uma ideia “classificatória, sentenciva e terminal, (...), tendo em vista a construção de uma prática
mediadora e emancipatória” (QUEIROZ & GODOY, 2006, p. 12), foram realizadas avaliações ativas
a partir das quais os alunos escreveram narrativas de histórias de aprendizagem (BARKHUIZEN,
et al, 2014, p. 37). Partindo-se do pressuposto de que “narrativas e TSC são parceiras naturais”
(Swain et. al., 2015, p. x), elas podem nos auxiliar a “entender os mundos mentais interiores
de leitura de professores e alunos e a natureza do ensino e aprendizagem de línguas como
uma atividade social e educacional” (BARKHUIZEN et. al, 2014, p. 313). Os resultados indicam
o desenvolvimento da aprendizagem diante de uma práxis interativa e colaborativa, revelando
“transformação coletiva em lugar de transformações individuais” (ENGERSTRÖM, 2008).
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 40
A CORREÇÃO REFLEXIVA DE TESTES ESCRITOS COMO SUPORTE PARA A SUPERAÇÃO DE
LACUNAS NO DESEMPENHO DOS ALUNOS
AUTORES: Tufi Neder Neto
TÓPICO: Autonomia na Aprendizagem de Línguas
SALA / HORÁRIO: SALA 3 - 11/07 - 10:30/10:50
RESUMO
Este é um projeto que vem sendo realizado com turmas de Língua Inglesa de um curso de
Letras desde o ano de 2016. Seu foco está na Aprendizagem Autorregulada (AAR) (Hattie,
Yates, 2014; Gonçalves, Nascimento, 2010; Black, William, 1998) , a qual objetiva auxiliar o
aluno no desenvolvimento de sua autonomia como aprendiz. Neste trabalho, destacamos a
importância de ações anteriores e posteriores à aplicação de testes escritos, com enfoque na
conscientização dos alunos sobre aspectos variados inerentes à sua aprendizagem, por exemplo,
o gerenciamento do tempo, a seleção e uso de estratégias de estudo e, principalmente, a análise
de erros cometidos nos testes. Os alunos foram convidados a refletir sobre os problemas que
tiveram por meio de uma Ficha de Correção Reflexiva, a qual foi aplicada na aula dedicada
à correção dos testes escritos. O objetivo dessa reflexão é fazer os alunos pensarem sobre
sua preparação para os testes e sobre as causas das dificuldades que encontraram e que
culminaram nos erros que cometeram. Cremos que, se os educandos forem estimulados a
exteriorizar seus processos cognitivos ao nível da consciência, eles serão capazes de agir sobre
essas dificuldades e superar as lacunas de seu conhecimento. A Ficha de Correção Reflexiva
é preenchida pelos alunos e fotografada por eles com o uso de telefones celulares para seu
arquivo, pois o original é entregue ao pesquisador para análise. Os resultados mostraram
que a reflexão permitiu que os alunos localizassem as causas de seus problemas e pudessem
traçar estratégias para superá-los. Isso nos mostra que a AAR pode ser uma ferramenta valiosa
para a aprendizagem. Esses registros também se tornam uma fonte de informação acerca de
processos mentais dos alunos que podem ajudar professores, instituições de ensino e autores
de material didático a leva-los em consideração para elaborar novas formas de contribuir para
a melhoria da aprendizagem.
Palavras chave: Avaliação formativa, AAR, correção reflexiva de testes escritos
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 41
AUTONOMIA DO APRENDIZ EM CURSOS DE INGLÊS PARA PROPÓSITOS ACADÊMICOS:
UMA PROPOSTA TEÓRICO-PRÁTICA
AUTORES: Stefanie Fernanda Pistoni Della Rosa
TÓPICO: Autonomia na Aprendizagem de Línguas
SALA / HORÁRIO: SALA 3 - 11/07 - 10:50/11:10
RESUMO
O ensino de Inglês para Propósitos Acadêmicos (IPA) tem sido o alvo de discussões que envolvem
o processo de internacionalização das instituições de ensino superior no Brasil devido ao seu
foco no desenvolvimento de habilidades comunicativas necessárias para a atuação e participação
efetiva de pesquisadores no contexto acadêmico, cujos fundamentos são norteados a partir de
criteriosa análise de situação-alvo, necessidades e interesse. Considerando a atividade de um
pesquisador como autônoma, é desejável atitude igualmente autônoma como aprendiz da língua
internacional da ciência. Dessa forma, é imperativo que cursos de IPA possibilitem o fomento
da autonomia do aprendiz, auxiliando na continuidade do aprendizado para além da sala de
aula. Esta apresentação tem como objetivo apresentar um recorte dos resultados de pesquisa
cujo foco foi analisar a atuação e a percepção com relação à autonomia de aprendizes de um
curso de IPA a partir de suas compreensões sobre seus papeis, o papel de professores e do
material didático. Os dados foram coletados em um curso de redação acadêmica oferecido pelo
programa Idiomas sem Fronteiras, com base nas teorias de Inglês para Propósitos Específicos
(ROBINSON, 1991; HUTCHINSON e WATERS, 2006), Inglês para Propósitos Acadêmicos (HYLAND,
2006; JORDAN, 2012), e teorias de Autonomia (BENSON, 2007; LITTLE, 1991). A análise de dados
evidencia a importância do trabalho colaborativo entre professores e aprendizes a partir da
negociação e da tomada de responsabilidades no processo de ensino-aprendizagem por parte
dos aprendizes. Para tanto, cursos de IPA precisam ser pensados para sensibilizar aprendizes
para o conceito de gênero acadêmico e comunidade discursiva, focando na reflexão orientada
sobre o uso informado da língua inglesa com foco no ensino sistemático de estratégias de
aprendizagem para que aprendizes-pesquisadores consigam desenvolver habilidades
comunicativas para participarem ativamente da comunidade discursiva que almejam.
Palavras-chave: Inglês para Propósitos Acadêmicos; Autonomia; Sensibilização para o gênero
acadêmico.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 42
DE MASMORRAS A DRAGÕES: A MOTIVAÇÃO COMO FERRAMENTA PARA SUPERAR
ADVERSIDADES NA JORNADA DE UM APRENDIZ NERD.
AUTORES: Anderson Silva Matos
TÓPICO: Autonomia na Aprendizagem de Línguas
SALA / HORÁRIO: SALA 3 - 11/07 - 11:10/11:30
RESUMO
O presente trabalho se propõe a analisar, através da narrativa obtida por entrevista de um
indivíduo, como fatores internos ( como sua motivação e agência) contribuíram para a
construção de sua identidade auto-intitulada como nerd, em especial, um aficionado por jogos
de interpretação de personagens. Além disso, através de sua narrativa, é possível perceber
como tal identidade impactou suas decisões para um agir autônomo e para um desenvolvimento
profissional dentro de sua área de interesse. Partindo de discussões sobre o fator motivacional
de jogos (GEE, 2008), em especial o RPG (jogo de interpretar personagens), e do conceito de
autonomia como situada socioculturalmente (VYGOTSKY, 1984) como base para a observação
dos relatos obtidos através de entrevista, analiso indícios de autonomia na fala do aprendiz,
concluindo que sua motivação o levou não apenas a tornar-se um expert em sua área tanto
recreativa quanto profissional, mas lhe garantiu oportunidades distintas de destaque, que o
entrevistado, por sua vez, utilizou para o bem de seu grupo.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 43
PROPOSTAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM ORIENTADAS PELA COMPLEXIDADE: RELATOS
DA VIVÊNCIA EM UMA OFICINA DE LEITURA EM LÍNGUA PORTUGUESA E EM UMA AULA
DE LÍNGUA INGLESA.
AUTORES: Marta Maria Silva de Faria Wanderley, Marina Borges Mujriana
TÓPICO: Autonomia na Aprendizagem de Línguas
SALA / HORÁRIO: SALA 3- 11/07 - 11:30/11:50
RESUMO
Este trabalho, na área de Linguística Aplicada e linha de pesquisa Linguagem, EnsinoAprendizagem e Educação, tem por objetivo apresentar duas experiências de ensino embasadas
na Complexidade (MORIN, 2015) em dois contextos diversos, um de ensino de língua inglesa e
outro, de uma oficina de leitura em língua portuguesa. As experiências buscaram compreender
como a Complexidade (MORIN, 2015) como linha norteadora para o desenvolvimento de
propostas de ensino-aprendizagem pode contribuir para tornar o ensino mais próximo
à realidade dos alunos em uma tentativa de articulação entre aluno, escola e mundo. As
propostas de aulas complexas permitem que se considerem as incertezas e imprevisibilidades
entendendo a necessidade da participação dos alunos como sujeitos ecologizados, tornandoos autônomos na construção do conhecimento. A Complexidade (MORIN, 2015) traz também
o entendimento da necessidade de transformações no contexto educacional, visando a uma
reforma do pensamento, a qual pode ser uma alternativa em um cenário de crise como a vivida
no mundo contemporâneo. Este trabalho teve o embasamento metodológico da Abordagem
Hermenêutico-Fenomenológica Complexa (FREIRE, 2012, 2017), que busca descrever e
interpretar fenômenos da experiência vivida a fim de se chegar a sua essência. A experiência de
ensino-aprendizagem de língua inglesa foi realizada em uma escola de idiomas na grande São
Paulo e contou com participação de sete alunos adultos. A experiência da oficina de leitura foi
realizada em uma escola pública da Bahia e teve a participação de cinco alunos adolescentes.
As emergências das pesquisas mostram que a percepção dos alunos é a de que as atividades,
entendidas como complexas, são capazes de articular os saberes escolares ao seu cotidiano e
o mundo ao seu redor.
Palavras-chave: ensino-aprendizagem, complexidade, leitura.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 44
AS POTENCIALIDADES DO DIALOGISMO NOS TRABALHOS EM LINGUÍSTICA APLICADA:
FOCALIZANDO O 18º CONGRESSO MUNDIAL DA AILA
AUTORES: Guilherme Brambila
TÓPICO: Linguagem e Trabalho
SALA / HORÁRIO: SALA 3 - 11/07 - 11:50/12:10
RESUMO
A perspectiva dialógica da linguagem, que se origina das contribuições do Círculo de Bakhtin, tem
sido um contribuinte aos estudos linguísticos, em especial os de Linguística Aplicada (doravante
LA), cada vez mais presente em investigações contemporâneas. Assim, esta vertente, fundada
no conceito do dialogismo, que considera a tensão dos discursos na constituição do enunciado
social e historicamente existente na interação dos sujeitos, possibilita ao (à) linguista múltiplos
caminhos de investigação e observação de seu corpus. Identificada essa potencialidade, este
trabalho tem como principal objetivo o levantamento de dados, bem como sua discussão,
referentes à representatividade de pesquisas de base dialógica apresentadas no 18º Congresso
Mundial da Associação Internacional de Linguística Aplicada (Aila), ocorrida em 2017, na cidade
do Rio de Janeiro. A justificativa para tal levantamento e discussão se dá pela importância de se
verificar como, na contemporaneidade dos estudos linguísticos, especificamente os de Linguística
Aplicada, o dialogismo bakhtiniano tem sido recepcionado e trabalhado. Tal estudo, inclusive,
identifica-se como um meio de compartilhamento de informações e práticas apresentadas no
Congresso Mundial da Aila, que tem grande relevância para o cenário de pesquisa em LA. A fim
de alcançar a proposta mencionada, a análise de base qualitativa e indiciária (GINZBURG, 1986)
se dará a partir do livro de resumos do evento, visando destacar a diversidade de caminhos
teóricos, práticos e metodológicos que o dialogismo possibilita à pesquisa em LA.
Palavras-chave: Dialogismo; Aila; Linguística Aplicada.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 45
A PALAVRA DO “OUTRO” NO DISCURSO DE PROFESSORES ESTAGIÁRIOS DURANTE
O PROCESSO DIALÓGICO DE AUTOCONFRONTAÇÃO: UM RECURSO PARA A PRÁTICA
DOCENTE.
AUTORES: Rozania Maria Alves de Moraes
TÓPICO: Linguagem e Trabalho
SALA / HORÁRIO: SALA 3 - 11/07 - 12:10/12:30
RESUMO
Os estudos que envolvem a análise do trabalho docente pelo viés da Clínica da Atividade e da
Ergonomia da Atividade têm contribuído bastante para os avanços nas reflexões acerca do
ensino como trabalho, tanto no que se refere ao ensino de línguas quanto na própria formação
de professores de línguas. No presente estudo analisamos a atividade linguageira (ou discurso)
de duas professoras estagiárias de francês durante o processo dialógico de Autoconfrontação
(VIEIRA; FAÏTA, 2003). Partindo de enunciados concretos (BAKHTIN, 2003) dessas professoras que
comentam suas atividades iniciais (isto é, de sala de aula) durante a Autoconfrontação Simples,
buscamos identificar, em seu discurso, marcas da palavra do “outro” que direciona ou contribui,
de alguma forma, para sua prática docente. O lócus de nossa investigação é um centro de
línguas de uma universidade pública de Fortaleza, onde essas professoras realizam seus estágios
curriculares. Sustentamos nossas reflexões teóricas nos estudos de Bakhtin e o Círculo, no que
tange à análise dialógica do discurso dessas professoras; de Tardif (2010), concernentes aos
“saberes” que guiam os professores na sua prática de sala de aula; de Vieira e Faïta (2003), acerca
dos aportes teórico-metodológicos da Autoconfrontação. Além disso recorremos também aos
aportes da Clínica da Atividade (CLOT; FAÏTA, 2000) e da Ergonomia da Atividade (CLOT; FAÏTA,
2000; AMIGUES, 2003; 2004). Nossas análises apontam que as professoras apresentam em sua
atividade linguageira marcas da palavra do “outro” que constitui, para ambas, um recurso que
elas utilizam visando à realização de uma prática docente mais eficaz.
Palavras-chave: Discurso; Autoconfrontação; Análise Dialógica.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 46
POTENCIALIZANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: O EFEITO DE DOIS TIPOS DE
ENSINO DE ESTRATÉGIA NA PRODUÇÃO ORAL PLANEJADA DE ESTUDANTES BRASILEIROS
AUTORES: André Luís Specht, Raquel Carolina Souza Ferraz D’ely
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 3 - 11/07 - 13:30/13:50
RESUMO
Por meio de uma perspectiva de ensino e aprendizagem baseado em tarefas, o planejamento
estratégico é uma condição de pré-tarefa que proporciona tempo ao aprendiz para preparar a
sua tarefa antes de executá-la (ELLIS, 2005). Pesquisas, em geral, mostram que aprendizes que
planejam produzem falas mais complexas, acuradas e/ou fluentes, porém nem sempre esses
resultados são encontrados no contexto brasileiro. Pesquisadores (D’ELY, 2006; ELLIS, 2009)
acreditam que a falta de efeito do planejamento estratégico na produção oral pode ocorrer pela
não familiaridade do aprendiz com essa condição o que o leva a não utilizar a oportunidade
de forma produtiva. Haja vista esse cenário, esta comunicação visa apresentar uma pesquisa
que investigou dois tipos de ensino de estratégia em como planejar e seu efeito na produção
oral planejada de aprendizes brasileiros de língua inglesa, de nível intermediário em termos de
complexidade, acurácia, fluência e adequação. Para tanto, três grupos de aprendizes participaram
da pesquisa; o primeiro recebeu sessões de ensino de estratégia antes das atividades orais
das aulas regulares de inglês (integrado); o segundo recebeu uma aula inteira sobre como
planejar (isolado); e o terceiro não recebeu tratamento (controle). Os grupos realizaram duas
tarefas narrativas antes e depois do tratamento, que foram procedidas por 10 minutos de
planejamento estratégico. A produção oral dos alunos foi gravada, transcrita e analisada para
medir a complexidade, acurácia, fluência e adequação dos trechos de fala. Os resultados foram
submetidos à análise estatística, que mostrou que: (a) o grupo que recebeu ensino isolado
produziu fala mais acurada e adequada, (b) o grupo que recebeu ensino integrado produziu fala
mais adequada e (c) o grupo controle não apresentou melhora. Conclui-se que o planejamento
pode ser potencializado por meio do ensino de estratégias, trazendo contribuições tanto para
a área de ensino quanto para as pesquisas de produção oral.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 47
PRAGMÁTICA, CULTURA Y ENSEÑANZA DE LENGUAS
AUTORES: Cristina Corral Esteve
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 3 - 11/07 - 13:50/14:10
RESUMO
En esta comunicación presentaremos los resultados del proyecto de investigación Pragmática
y aprendizaje de lenguas: la retórica de la continuidad y discontinuidad como fundamento
de principios comunicativos. En este, partimos del hecho de que, cuando aprendemos una
lengua, somos capaces de alcanzar un mayor desarrollo de nuestra competencia pragmática,
fundamental para lograr la comunicación intercultural, si tenemos un acercamiento mayor al
sistema de creencias, valores y normas culturales de sus hablantes. La pregunta que surge en
este punto, teniendo en cuenta que estamos ante elementos que no podemos considerar fijos
ni inamovibles, ya que esto nos conduciría a generalizaciones poco deseables, es si es posible
servirnos de normas norteadoras o evaluadoras de la conducta social que permitan que los
alumnos reflexionen sobre las diferencias lingüístico-culturales en la interacción conversacional
y, en definitiva, comunicativa, en los diferentes grupos de hablantes. Los resultados, obtenidos
a partir de la investigación bibliográfica y su concreción en varias propuestas prácticas
desarrolladas en distintos talleres impartidos a lo largo del año, indican que las reflexiones
metapragmáticas en este sentido provocan que los alumnos se acerquen a la lengua no solo
como forma lingüística, sino que se aproximen a su uso, un uso culturalmente contextualizado y
revelador de elementos de entendimiento cultural; en definitiva, que entiendan la lengua como
un lugar de mediación formado por las culturas en las que se usa y de la que forman parte.
Palabras clave: pragmática intercultural; pragmática de la interlengua; reflexión metapragmática.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 48
RELER, REALÇAR TEXTO, TOMAR NOTAS: COMPARANDO A EFICIÊNCIA DE ESTRATÉGIAS
DE ESTUDO NA COMPREENSÃO, RETENÇÃO E APRENDIZADO A PARTIR DA LEITURA DE
TEXTOS EM INGLÊS
AUTORES: Juliana do Amaral, Lêda Maria Braga Tomitch
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 3- 11/07 - 14:10/14:30
RESUMO
Estratégias de estudo são as ações do leitor quando este se envolve na tarefa de aprender
a partir da leitura de um texto (Ferstl e Kintsch, 1999). Nesse sentido, diferem de estratégias
de leitura, que têm por objetivo a compreensão textual. Aprender a partir de um texto é uma
tarefa cognitiva complexa envolvendo não apenas compreensão do conteúdo lido, mas também
processamento em níveis mais profundos, resultando em retenção (Craik e Lockhart, 1972). Tais
processos são facilitados quando o leitor faz uso de estratégias de estudo (Just e Carpenter,
1987), elaborando relações entre informação vinda do texto e seu conhecimento prévio. Nesse
sentido, o objetivo deste estudo foi verificar a eficiência das estratégias de estudo reler, realçar
texto e tomar notas, na compreensão, retenção e aprendizado a partir da leitura de textos
em inglês. Vinte alunos de nível intermediário matriculados no curso Extracurricular de Inglês
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) participaram do estudo, dividido em duas
fases. Na fase 1, os alunos leram três textos expositivos e fizeram um teste de compreensão
consistindo em um free recall e questões de verdadeiro ou falso. A fase 2 ocorreu sete dias
depois e visou verificar a retenção do conteúdo por meio de um delayed recall. Os alunos
também responderam um levantamento de estratégias (Mokhtari e Sheorey, 2012) a fim de
traçar seu perfil leitor. Os resultados preliminares demonstram uma interação complexa entre a
porcentagem de ideias principais compreendidas e lembradas e o uso de estratégias de estudo.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 49
PBL NO ENSINO DE INGLÊS: UM ESTUDO DE CASO SOBRE APRENDER A APRENDER
AUTORES: Clara Vianna Prado, Taísa Barros
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 3 - 11/07 - 14:30/14:50
RESUMO
As aulas de inglês como uma língua adicional em uma escolar internacional são muitas vezes
vistas como aula de apoio, ou reforço para alunos que não tem o desenvolvimento linguístico
acadêmico esperado para performar em aulas de conteúdo como ciências, matemática e inglês
ministradas em inglês. Assim, essas aulas não poderiam se limitar a regras gramaticais ou até
estruturas complexas da língua inglesa, mas tem que dar conta de oferecer as ferramentas
necessárias para que os alunos sejam capazes de se desenvolver nas diferentes áreas de
conhecimento escolar. O projeto “O que eu não sei...mas quero aprender” teve como objetivo
abordar questões de como estratégias que utilizamos para aprender o que não sabemos
ou como ensinar aos outros algo que sabemos fazer bem. Durante o período de três meses
alunos foram expostos à diferentes maneiras de se aprender um conteúdo com o objetivo de
emponderar os alunos a buscar soluções para aprender novos conteúdos de forma autônoma
e eficaz.
Dessa forma, esse estudo de caso busca explorar a abordagem baseada em projetos (PBL) em
um contexto de uma escola internacional na cidade de São Paulo com o objetivo de compreender
se as estratégias abordadas pelo professor influenciaram melhoras no desempenho acadêmico
dos alunos. Além disso, busca-se investigar quais as estratégias mais eficazes, neste contexto,
para aulas de inglês língua adicional. Por fim, esse trabalho está ancorado nos conceitos da
abordagem baseada em projetos (PBL) discutida por RIBEIRO (2008) e MITRI (2008), conceitos de
Content and language integrated learning (CLIL) de MARSH ( 2002) e na Teoria Sócio-HistóricoCultural, a partir dos trabalhos de Vygotsky (2001). A metodologia utilizada foi estudo de caso
abordada por CHIZZOTTI (1995) e os instrumentos de coleta de dados foram os trabalhos dos
alunos, filmagens de aulas e depoimentos de professores.
Palavras-chave: PBL; Ensino de inglês; Estudo de caso.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 50
A DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA NO ENSINO DE LÍNGUAS ADICIONAIS: REVISÃO E
APLICAÇÃO
AUTORES: Mergenfel A. Vaz Ferreira
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 3 - 11/07 - 14:50/15:10
RESUMO
A presente proposta de comunicação está centrada em pesquisa que tem como pressuposto
principal a ideia de que todas as salas de aula são ambientes multiníveis de ensino e aprendizagem,
haja vista a singularidade dos processos e trajetórias linguístico-culturais aportados pelos
aprendentes em relação à língua-cultura alvo (FERREIRA e GONDAR, 2018). Além disso, coloca
em foco a heterogeneidade de aprendentes na sala de aula de línguas, mas especificamente, as
línguas adicionais. Assim, busca no aporte teórico da diferenciação pedagógica possíveis formas
de se lidar com esta heterogeneidade, incluindo diferentes saberes e diferentes modos de
aprender. A diferenciação pedagógica, ou diferenciação interna (PERRENOUD, 2000; RESENDE
e SOARES, 2002; PINTO, 1997), está relacionada à gestão da heterogeneidade em sala de aula.
Para conseguir diferenciar, é necessário primeiramente não ser indiferente às diferenças e estar
atento às especificidades existentes, buscando a criação de condições para que os aprendizes
tenham tempos, espaços e recursos materiais que melhor permitam as suas aprendizagens.
Por outro lado, a literatura chama a atenção para a necessidade de professores refletirem e
procurarem soluções capazes de responder às situações de desadaptação, às diferenças
nos processos de aprendizagem, e aos diversos ritmos nesses processos. Essa comunicação
tem, portanto, como objetivo principal apresentar uma breve revisão teórica do conceito de
diferenciação pedagógica, discutindo as contribuições de seus pressupostos especificamente
para a área de ensino e aprendizagem de línguas adicionais. Além disso, serão apresentados e
comentados alguns exemplos de atividades e tarefas para a sala de aula de línguas adicionais,
que tenham como fundamentação pressupostos da diferenciação pedagógica.

12º Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada - CBLA 2019 - 93

CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 51
ASPECTOS CULTURAIS NA SALA DE AULA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: UMA ABORDAGEM
INTERCULTURAL, CRÍTICA E REFLEXIVA
AUTORES: Ana Paula Deslandes de Almeida Moutinho, Fernanda Cândido da Silva Santos
Magalhães
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 3 - 11/07 - 15:10/15:30
RESUMO
A comunicação efetiva em língua estrangeira depende não só do conhecimento da língua,
mas também da cultura, já que a comunicação se constrói em um contexto cultural específico,
englobando fatores verbais e não-verbais. Como diz Laraia (2006): “a linguagem humana é
um produto da cultura, mas não existiria cultura se o homem não tivesse a possibilidade de
desenvolver um sistema articulado de comunicação oral”. Sendo assim, língua e cultura estão
intrinsecamente ligadas e é natural, portanto, a inclusão de aspectos culturais nas aulas de
línguas estrangeiras. Durante o Programa PDPI - Programa de Desenvolvimento Profissional
para Professores de Língua Inglesa nos EUA, oferecido pela CAPES/Fulbright, pudemos não
somente entrar em contato com a “cultura-alvo”, mas cursar aulas de aprimoramento da língua
em uma abordagem cultural baseada na cultura e história norte-americanas, oferecidas pela
universidade em que estudamos, St. John’s University - NY, sob a orientação de que os aspectos
culturais presentes no curso deveriam se tornar “parte do currículo do ensino de inglês no Brasil”
(Edital PDPI no19/2017). De volta ao país, buscamos adaptar o que vimos à nossa realidade, aos
programas e projetos implementados em nossas escolas e relacionar os aspectos trabalhados
às nossas pesquisas pessoais sobre abordagens plurais de ensino de línguas e formação
continuada de professores de língua estrangeira. Buscamos, a partir da nossa experiência no
programa, refletir sobre os aspectos ensinados no curso, a forma como eles foram trabalhados
e como conseguimos/poderíamos/deveríamos incluí-los nas nossas aulas em escolas públicas
de ensino básico no Brasil, defendendo uma abordagem intercultural, crítica e reflexiva do
ensino de cultura na sala de aula de língua estrangeira.
Palavras-chave: Ensino de cultura; interculturalismo; ensino e aprendizagem de línguas adicionais.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 52
REFLEXÕES SOBRE COLONIALIDADE DO SER E PRÁTICAS DOCENTES EM SALA DE AULA
DE LÍNGUA INGLESA
AUTORES: Selma Silva Bezerra
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 3 - 11/07 - 15:30/15:50
RESUMO
A comunicação visa interpretar os discursos presentes nas falas de alunos de uma turma do
Ensino Médio à luz da noção colonialidade do ser (TORRES, 2007). Quijano (2007) explica que o
fim do colonialismo não significou o término da colonialidade. Para o autor, a colonialidade opera
nos níveis materiais e subjetivos, atuando, de modo profundo, na intersubjetividade dos povos
colonizados. A colonialidade do ser pode ser compreendida como os efeitos do colonialismo no
nosso modo de vida mais íntimo, nas relações de gênero e sexualidade, nas visões de si e dos
outros, ditando papéis que homens e mulheres devem tomar e produzindo padrões a serem
seguidos. Torres (2007) mostra que “a colonialidade de ser introduz o desafio de conectar os
níveis genético, existencial e histórico onde se mostra de forma mais evidente seu lado colonial
e suas fraturas”(p.130-131). Nesse sentido, pode se tratar da imposição de uma racionalidade
baseada na noção de raça, categoria mental, que só admite o padrão eurocêntrico, como as
características fenotípicas de cor de pele, de cor dos olhos, de cabelos, aspectos culturais,
religiosos, entre outros, excluindo, assim, os outros colonizados, entendidos como inferiores. A
pesquisa foi realizada em uma turma do 1 ano do Ensino Médio do Instituto Federal de Alagoas,
Campus-Satuba, durante 7 meses. Teve como metodologia a autoetnografia, por enfatizar a
narração da experiência pessoal para refletir questões inseridas em práticas culturais (ADAMS,
ELLIS e JONES, 2015). Desse modo, como discussão, apresento falas proferidas em sala de aula
como “eu quero ser um gringo bonito e inteligente”, “eu queria ser um negro americano” que
podem corroborar a noção de colonialidade do ser. Além disso, reflito e interpreto as minhas
posturas e práticas de sala de aula como professora pesquisadora.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 53
A DIMENSÃO MOTIVACIONAL DE EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM E USO DE INGLÊS
COMO L2 COMPARTILHADAS PELO FACEBOOK
AUTORES: Marcia Cristina Bento Zanoteli
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 3 - 11/07 - 15:50/16:10
RESUMO
Assim, o objetivo deste trabalho é investigar os motivos pelos quais falantes não nativos de inglês
buscam aprender e/ou usar a língua na era digital em que vivemos, através do evidenciamento
dos componentes motivacionais (aspectos de experiências) presentes nas narrativas fornecidas
pelos sujeitos desta pesquisa. O aporte teórico para essa investigação compreende contribuições
relevantes da teoria motivacional em Linguística Aplicada, em sua perspectiva sócio-dinâmica,
representada aqui pelos trabalhos de Gardner (2010), Dörnyei (2005; 2009; 2017), Dörnyei e
Ushioda (2011), Dörnyei e Ryan (2015), e Bambirra (2009; 2016). Trata-se de uma pesquisa
aplicada, cuja coleta de dados foi realizada na página Humans of All Accents, criada na plataforma
de rede social Facebookpara fins desta pesquisa. Os instrumentos utilizados para a coleta
de dados foram narrativas de experiências de aprendizagem e de uso de inglês como L2. As
narrativas foram analisadas por meio de categorias criadas com base nos trabalhos de Dörnyei
e Ryan (2015) e Dörnyei (2017), a respeito da influências identitárias do aprendiz no processo de
aprendizagem de L2, e na vasta documentação sobre experiências de aprendizagem reunida por
Miccoli (1997-2018), através do método de análise de conteúdo. Apresentamos os resultados
da análise das narrativas, explicitando os componentes motivacionais encontrados, enquanto
refletimos acerca de suas possíveis implicações pedagógicas.
Palavras-chave: motivação; experiências de aprendizagem de L2; narrativas
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 54
SENTIMENTO DE GRAMATICALIDADE
AUTORES: Edite Maria Carleso, Marisela Colín Rodea
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 3 - 11/07 - 16:10/16:30
RESUMO
Este trabalho tem como objetivo pesquisar um aspecto da competência gramatical de
estudantes universitários falantes de espanhol no México que aprendem português como língua
estrangeira. Para isso escolhemos como objeto de estudo o Curso Ativo de Português, CAP, (Da
Silva et alli, 1981) do qual selecionamos três atividades didáticas para constituir o corpus da
pesquisa. O nosso objetivo é mostrar como é a proposta do aluno adquirir esse sentimento
especial de gramaticalidade construído a través do contato intensivo e natural com a língua e
como aprender a través de um processo de indução, consistente em três fases: sensibilização,
conscientização e apropriação. Analisamos como é o encaminhamento linguístico- discursivosociolinguístico oferecido pelos autores para levar ao aluno à aprendizagem de “um registro
neutro” da língua. Nessa condição o estudo reconstrói a trajetória dos modelos de aquisição e
de aprendizagem de base psicolinguística de Krashen e de Bruner até a discussão atual sobre
as maneiras alternativas de construção do conhecimento na sala de aula de língua estrangeira,
desvinculadas dos preceitos de um determinado método (Celani, 2002, Antunes, 2014). A
análise esclarece que o CAP mesmo sendo uma proposta inscrita na abordagem comunicativa
de um sílabo nocional-funcional, estruturou-se na proposta de um sílabo negociado. O CAP
contemplou a alteração da programação a partir da negociação com os alunos: da sequencia
de atividades, a inclusão de materiais ou atividades para criar um maior trabalho de uma função
e a substituição de um documento por outro. Os resultados permitem argumentar que o CAP
contém uma proposta válida para aquisição /aprendizagem de português que foi construída na
base de conteúdos a serem negociados e atualizados; trata-se de uma abordagem, a pesar do
tempo transcorrido, ela é coerente com as discussões atuais sobre ensino/aprendizagem de
línguas e o tema da variação, razão pela qual pode adaptar-se a internacionalização da língua
portuguesa.
Palavras-chave: sentimendo de gramaticalidade, pesquisa em sala de aula, repertorios linguisticos
e socioculturais
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 55
REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DE LÍNGUA PARA FINS ESPECÍFICOS A PARTIR DA
ABORDAGEM DOS GÊNEROS EM MANUAIS E LIVRO DIDÁTICO DE ESPANHOL PARA
SECRETARIADO
AUTORES: Eduardo César Pereira Souza
TÓPICO: Ensino de Línguas para Fins Específicos
SALA / HORÁRIO: SALA 4 - 11/07 - 09:30/09:50
RESUMO
Muitos são os gêneros que estão presentes no cotidiano de trabalho do profissional de
secretariado. Assim sendo, o objetivo geral deste estudo foi analisar qual o papel dos gêneros
nos materiais didáticos de espanhol para esta área. Tendo como objetivos específicos: a)
conhecer a formação dos professores autores dos materiais didáticos; b) identificar se nos
materiais didáticos analisados abordam-se gêneros; c) caso haja alguma abordagem dos
gêneros, verificar se eles estabelecem relação com a esfera em que o secretariado se insere
(ou seja, o âmbito profissional); d) tendo em vista a importância das atividades e/ou tarefas
no processo de assimilação de conteúdo, verificar qual a abordagem presente nelas (se
mantêm aproximação com as teorias de ensino e aprendizagem da Linguística Aplicada ou
se se distanciam desta perspectiva); e e) verificar se são adotados critérios para a elaboração
dessas atividades. Quanto aos aspectos metodológicos, essa pesquisa se caracterizou como
de caráter descritivo, bibliográfico, documental e qualitativo. Em nossas análises consideraramse três materiais didáticos (um livro e dois manuais), quais sejam: El Español por profesiones:
secretariado, de Aguirre e Gómez de Enterría (1992); Español para Secretariado, de Durão et al.
(1999) e Espanhol para secretariado: um guia prático para secretários, assessores e assistentes,
de González (2012). Os resultados coletados nas análises revelaram que apenas um dos três
materiais investigados estava especificamente direcionado ao ensino de espanhol para fins
específicos, neste caso ao secretariado, a partir da abordagem dos gêneros, da mesma forma
que as atividades propostas, embora se trate de uma obra da década de 1990 e não elaborada
por secretários. Isso, por sua vez, sinaliza a necessidade da elaboração de novos materiais
didáticos de espanhol para secretariado, por pesquisadores da área e afins.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 56
USOS DE TECNOLOGIAS EM AULAS DE LÍNGUA INGLESA NAS ESCOLAS ESTADUAIS COM
ENSINO MÉDIO INTEGRAL DE ARACAJU-SE
AUTORES: Allessandra Elisabeth Dos Santos
TÓPICO: LINGUAGEM E TECNOLOGIA
SALA / HORÁRIO: SALA 4 - 11/07 -09:50/10:10
RESUMO
Esta comunicação refere-se à pesquisa de mestrado, em andamento, no Programa de PósGraduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe, cujo objetivo geral é analisar
os usos de tecnologias em aulas de Língua Inglesa nas escolas estaduais com Ensino Médio
em Tempo Integral em Aracaju. Levando-se em consideração o objetivo geral do estudo, essa
pesquisa será de natureza descritiva e analítico-interpretativa, adotando-se assim como tipo de
delineamento o levantamento, descrição e análise, e tendo como último critério de classificação
uma pesquisa de abordagem qualitativa. O quadro teórico delineado parte de concepções
de tecnologias de autores como Lemos (2002), Kenski (2017), da Teoria das Representações
Sociais de Moscovici (1978), assim como a relação entre ensino de língua inglesa e tecnologias
(LIMA, 2011, 2017; JESUS E MACIEL, 2015; EL KADRI ET AL, 2017; TAKAKI E MONTE MÓR, 2017),
e ensino médio integral baseando-se nos documentos oficiais OCEM (BRASIL, 2006) e a Lei
nº 13.415, de 16 de dezembro de 2017. Os dados são coletados por meio de questionários,
entrevistas e observações de aulas, e analisados segundo a perspectiva da pesquisa docente
(FREEMAN, 1998). Por meio da análise gerada pelos dados coletados nessa pesquisa, esperase colaborar com a relevante e contínua reflexão acerca do papel da escola, estendendo-se ao
papel do professor, na formação de um cidadão do qual se exige uma diversidade de habilidades
mentais e sociointeracionistas em contextos de linguagens múltiplas tão corriqueiras em nossa
sociedade atual.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 57
UNDERGRADUATE STUDENTS’ CHALLENGES OF WRITING RESEARCH PROJECTS
AUTORES: Carlos Eduardo de Araujo Placido
TÓPICO: Ensino de Línguas para Fins Específicos
SALA / HORÁRIO: SALA 4 - 11/07 - 10:10/10:30
RESUMO
Undergraduate students have not had much support to write their research projects in Brazil.
To help these students with this problem, the Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Brazil,
have integrated their curricula to better guide their students through this task. Therefore, this
research casts light on the students’ challenges in writing research projects (Badger and White,
2000; Dudley-Evans, 2001; Richards, 2008). The data come from the classroom transcriptions,
teacher’s fieldnotes, teacher-students feedback sessions and the students’ initial as well as
final research project drafts. These data were collected in 2018. By far, the data collection has
displayed 4 undergraduate students’ main challenges. These challenges were 1) the choice of
the research topic, 2) the collection of preliminary data, 3) the finding of the theoretical bases to
support the chosen topic and 4) the organization of the methodology. The results highlight the
increasing necessities of appropriate support to help these students and the development of
academic literacy in Portuguese.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 58
PORTUGUÊS COMO LÍNGUA DE ACOLHIMENTO: UMA PROPOSTA PARA DESLOCAR O
ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA ALUNOS SURDOS
AUTORES: Rúbia Araújo Borges, Kassandra da Silva Muniz
TÓPICO: Ensino de Línguas para Fins Específicos
SALA / HORÁRIO: SALA 4 - 11/07 - 10:30/10:50
RESUMO
Apresentaremos neste evento a pesquisa em andamento alinhada à Linguística Aplicada no
Programa de Pós-Graduação em Letras pela Universidade Federal de Ouro Preto. A partir
de algumas experiências prévias sobre os desafios do ensino de português para surdos no
Brasil e com o surgimento de algumas limitações, fomos direcionados ao contexto da pesquisa
acadêmica. Nesse sentido, torna-se relevante pensar a contemporaneidade no ensino de língua
portuguesa para surdos. Há certas limitações/dificuldades no ensino de português para surdos
e isso se concretiza na dificuldade da produção escrita desses estudantes. O motivo, a razão da
dificuldade na produção escrita dos estudantes surdos não reside no fato deles serem surdos;
e sim no modelo de ensino de língua portuguesa presente nas aulas de português como
língua adicional. Pensar o ensino de língua portuguesa (LP) no qual esses alunos se sintam
mais coparticipes, incluídos, acolhidos, diminuiria as dificuldades da produção escrita desses
estudantes? Tais questionamentos fundamentam os caminhos epistemológicos traçados da
presente pesquisa.
Palavras-chave: LP; surdos; acolhimento.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 59
O PENSAMENTO DIALÉTICO SOBRE A LÍNGUA E AGÊNCIA NUM CURSO DE ESCRITA
ACADÊMICA EM INGLÊS: REFLEXÕES A PARTIR DE UMA PERSPECTIVA HISTÓRICOCULTURAL
AUTORES: Marília Mendes Ferreira
TÓPICO: Ensino de Línguas para Fins Específicos
SALA / HORÁRIO: SALA 4 - 11/07 - 10:50/11:10
RESUMO
Vygotsky é um autor assaz conhecido na linguística aplicada, porém os estudos frequentemente
se limitam a utilizar seus conceitos bastante conhecidos (mediação, ZPD, etc) ou comumente
apresentam confusões conceituais como limitar ZDP a scaffolding e o i+1 de Krashen (Dunn;
Lantolf, 1998; Ferreira, 2008). Pouco conhecida também pela área são as perspectivas pedagógicas
baseadas no legado vygotskiano: a formação sistemática de ações mentais e conceitos Galperin
(1974, 1989, 1992) e o ensino desenvolvimental (Davydov, 1988 a, b, c,d,1990) por exemplo. Este
último criou uma perspectiva pedagógica cujo objetivo maior é desenvolver um pensamento
dialético(também chamado de teórico) dos alunos em relação aos conteúdos disciplinares.
Nesta comunicação, analiso o desenvolvimento do pensamento teórico de uma aluna ao fazer
uma tarefa de resolução de problemas – um dos seis passos da pedagogia davydoviana- em um
curso de escrita acadêmica em inglês. O curso foi criado com base no ensino desenvolvimental
e objetivou trabalhar o conceito abstrato de língua (língua «contexto social) manifestado em
gêneros textuais. Pela análise dos dados, a aluna mostra sinais dessa forma de pensar, mas
ainda vinculada a uma concepção empírica da língua. As regras linguísticas são aceitas sem
questionamentos e desconectadas da sua origem. Concluo que o ensino de línguas não
favorece o desenvolvimento do pensamento dialético e, como consequência, o usuário possui
menos agência para usar essa importante ferramenta constituinte da sua cognição.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 60
FAKE NEWS: LETRAMENTO CRÍTICO E DIGITAL SOB O VIÉS DA COMPLEXIDADE
AUTORES: Beatriz Arruda Acosta Ferreira da Cruz, Adson Luan Duarte Vilasboas Seba
TÓPICO: Linguagem e Tecnologia
SALA / HORÁRIO: SALA 4 - 11/07 - 11:10/11:30
RESUMO
Com o boom das redes sociais e a evolução das tecnologias digitais a produção e o consumo
de informação são ressignificados atualmente. Para ser um criador de conteúdo digital basta
ter um smartphone com acesso à internet. Nesse sentido, qualquer usuário de rede social
pode criar ou compartilhar conteúdos instantaneamente, tornando-se comum o aparecimento
das Fake News. Tomamos os Sistemas Adaptativos Complexos (SACs) como nossa vertente
teórica e compreendemos aqui o letramento como um sistema complexo, uma vez que “seu
comportamento emerge das interações do seu componente” LARSEN-FREEMAN E CAMERON,
2008, p.2), é também auto organizado e aberto, pois recebe estímulos externos e não-linear, uma
vez que seus leitores (agentes) são muitos e suas leituras variam conforme suas interações e
particularidades. Compreendemos o letramento como um sistema de processamento complexos,
ou seja, “um sistema em que seus elementos participantes geram uma interdependia das partes,
fazendo surgir daí uma propriedade (emergente) que não é própria das partes isoladas, mas de
um sistema como um todo.” (COSCARELLI E NOVAIS, 2010, p. 37).Tomamos, a partir disso, as Fake
News como emergentes ao sistema, que vem desestabilizando e modificando-o promovendo,
desse modo, mais dinamismo ao mesmo, sendo essa característica uma das fundamentais de
um sistema Larsen-Freeman e Cameron. (2008). Esse trabalho tem por objetivo, contribuir para
que o sujeito-leitor possa compreender outros modos de leitura existentes tanto no contexto
off-line quanto no online, fazendo isso por meio da problematização e interpretação de Fake
News, afim de tornar esses agentes (alunos) criticamente letrados, capazes de interpretar textos,
desenvolver habilidades para produzir associações e compreensões nos espaços multimidiáticos
e, também, se apropriar das tecnologias e redes sociais nas quais as Fake News circulam.
Palavra-Chave: Fake News; Letramento digital; Sistemas Adaptativos Complexos
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 61
DESIGN EDUCACIONAL COMPLEXO: UMA EXPERIÊNCIA REVELADA EM AULAS DE INGLÊS
EM AMBIENTE ONLINE
AUTORES: Karin Claudia Nin Brauer, Neiva Cristina da Silva Rego Ravagnoli
TÓPICO: Linguagem e Tecnologia
SALA / HORÁRIO: SALA 4 - 11/07 - 11:30/11:50
RESUMO
O trabalho “Design Educacional Complexo: uma experiência revelada em aulas de inglês em
ambiente online” tem como objetivo apresentar a descrição e interpretação de atividades
desenvolvidas com base na orientação do design de cursos complexos (FREIRE, 2013) em uma
pesquisa desenvolvida em um curso de inglês para graduação em Turismo. O estudo ocorre no
âmbito de Linguagem e Tecnologia e embasou-se na Epistemologia da Complexidade (MORIN,
2003, 2009, 2011) e na ideia de língua como sistema complexo que muda no tempo e espaço
(LEFFA, 2016). Dessa forma, o DEC (FREIRE, 2013) apresenta-se como uma possibilidade de
organização do trabalho docente por meio de atividades construídas colaborativamente. A
metodologia utilizada foi a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa (FREIRE,
2012) que revelou por meio da interpretação a contribuição do DEC no ensino de línguas. A
relevância do trabalho está em oportunizar a socialização do estudo realizado, uma vez que
trata de um desenho de curso articulado e recursivo, que considera a relação professor e aluno
como centro do processo ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: Complexidade - DEC - AHFC
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 62
COIL COMO ALTERNATIVA PARA MOBILIDADE ACADÊMICA: UM ESTUDO DE CASO NA
UFES
AUTORES: Carlos Alberto Hildeblando Júnior, Kyria Rebeca Finardi
TÓPICO: Linguagem e Tecnologia
SALA / HORÁRIO: SALA 4 - 11/07 - 11:50/12:10
RESUMO
As instituições de ensino superior (IES) brasileiras enfrentam o desafio de educar estudantes
para um mundo globalizado e conectado com limitados recursos financeiros para a mobilidade
acadêmica internacional desde o fim do programa Ciências sem Fronteiras. Diante desse cenário,
é preciso pensar em oportunidades de trocas acadêmicas com o apoio de recursos tecnológicos.
O aprendizado colaborativo por meio da mobilidade virtual conhecido como COIL – no inglês
Collaborative Online International Learning – é uma possibilidade para a internacionalização das
IES e para a mobilidade virtual de alunos que não podem viajar. Essa abordagem pressupõe acesso
a recursos já disponíveis na instituição como internet, espaço físico, recursos tecnológicos, rede
de universidades afiliadas e estudantes receptivos a desenvolver sua competência intercultural
e aumentar seu escopo global de conhecimento. Este trabalho reporta parcialmente uma
experiência COIL realizada em 2018-2 com os alunos da disciplina de Estágio Supervisionado
I do Curso de Letras Inglês da UFES e da Universidade Alberto Hurtado (UAH) no Chile. A
experiência COIL teve como objetivo pilotar a abordagem através de reflexões sobre elementos
comuns nas práticas profissionais do professor de inglês nos dois países e como melhorá-los
para o benefício dos alunos e escolas. Houve nove participantes da UFES e quatro da UAH
que participaram de um encontro virtual. A análise preliminar dos dados obtidos por meio de
gravação do encontro realizado por vídeo conferência, entrevistas e notas de campo sugere
que professores e alunos envolvidos acreditam que a abordagem pode contribuir para criação
e desenvolvimento de um currículo comum que integre e promova as experiências de educação
internacional. De modo geral, o estudo conclui que a abordagem COIL pode proporcionar uma
alternativa para promover a internacionalização de forma econômica e dinâmica com apoio de
tecnologias abrindo portas para novas parcerias institucionais.
Palavras-chave: internacionalização; COIL; mobilidade acadêmica virtual.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 63
APRENDIZADO MEDIADO POR DISPOSITIVOS MÓVEIS: POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES
DO DUOLINGO
AUTORES: Roberta Gomes Leão, Gabriel Brito Amorim
TÓPICO: Linguagem e Tecnologia
SALA / HORÁRIO: SALA 4 - 11/07 - 12:10/12:30
RESUMO
Este estudo faz uma reflexão sobre as formas possíveis de se utilizar a Abordagem de Aprendizado
Mediado por Dispositivos Móveis (MALL, em inglês) em aulas de Língua Adcional (L2). Para
tanto, o estudo analisa as possibilidades e limitações da plataforma Duolingo, uma das mais
populares entre os aprendizes de L2. Com este objetivo, um levantamento de dados foi feito
por meio de um questionário Online com 80 participantes, dentre os quais 45 eram aprendizes
de L2 e relataram suas preferências para o aprendizado. Além disto, 25 usuários de MALL
e 10 professores de L2 foram entrevistados para complementação da coleta de dados que
foram analizados através da abordagem híbrida com a predominância de dados qualitativos.
Os resultados mostraram que os participantes reconhecem a relevância de MALL para o
aprendizado de L2 e acreditam que o Duolingo pode auxiliar no aprendizado de L2, porém com
algumas limitaçãos, já que os mesmos concordam que a presença de um professor é necessária
para criar uma atmosfera de interação e auxiliar no desenvovilmento da performace em L2.
Com base nestes resultados pode-se sugerir a importância de se utilizar abordagens híbridas
combinando MALL e aulas presenciais.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 64
CONSCIENTIZAÇÃO LINGUÍSTICA: UM COMPONENTE DA EDUCAÇÃO BILÍNGUE/
MULTILÍNGUE
AUTORES: Bernardo Kolling Limberger
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 4 - 11/07 - 13:30/13:50
RESUMO
Ações de conscientização linguística podem ser definidas, segundo García (2008), como a
promoção do conhecimento explícito sobre línguas e da percepção consciente e sensível na
aprendizagem e no uso das línguas. Diante disso, o objetivo deste trabalho é discutir algumas
práticas realizadas em sala de aula para conscientizar os alunos sobre o papel de diferentes
línguas ou de variedades linguísticas no seu cotidiano e no mundo. Por meio dessas ações,
acredita-se que o aprendiz de línguas adicionais possa obter condições de reconhecer e
respeitar que várias línguas podem coexistir e estar aberto à aprendizagem de qualquer
língua (Altenhofen; Broch, 2011). Ainda, ações de conscientização linguística podem fomentar
a desconstrução de concepções errôneas, a diminuição de preconceitos sobre variedades
linguísticas e o reconhecimento de semelhanças entre línguas. Por essas razões, recomenda-se
que essa prática poderia ser somada ao ensino de competências, como vocabulário, gramática,
pronúncia, cultura, tradução e as quatro habilidades, tornando-se um componente da
educação bilíngue/multilíngue. Palavras-chave: Conscientização linguística; educação bilíngue;
multilinguismo.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 65
INTERNACIONALIZAÇÃO,
MULTICULTURALIDADE
E
INTERCULTURALIDADE:
APRENDIZADO DE LÍNGUA-CULTURA ESPANHOLA EM CONTEXTOS DE IMERSÃO
AUTORES: Fernanda Peçanha Carvalho
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 4 - 11/07 - 13:50/14:10
RESUMO
Com o objetivo geral de investigar representações de estudantes-enunciadores da UFMG,
em nível médio técnico e superior, sobre experiências internacionais de escolarização e
seus desdobramentos para o aprendizado de espanhol, desenvolvemos nossa pesquisa de
doutoramento. Com especial atenção às Epistemologias do Sul (SOUZA SANTOS, 2006), e à
multiculturalidade que constitui a América Latina, que vislumbramos a internacionalização
como possibilidade de tensionamento e resistência. Dessa forma, reconhecemos o patrimônio,
o legado da periferia e valorizamos seus saberes interculturais. Nossa pesquisa tem como baliza
teórica a Linguística Aplicada Contemporânea, em sua lógica da interdisciplinaridade, na vertente
que problematiza o sujeito centrado e adere à concepção de sujeito psicanalítico. Temos como
principalenfoque teórico a Análise do discurso franco-brasileira, embasada na teoria do discurso
de Michel Pêcheux (1983, 1988) em atravessamento com a psicanálise freudo-lacaniana (LACAN,
1964; FREUD, 1914, TEIXEIRA, 2011). Dialogamos com as ciências sociais e as humanidades
(BAUMAN, 1999; HALL, 2011, GIDDENS, 2006, SOUZA, 2015) no intuito de compreendermos
os fenômenos da contemporaneidade que insurgem nos discursos analisados e abordamos
o caráter formativo da imersão e a ampliação do capital cultural (BORDIEU, 1979), que afeta
a discursividade do jovem na ordem do coletivo e do singular. O percurso metodológico
para a análise das representações tem um corpus de pesquisa formado por dizeres de 14
(quatorze) estudantes. Utilizamos como instrumentos de coleta dos fatos linguísticos entrevistas
semiestruturadas e narrativas elaboradas pelos estudantes-enunciadores. Os resultados
parciais apontam para representações que tocam o saber da experiência e acionam a memória
discursiva a partir do discurso da internacionalização do conhecimento.
Palavras-chave: língua espanhola; internacionalização; linguística aplicada.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 66
O ENSINO DE LÍNGUAS NA ATUALIDADE: CONSIDERAÇÕES SOBRE AS PRÁTICAS
TRANSLÍNGUES
AUTORES: Ana Claudia Peters Salgado, Rafael Jefferson Fernandes, Flávio Souza Rodrigues, Michele
Cristina Ramos Gomes
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 4- 11/07 - 14:10/14:30
RESUMO
Este trabalho tem por objetivo apresentar as discussões e pesquisas realizadas no âmbito do
GRUPELS (Grupo de Pesquisa e Estudos sobre Linguagem e Sociedade - CNPq) da UFJF que têm
colocado em perspectiva o ensino e a aprendizagem de línguas no Brasil na atualidade. Partimos
das ocorrências de lookalike English (BLOMMAERT, 2012) para propor sua análise sob uma
orientação translíngue (CANAGARAJAH, 2013) para a linguagem. Consideramos ainda a atual fase
da globalização (KUMARAVADIVELU, 2006) com um cenário marcado pela mobilidade de pessoas,
textos, discursos, línguas e pela emergência de novas tecnologias, os contatos linguísticos são
cada vez mais frequentes, fazendo emergir complexas práticas de linguagem (BLOMMAERT &
RAMPTON, 2011). Assim, filiando-nos à noção de translingual practice (CANAGARAJAH, 2013)
e partindo, de uma concepção de língua como prática local (PENNYCOOK, 2012), buscamos
através de etnografias e de microanálises de práticas interacionais situadas (MOITA LOPES,
2013), (1) refletir sobre o portunholna sala de aula performado por brasileiros aprendizes de
espanhol e (2) discutir os posicionamentos ideológicos e políticos que subjazem ao curso de
Letras-Libras da UFJF. Constatamos que esses contextos, embora possam ser aproximados
pelo viés do ensino de línguas, diferem justamente quanto às práticas de linguagem complexas
e fluidas dos aprendizes e pelas concepções de línguas que os ancoram: por um lado revelam
a capacidade criativa desses bilíngues de alinhar recursos semióticos com recursos ambientais
e sociais, por outro refletem engajamento político de marcação de lugar de fala e resistência.
Defendemos, por fim, que uma educação bilíngue com pedagogia translíngue (GARCÍA, FLORES
& WOODLEY, 2012; CANAGARAJAH, 2013)seja um caminho possível para uma aprendizagem
mais dinâmica e menos opressora, o que permitiria uma ressignificação de língua(gem) de algo
que incapacita para algo que empodera (BLOMMAERT, 2013).
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 67
ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESTRANGEIRA NO PROGRAMA IDIOMAS SEM
FRONTEIRAS, COM FOCO NA AFETIVIDADE
AUTORES: Raquel Rosa de Souza, Ariovaldo Lopes Pereira
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 4 - 11/07 - 14:30/14:50
RESUMO
As mudanças econômicas advindas do processo de globalização têm afetado o mundo em todas
as esferas. Esse fenômeno levou as universidades ao redor do mundo a enxergarem para além
de seus portões, com as novas possibilidades de produção e difusão do conhecimento com
a internacionalização dessas instituições de ensino superior. Tudo isto representou um novo
tempo dentro das universidades brasileiras e, ao mesmo tempo, as desafiou a buscar meios de
ampliar sua participação no contexto global, o que levou à criação do Programa Idiomas Sem
Fronteiras. Nesse sentido, essa pesquisa buscou compreender como as práticas pedagógicas
com foco no domínio afetivo influenciam na autonomia e agência do aluno de língua inglesa. O
recorte loco-temporal refere-se ao processo de internacionalização da Universidade Estadual
de Goiás (UEG), especialmente o curso de inglês do Programa Idiomas Sem Fronteiras (IsF) no
campus Anápolis-GO. Seguindo uma abordagem qualitativa interpretativa, Flick (2009), definiuse como objetivo compreender como os processos de aprendizagem de língua inglesa se
relacionam com a afetividade através de diversos fatores. Para tanto, foram analisadas práticas
pedagógicas relevantes e intencionais, bem como adequações aos currículos, no intuito de se
perceber a influência desses elementos na aprendizagem e no desenvolvimento da agência
dos sujeitos aprendizes. Essa discussão se sustenta em teorias sobre alteridade e o papel do
professor; agência e autonomia; e afetividade no ensino de LE. Tem como base Furtado (2012),
Costa e Diez (2012), Skliar (2018), De-Andrade (2011), Moita Lopes (1998), Hooks (2013), Jordão
(2016), Menezes de Souza (2011), Bandura (2008), entre outros. A pesquisa evidenciou que os
sujeitos são afetivamente envolvidos no processo de ressignificação e construção dos saberes,
e portanto, a ação docente deve mediar a aprendizagem através de práticas que abarquem a
afetividade e possibilitem a agência e autonomia discente.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 68
COMUNICAÇÃO ORAL EM LÍNGUA INGLESA NA ESCOLA PÚBLICA: UMA REALIDADE
POSSÍVEL
AUTORES: Luciana Peixoto Bessa, Rozania Maria Alves de Moraes
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 4 - 11/07 - 14:50/15:10
RESUMO
Este estudo objetiva apresentar como o trabalho com a comunicação oral em língua inglesa
(LI) ocorre em uma escola pública de ensino médio, a partir da coanálise da atividade de
um professor experiente. Nossa inquietação foi motivada por orientações presentes em
documentos oficiais, as quais, de modo geral, estabelecem que o ensino de língua estrangeira
deve envolver o trabalho com diferentes habilidades linguísticas, o que inclui a comunicação oral.
Devido ao caráter transdisciplinar desta investigação, recorremos à Ergonomia da Atividade e
à Clínica da Atividade; à instrução ao sósia; à filosofia círculo-bakhtiniana da linguagem; à teoria
sócio-histórico-cultural vigotskiana e a prescrições. Considerando a análise do trabalho de um
professor de LI do ensino médio, ao se confrontar com sua atividade, o docente, inicialmente,
verbaliza que a produção em comunicação oral não ocorre. Para instaurar um processo dialógico
entre o sujeito da pesquisa e sua atividade, empregamos o método indireto da instrução ao
sósia, utilizado na Ergonomia da Atividade e na Clínica da Atividade, contemplando as seguintes
fases: um questionário orientado; filmagem da instrução ao sósia; observação de uma aula
do professor participante; escrita de um texto-comentário por esse professor e filmagem da
discussão com o professor sobre as fases anteriores. Ao falar (e refletir) sobre como realiza sua
atividade (por exemplo, interagindo com os alunos em LI, ensinando vocabulário e expressões,
além de estimular o uso do idioma pelos alunos), o próprio docente, posteriormente, se dá
conta de que explora a comunicação oral em LI em sua sala de aula. Assim, através do método
dialógico e interventivo da instrução ao sósia, a atividade linguageira do professor e sua atividade
realizada demonstraram que a comunicação oral é possível de ser explorada na escola pública,
atendendo às prescrições oficiais, sobretudo as Orientações Curriculares para o Ensino Médio
e as da Secretaria de Educação do Ceará.
Palavras-chave: Comunicação oral; Instrução ao sósia; Escola pública.

12º Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada - CBLA 2019 - 111

CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 69
CENTROS DE AUTOACESSO COMO ESPAÇOS DINAMIZADORES DA APRENDIZAGEM DE
LÍNGUAS ADICIONAIS
AUTORES: Sônia Lumi Niwa, Ciléia Alves Menezes, Jean Roberto Luz da Silva
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 4 - 11/07 - 15:10/15:30
RESUMO
Com o advento da abordagem comunicativa na aprendizagem de línguas adicionais na década
de 70, os antigos laboratórios de línguas tornaram-se centros de autoacesso (CAA). Para Gardner
e Miller (1999), esses ambientes de aprendizagem são voltados aos apredentes de línguas já
que eles são sensíveis às necessidades dos mesmos durante o processo de aquisição de uma
língua adicional. Para isso, faz-se necessário ter uma abordagem sobre o que é um CAA, seu
funcionamento e como ele pode auxiliar apredentes de línguas em seu contexto. A descrição
da implantação e implementação de um CAA busca na prática elucidar essas questões. A
metodologia deste trabalho se dá pelo detalhamento dos passos adotados desde a criação e
gerenciamento do CAA Bragança da Universidade Federal do Pará. Com a finalidade de facilitar
a compreensão do funcionamento deste espaço, elaborou-se os Apêndices A (Implantação de
CAA) e B (Implementação de CAA), a fim de tornar menos penoso o desafio de criar um CAA
em qualquer instituição de ensino. Desta maneira, esperamos que este trabalho difunda o
conhecimento sobre CAAs e possa contribuir para o surgimento de novos espaços semelhantes
a este no Brasil.
Palavras-chave: Centros de Autoacesso; Criação e Gerenciamento de CAA; Aprendizagem de
Línguas Adicionais.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 70
TRADIÇÃO E COMPLEXIDADE NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE INGLÊS: CONTRASTES
ENTRE VIVÊNCIAS NORTEADAS PELO LIVRO-DIDÁTICO E PELO DESIGN EDUCACIONAL
COMPLEXO
AUTORES: Marina Borges Muriana
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 4 - 11/07 - 15:30/15:50
RESUMO
Este é um trabalho de Linguística Aplicada na linha de pesquisa Ensino-Aprendizagem que tem
por objetivo apresentar duas experiências de aula de língua inglesa, uma cujo livro-didático é a
espinha dorsal, e outra que tem o DEC-Design Educacional Complexo (FREIRE, 2013) como linha
norteadora para o desenvolvimento de atividades de ensino-aprendizagem. Observou-se que
o DEC (Freire, 2013) pode contribuir para tornar o ensino da língua mais próximo à realidade
dos alunos estabelecendo articulações genuínas entre os alunos, as aulas e o mundo além
dos muros da escola. Tal design tem por finalidade orientar professores e desenvolvedores a
criarem atividades que, além de conteúdo específico, contemplem incertezas e deem voz aos
alunos. A orientação teórica do trabalho se fundamentou na Complexidade (MORIN, 2015), que
entende a necessidade de mudanças na educação simultaneamente à reforma do pensamento.
O embasamento metodológico foi a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa
(FREIRE, 2012, 2017), que, em linhas gerais, busca descrever e interpretar fenômenos da
experiência vivida tentando compreender sua essência. As experiências de ensino-aprendizagem
foram realizadas em uma escola de idiomas e contaram com participação de sete alunos
adultos, com idade entre 22 e 38 anos e uma professora, na grande São Paulo. As emergências
das pesquisas mostram os contrastes entre as duas propostas, indicando que, entre outras
descobertas, as atividades complexas são diferentes das atividades tradicionais que os alunos
estão acostumados a realizar, e trazem percepções articuladas com o pensamento em rede,
característico do mundo contemporâneo.
Palavras-chave: ensino-aprendizagem, design educacional complexo, livro-didático.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 71
TED-ED LESSON SERIES: A GENRE ANALYSIS
AUTORES: José Augusto Simões de Miranda, Maria Ester Wollstein Moritz
TÓPICO: Gêneros discursivos e/ou textuais
SALA / HORÁRIO: SALA 4 - 11/07 - 15:50/16:10
RESUMO
This research aims at investigating the configuration of TED-Ed lesson series as a genre. The
analysis focuses on the communicative purposes of the genre as well as on its discourse
community and the rhetorical structure, contributing, therefore, to research on digital genre.
The corpus comprises 5 lessons from the field ‘Literature & Language’ of the website TED-Ed, the
criteria for choosing those specific lessons is related to their duration – from 3 to 5 minutes, and
the data is discussed in the light of Bhatia´s and Swales´s theories of genre analysis. Although
TED-Ed can be considered a new genre due to its features, the patterns of the rhetorical
elements can be similar to a class, virtual or face to face. In terms of its communicative purpose,
however, TED-Ed lesson series do not seem to have the intention to replace regular classes, but
instead, they seem to provide a support for teachers with additional interactive resources and
visual aid. Regarding the genre´s organization, all the 5 lessons have the following subsections:
watch, think, dig deeper and discussions, and are shown through animated videos. While the 5
lessons are being broadcast online and narrated by some speaker, colorful images, sentences
and questions are posed. There were some differences among samples, such as the length of
the lessons, their particular purposes, and their different visual aid along the lessons.
Keywords: Genre analysis; digital genre; TED-Ed
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 72
OS GÊNEROS JORNALÍSTICOS PRESENTES NO “JOCA- JORNAL DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE” E A FORMAÇÃO DO LEITOR CRÍTICO
AUTORES: Monick Pereira de Araújo Dos Santos, Maria Amélia Dalvi
TÓPICO: Gêneros discursivos e/ou textuais
SALA / HORÁRIO: SALA 4 - 11/07 - 16:10/16:30
RESUMO
Reunimos todas as edições eletrônicas do único jornal para jovens e crianças do Brasil Jornal da Criança e do Adolescente (Joca) - desde a sua fundação em 2011, nos dedicamos
no reconhecimento, categorização e estudo dos gêneros jornalísticos, presentes no material,
em correlação e cotejo com os subsídios complementares que o jornal traz para auxiliarem o
professor no uso pedagógico deste veículo em sala de aula de ensino fundamental, visando
à formação de leitores críticos. Ou seja: fundamentalmente, realizamos a constituição e
organização de um corpus documental, e propomos categorias para sua sistematização, tendo
em vista possibilidades para o trabalho pedagógico a partir de gêneros do discurso jornalístico
na perspectiva de formação de leitores críticos. Com isto, realizamos um estudo preliminar,
fundamentado na concepção bakhtiniana de linguagem (BAKHTIN, 2017), que possa lastrear
futuramente outras pesquisas (notadamente, pesquisas de campo). Realizamos a constituição
de um corpus, e também um estudo de diferentes gêneros jornalísticos e suas possibilidades
pedagógicas em contexto escolar. A pesquisa é de natureza qualitativa, em que utilizamos de
metodologia bibliográfico-documental, para a constituição e organização do corpus e análises
críticas iniciais do material reunido.
Palavras chave: Jornal “Joca”; Gêneros do Discurso; Formação de Leitor/Crítico.

12º Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada - CBLA 2019 - 115

CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 73
DIFERENÇAS SINTÁTICO-LEXICAIS E SUAS IMPLICAÇÕES NO ENSINO DE LÍNGUA
ADICIONAL
AUTORES: Marcelo Saparas, Sumiko Nishitani Ikeda
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 5 - 11/07 - 09:30/09:50
RESUMO
A literatura recente mostra a influência da tipologia cognitiva na aprendizagem de língua
adicional, sugerindo a consideração de etapa tradutória sobre questões referentes a diferenças
lexicogramaticais entre uma língua e outra, além de outros requisitos envolvidos no processo. O
objetivo desta pesquisa é o exame do fator lexicogramatical no ensino de uma língua adicional.
O inglês e o português representam polos opostos na tipologia dicotômica de enquadre-deverbo (EV) e de enquadre-de-satélite (ES), respectivamente. Na tradução de The bottle floated
out para A garrafa saiu flutuando, os morfemas constituintes de FLOATED são: movimento +
flutuar, requerendo o advérbio out para indicar a saída. Já no português, SAIU inclui: movimento
+ para fora, requerendo ‘flutuando’ para indicar o modo. Já em casos como: She russled out the
room em que RUSSLED (saiu + farfalhando a saia), o português, acaba não traduzindo o ‘farfalhar
a saia’ para evitar a prolixidade, resultando em prejuízo para a compreensão. O japonês é uma
língua de tópico: (1) Ringo wa Kazuo ga tabeta (A maçã Kazuo comeu), que difere de Kazuo
comeu a maçã, pois em (1) a maçã é tópico, a informação dada, indicada pela posposição wa,
algo como “Quanto à maçã, Kazuo comeu”. Consideremos agora a diferença entre as ordens
canônicas da língua portuguesa e da japonesa: o português é língua SVO (sujeito verbo objeto)
e o japonês, SOV (sujeito objeto verbo): “Pedro comprou um livro” será Pedro wa hon o (objeto
direto) katta (verbo). Esse fato causa problemas, entre eles de tradução, como no caso em que
o original de um conto japonês que alternava o tema das orações ora citando o jovem, ora a
jovem, para indicar a delicada aproximação do casal, não foi assim reconhecido, com prejuízo
para a interpretação do conto. A pesquisa tem o apoio da Linguística Sistêmico-Funcional. As
pesquisas linguísticas de cunho sociocognitivo vem ampliando o conhecimento da língua com
vantagem para o seu ensino.
Palavras-chave: Semântica; tipologia de língua; Linguística Sistêmico-Funcional
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 74
INGLÊS PARA CRIANÇAS É PARA INGLÊS VER? POLÍTICAS LINGUÍSTICAS, FORMAÇÃO
DOCENTE E EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
NO ESPÍRITO SANTO
AUTORES: Marianna Cardoso Reis Merlo
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 5 - 11/07 - 09:50/10:10
RESUMO
A educação de língua estrangeira para crianças tem sido uma importante área de investigação
para a Linguística Aplicada. Vários pesquisadores têm se dedicado a analisar o processo de
ensino e aprendizagem de língua estrangeira por crianças e a formação de educadores para
este público. Alguns desses estudos têm identificado uma lacuna entre a formação docente e a
demanda crescente pelo aprendizado de uma língua estrangeira por crianças, especialmente a
língua inglesa. Assim, este trabalho visa contribuir para esse debate por meio de uma investigação
sobre a proposta de formação inicial de educadores de inglês em dois cursos de Letras do
Espírito Santo, buscando verificar em que medida esses cursos focalizam as séries iniciais do
ensino fundamental. Tal investigação foi feita com base em uma análise dos documentos dessas
instituições. Além disso, a partir de uma perspectiva crítica, busca-se entender as relações que
podem ser estabelecidas entre os documentos que regem a educação de língua estrangeira
nas séries iniciais do ensino fundamental, a formação inicial dos educadores participantes, suas
práticas pedagógicas e suas perspectivas sobre a educação de inglês para crianças no ensino
público. Para tanto, foi feita uma pesquisa qualitativa etnográfica, tendo como fio condutor
as filosofias de linguagem pós-estruturalistas. Resultados revelam a importância de se trazer
tais discussões para os graduandos em Letras-Inglês e assim, contribuir para uma educação
linguística que seja mais relevante para as crianças, o que é o principal objetivo desta pesquisa.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 75
O ENSINO DA ESCRITA EM INGLÊS EM UM CURSO DE IDIOMAS: DA PRÁTICA DOCENTE À
GESTÃO ESCOLAR.
AUTORES: Daniela Cleusa de Jesus Carvalho
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 5 - 11/07 - 10:10/10:30
RESUMO
A escrita atinge um novo status devido às novas demandas acadêmicas e profissionais (WINGATE
& TRIBBLE, 2011; WARSCHAUER, 2000). De acordo com uma pesquisa realizada no Brasil no
ano de 2014, grande parte dos respondentes acreditam que o curso de idiomas é o local onde
a aprendizagem de uma língua adicional se dá, e não a escola regular (BRITISH COUNCIL). A
presente pesquisa investiga como uma escola de idiomas ensina escrita, por meio da análise
do livro didático utilizado no nível avançado, da prática de uma professora e de entrevistas com
o gestor da unidade. Para isso, desenvolveu-se uma taxionomia para a análise dos exercícios,
a aplicação de questionário à professora e a realização de entrevistas semiestruturadas tanto
com a instrutora como com o gestor. O estudo revelou que: a) a escrita é utilizada como um
veículo para a prática da oralidade e de estruturas gramaticais; b) a proposta do livro didático é
empobrecida pela aplicação feita pela professora, que demonstra uma concepção estruturalista
de língua e escrita; e c) o gestor da unidade compartilha da visão da professora e revela inabilidade
em trabalhar com escrita, o que se materializa na ausência de treinamento de professores, e
consequentemente se na falta de desenvolvimento de escrita no curso. Os resultados salientam
a necessidade de se repensar o ensino da habilidade, uma vez que está atinge um novo status
na sociedade atual. Escrever em inglês se torna um diferencial, conforme a demanda do domínio
do idioma para fins educacionais e profissionais aumenta.
Palavras-Chaves: Análise de Livro Didático; Escrita; Abordagens de Ensino de Escrita.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 76
A MOBILIZAÇÃO DAS CAPACIDADES DE SIGNIFICAÇÃO POR IMIGRANTES HAITIANOS NA
PRODUÇÃO DA REDAÇÃO DO ENEM
AUTORES: Desirée de Almeida Oliveira
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 5 - 11/07 - 10:30/10:50
RESUMO
O projeto Pró-Imigrantes foi criado em 2015 com o objetivo de oferecer um curso preparatório
para o Enem a imigrantes e refugiados residentes em Belo Horizonte e região metropolitana.
As aulas ocorrem no campus da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a qual apoia o
projeto através da Faculdade de Letras e da Diretoria de Relações Internacionais (DRI). Neste
trabalho, apresentamos os resultados obtidos de uma pesquisa-ação realizada no contexto
das aulas de redação do curso, em que a professora-pesquisadora elaborou e aplicou uma
sequência didática com enfoque no desenvolvimento das capacidades de linguagem. A análise
das produções textuais de três alunos haitianos indica o desenvolvimento das capacidades de
linguagem no decorrer da intervenção pedagógica. Entre essas, damos destaque às capacidades
de significação, que ao serem mobilizadas pelos alunos contribuem consideravelmente
para o fortalecimento da argumentação nos textos. Analisamos as produções com base na
fundamentação teórico-metodológica do Interacionismo Sociodiscursivo, a qual também
embasou a elaboração da sequência didática.
Palavras-chave: Capacidades de significação; Redação do Enem; Imigrantes haitianos
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 77
Experiências de aprendizagem de língua estrangeira: Análise de Narrativas com base
no Marco de Referência sobre Experiências de Aprendizagem em Sala de Aula
AUTORES: Lílian Maria dos Santos Carneiro Cavalcanti, Jacqueline Alves de Souza Carvalho, Yi Li
Chen
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 5 - 11/07 - 10:50/11:10
RESUMO
Procuramos identificar, neste artigo, experiências que os estudantes apontam como lembranças
positivas e negativas relacionadas ao ensino e à aprendizagem de língua estrangeira e as
classificamos com base no Marco de referência sobre experiências de aprendizagem em sala
de auladesenvolvido e adaptado por Miccoli & Bambirra (2017). Tivemos também como intuito,
com base na análise dos dados, apresentar algumas situações que podem servir como reflexão
ao professor para que a aprendizagem ocorra da forma mais envolvente possível. Para viabilizar
a pesquisa, utilizamos uma metodologia de cunho predominantemente qualitativo, na qual
os dados foram analisados por meio de interpretações e associações ao Marco de referência
(2017) mencionado. Os resultados advindos da análise dos dados possibilitaram enxergar que
a aprendizagem de uma língua estrangeira está diretamente conectada às experiências que
vivenciamos relacionadas à língua, sejam elas positivas ou negativas. Como professores de língua
estrangeira, temos, como propósito principal, promover, incentivar e fomentar a aprendizagem
do estudante. Para tanto, a observação e conhecimento das experiências acerca do que os
alunos vivenciaram e vão vivenciar ao longo da aprendizagem faz-se de relevante importância,
já que podem conceder pistas sobre o processo de aprender e guiar as práticas de sala de aula.
Palavras-chave: Experiência; Ensino e Aprendizagem de LE; Reflexão.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 78
COMPETÊNCIA LEITORA SOB A ÓTICA DA COMPLEXIDADE
AUTORES: Rosyanne Louise Autran Lourenço
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 5 - 11/07 - 11:10/11:30
RESUMO
Este trabalho visa a apresentar os resultados da análise de dados empíricos relativos à
conformação e ao padrão de comportamento da competência leitora, à luz da teoria da
complexidade, de docentes em formação inicial, no decurso da leitura de texto impresso em
língua espanhola como língua adicional. A justificativa da pesquisa reside, entre outros fatores,
na falta de convergência entre conceituações concernentes ao construto dessa competência
encontrada na revisão bibliográfica. O dispositivo teórico contempla a teoria da complexidade
(DE BOT; LOWIE; VERSPOOR, 2007; LARSEN-FREEMAN, 1997; LARSEN-FREEMAN; CAMERON,
2008; LEFFA, 2009; PAIVA, 2005), a conceituação e a caracterização da competência comunicativa
(ALMEIDA FILHO, [1993] 2013, 2015; BACHMAN, 1990; CANALE, 1983; CANALE; SWAIN, 1980;
CANTERO, 2008; CELCE-MURCIA, 2007; CELCE-MURCIA; DÖRNYEI; THURRELL, 1995; SOUTO
FRANCO; ALMEIDA FILHO, 2009). O arcabouço metodológico fundamenta-se na natureza
qualitativa, naturalista e de cunho etnográfico da investigação realizada (CHIZOTTI, 2006;
MOITA LOPES, 1994). A coleta de registros (BAZARIM, 2008) realizou-se com o apoio de quatro
instrumentos: observação participante (DEWALT; DEWALT, 1998, 2011; KAWULICH, 2005); notas
de campo (BOGDAN; BIKLEN, 1998; DENZIN; LINCOLN, 2006); entrevistas semiestruturadas
audiogravadas (COHEN; MANION; MORRISON, 2005; ROSA; ARNOLDI, 2006) e protocolos
verbais (AFFLERBACH; JOHNSTON, 1984; COHEN, 1987, 2013; ERICSSON; SIMON, 1980, 1987;
KASPER, 1998). Para a análise dos dados utilizou-se o método da cristalização (ELLINGSON,
2008; RICHARDSON; ST. PIERRE, 2005). Os resultados apontam evidências de fractalidade da
competência leitora em relação à competência comunicativa e peculiaridades nas interações
entre os seus subsistemas constitutivos, sugerindo distintos padrões de comportamento e
momentos caóticos do comportamento da competência leitora.
Palavras-chave: teoria da complexidade; competência leitora; espanhol língua adicional.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 79
MOTIVAÇÃO E VISÃO DE PROFESSORES DE INGLÊS EM PRÉ-SERVIÇO: UM ESTUDO COM
NARRATIVAS VISUAIS
AUTORES: Eduardo Castro Dos Santos Junior
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 5- 11/07 - 11:30/11:50
RESUMO
Nas últimas décadas, os estudos sobre motivação têm crescido significativamente na área de
ensino e aprendizagem de línguas (e.g., DÖRNYEI; USHIODA, 2009, 2011). No entanto, a maioria
dessas pesquisas voltam-se para a compreensão da motivação do aprendiz, criando, portanto,
a necessidade de estudos que tratem mais especificamente da motivação do professor (cf.
BARCELOS, 2015; HIVER, KIM, KIM, 2018). Este estudo volta-se para a motivação dos professores
de inglês em pré-serviço e para a maneira que visualizam o ensino de línguas. Mais precisamente,
foca-se no desenvolvimento do seu conhecimento pedagógico e na maneira que imaginam a
sua aplicação nas suas aulas futuras (KALAJA; MÄNTYLÄ, 2018). Como a motivação é fortemente
relacionada com a forma que as pessoas visualizam o seu estado futuro (DÖRNYEI, 2014),
o presente estudo utiliza narrativas visuais coletadas no início e no final de uma disciplina
pedagógica. Um grupo de trinta alunos professores foi solicitado a criar uma representação
visual e uma explicação verbal da aula de inglês ideal que gostariam de ministrar em um futuro
próximo. Os resultados indicam que as imagens futuras são influenciadas pelas experiências
positivas e negativas de ensino e aprendizagem presente. Essas experiências contribuem para
o fortalecimento de uma imagem ideal do eu professor descrito como inovador, dinâmico e
sensível.
Palavras-chave: Motivação do professor; Visão do ensino; Narrativas visuais.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 80
A INTERDISCIPLINARIDADE E A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO DA
LÍNGUA INGLESA: EXPERIÊNCIAS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
AUTORES: Karen Lois Currie, Karla Ribeiro de Assis Cezarino
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 5 - 11/07 - 11:50/12:10
RESUMO
O objetivo deste estudo foi investigar o papel da língua inglesa como integradora de estudos
interdisciplinares e interculturais na escola pública, movimento que exige reflexão aprofundada
acerca da formação de professores sob uma perspectiva crítica. A prática do ensino de línguas
num mundo onde a comunicação se torna cada vez mais plurilíngue e pluricultural deve ser
uma ação inclusiva, que respeite a diversidade de contextos, identidades e formas de pensar. O
ensino intercultural e interdisciplinar deve promover não apenas a comunicação entre diferentes
culturas como também a compreensão e apreciação do outro (BARROS; GOMES, 2015). Com o
objetivo de compreender melhor de que forma se dá o ensino intercultural e interdisciplinar em
sala de aula na escola pública, decidimos analisar o papel do ensino da língua inglesa em uma
escola municipal de ensino fundamental na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA),
por ter, a EJA, uma grande diversidade de seus sujeitos, em termos de idade, conhecimento,
experiência de vida e de processos escolares, uma de suas principais bases (MULIK, 2011). Ao
explorarmos o ensino interdisciplinar de língua estrangeira no contexto da EJA, percebemos,
com clareza, que os estudantes já possuem experiências de aprendizagem ocorridas em
diversos espaços e contextos históricos e culturais. Torna-se tarefa do professor promover
uma interação colaborativa entre os estudantes, que incorpore as diferentes experiências e
saberes, favorecendo oportunidades de ampliar os conhecimentos adquiridos previamente. Os
resultados prévios apontam que, nas práticas interdisciplinares e interculturais, os estudantes
conseguem descobrir e compreender múltiplas conexões entre o conhecimento já construído
a partir de vivências anteriores e o conhecimento disponibilizado pela escola, fazendo com
que a aprendizagem se torna mais significativa. Assim, os alunos assumem seu papel de coconstrutores do seu próprio conhecimento num ambiente de colaboração.
Palavras-chave: Língua inglesa; ensino interdisciplinar; EJA.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 81
ENSINO DE LEITURA EM LÍNGUA INGLESA NO ENSINO MÉDIO: UM ESTUDO SOBRE
TEXTOS LITERÁRIOS NO LIVRO DIDÁTICO
AUTORES: Taisa Faria Valani Almeida, Záira Bomfante dos Santos
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 5 - 11/07 - 12:10/12:30
RESUMO
Este trabalho nasce de uma pesquisa de mestrado em andamento, que tem como objetivo
compreender como o livro didático possibilita a educação linguística em língua inglesa por meio
da literatura. Buscaremos identificar as propostas de leitura literária presentes no livro didático
de língua inglesa do Ensino Médio, bem como analisar de que forma as atividades são propostas
a partir de textos literários a fim de entender como estes textos podem contribuir para o ensino
de língua inglesa. Designa-se como uma pesquisa bibliográfica de cunho exploratório que terá
por base de análise as cinco coleções de língua inglesa da última escolha do Programa Nacional
do Livro Didático – PNLD, justifica-se importante esta escolha pelo livro didático visto que é
este material distribuído pelo governo federal que proporciona contato com a leitura em língua
adicional nas escolas públicas de Ensino Médio no Brasil. Também entendemos que o texto
literário pode despertar o interesse dos alunos por ressaltar a subjetividade e proporcionar
uma visão mais ampla e rica de informações. Além disso, os estudantes podem se apropriar da
literatura para ter uma experiência literária de trocas de significado, ampliação de horizontes,
sensibilidade e reflexão. Recorreremos aos documentos oficiais para compreender as propostas
de ensino de leitura, às considerações de BAKHTIN (2004) e do estudo dos letramentos NEW
LONDON GROUP (1996), KRESS (2001), COSSON (2006) como nossa base teórico-metodológica,
porque se apresentam como teorias que nos permitem analisar a língua/comunicação como
fenômeno social e refletir sobre leitura e literatura em língua inglesa como espaços de construção
de significado.
Palavras Chave: Livro Didático; Literatura; Ensino Médio.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 82
EXPERIÊNCIAS QUE NOS CONSTROEM: INVESTIMENTOS E COMUNIDADES IMAGINADAS
DE ESTUDANTES DE LETRAS.
AUTORES: Denize Dinamarque da Silva, Hilda Simone Henriques Coelho
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 5 - 11/07 - 13:30/13:50
RESUMO
Este trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa de mestrado realizada com
estudantes concluintes da graduação em Letras da habilitação Português/Inglês. A identidade
de professores de línguas tem sido o foco de estudos de muitos pesquisadores (NORTON,
2013; HALL, 2011a; REIS; van VEEN; GIMENEZ, 2011; BEIJAARD; MEIJER; VERLOOP, 2011; BOHN,
2007). Tais estudos auxiliam na compreensão de como as identidades são (re)construídas,
compreendendo a identidade profissional como um processo contínuo de aprendizagem (DAY,
1999). Miccoli (2014) nos ajuda a compreender as experiências de estudantes de Letras em
formação inicial e confirma que as experiências modulam as identidades construídas ao longo
do tempo (PADULA; COELHO, 2014). Os investimentos feitos na aquisição da língua também são
parte importante na constituição das identidades dos professores e influenciam a escolha das
comunidades imaginadas que eles almejam (NORTON, 2015; MURPHEY; CHEN; CHEN, 2005).
A fim de contribuir para que novas reflexões sejam feitas sobre a formação de professores
(VIEIRA-ABRAHÃO, 2012), dois estudantes concluintes do curso de Letras foram investigados
no que diz respeito aos investimentos feitos na aquisição da língua inglesa (NORTON, 2013), às
experiências (MICCOLI, 2014) que contribuíram para sua formação docente e às comunidades
imaginadas (NORTON, 2015) almejadas. Para tal, eles responderam a um questionário
semiaberto, produziram uma narrativa escrita e responderam as questões de uma entrevista
semiestruturada. Os resultados apontaram para a multiplicidade de identidades (REIS; van
VEEN; GIMENEZ, 2011) dos participantes além das comunidades imaginadas almejadas, a escola
pública e o ensino superior, o que parece ter relação com suas experiências e investimentos ao
longo da formação.
Palavras-Chave: Identidades; experiências; comunidades imaginadas.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 83
OS COORDENADORES DE ÁREA E A FORMAÇÃO (CONTINUADA) DOS PROFESSORES DO
PIBID
AUTORES: Marlene de Almeida Augusto de Souza
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 5 - 11/07 - 13:50/14:10
RESUMO
A CAPES apresenta no Edital No7/2018 e na Portaria No175/2018 orientações para as IES
elaborarem os projetos do PIBID que serão desenvolvidos em seus cursos de licenciatura.
Em tais documentos são apresentados os objetivos do projeto; os papéis dos participantes –
Coordenador Institucional, Coordenador de Área, Supervisor, alunos de Iniciação à Docência
(ID) –; as possíveis etapas e atividades a serem desenvolvidas pelos projetos; os materiais
pedagógicos que poderão ser adquiridos para serem utilizados na elaboração das atividades.
Diante de tais definições que estão voltadas para as diferentes IES localizadas em diferentes
regiões do Brasil, cabe a cada Coordenador de Área identificar e analisar os contextos locais
(Canagarajah 2005; Edwards e Usher 2000; Kumaradivelu 2008) das escolas onde os projetos
serão implementados, de modo a garantir que o projeto de seu núcleo esteja de acordo e
atenda às necessidades e aos interesses de todos os membros da comunidade escolar, incluindo
supervisores e ID. Ao expressarem seus interesses e necessidades, os membros da comunidade
escolar também revelam em que aspectos as suas perspectivas baseadas nas experiências locais
– identidades, relacionamentos, língua, conhecimento – estão sendo silenciadas, ressignificadas
a partir do contato com perspectivas globais (Robertson 2005). Considerando essas questões,
o objetivo desta comunicação é analisar os documentos da CAPES e o projeto do PIBID de uma
universidade do nordeste para identificar quais são as propostas dos coordenadores de área
para a formação (continuada) dos professores do PIBID considerando as questões locais.
Palavras-chave: Formação (continuada) de professor; Local; PIBID
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 84
PERFORMANCE, PERFORMATIVIDADE E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE INGLÊS
AUTORES: Vanderlei José Zacchi
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 5- 11/07 - 14:10/14:30
RESUMO
Esta apresentação busca explorar como professores de inglês do ensino básico em Sergipe estão
se relacionando com a diversidade em sala de aula e como estão lidando com o conhecimento
prévio trazido pelo aluno, especialmente quanto ao manuseio das novas tecnologias digitais.
A análise será feita a partir de dados gerados por meio de questionários e entrevistas.
Participaram da pesquisa professores em serviço e graduandos de um curso de Letras-Inglês.
Falar em formação de professores é uma tarefa que envolve uma alta dose de incerteza, devido
às constantes transformações que estão ocorrendo nos mais variados campos e que afetam a
produção e disseminação de conhecimento, a maneira como nos comunicamos e interagimos,
as relações socioculturais e a vida social como um todo (LANKSHEAR; KNOBEL, 2011). É com
esse cenário em mente que se pode afirmar que é fundamental uma formação de professores
que os prepare para o incerto, o imprevisível e o inesperado (ZACCHI, 2015). A análise será
efetuada com base nos conceitos de performance e performatividade (PENNYCOOK, 2007;
CANAGARAJAH, 2018). Em contraposição a uma ideia de que a competência deve anteceder a
performance no ensino e aprendizagem de línguas, parto do pressuposto de que o contexto
incerto da sala de aula, e também das situações de uso de uma língua estrangeira, traz para a
linha de frente a performance e a performatividade, criando potencial para uma aprendizagem
mais significativa, com base em situações vivenciadas pelos alunos e nos seus conhecimentos
prévios.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 85
FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA FINS ESPECÍFICOS: UMA QUESTÃO DE LETRAMENTOS?
AUTORES: Elza Mello Ribeiro
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 5 - 11/07 - 14:30/14:50
RESUMO
A presente comunicação temática tem por objetivo problematizar, tanto a formação de professores
LINFE, quanto o papel dos letramentos na formação de professores em geral. Muito discutiu-se
e ainda se discute sobre a questão da formação de docentes para contextos específicos como
um nicho à parte dentro das licenciaturas em Letras oferecidas nas universidades brasileiras.
Com o advento dos cursos LINFE e a cobrança dos preceitos teórico-metodológicos nos últimos
concursos de nível federal, houve um alvoroço quanto a quando, onde e como encaixar essa
disciplina dentro da grade da formação. Diante de dados gerados para fins de defesa do meu
doutorado, vejo que professores letrados crítico e reflexivamente vão se tornar pesquisadores,
independentes, estudiosos e autônomos. Não se espera que um professor recém formado
entre em sala de aula com a melhor prática da vida, mas se espera que ele seja capaz de refletir
para melhorá-la de modo a se adequar a quaisquer contextos em que esteja inserido, que
sempre será para um fim específico, dentro de uma visão mais macro do que seja um curso
genuinamente desta natureza. Tem seu valor o professor que valoriza sua formação inicial,
mas vale muito mais aquele licenciando que sai consciente de que o curso superior não teve
como dar conta de todas as possíveis variáveis que ele encontrará no percurso. Ele precisa ser
letrado para querer mais na formação continuada, em reflexões próprias e entre pares, buscar
respostas para seus questionamentos como educador, pesquisar a solução de problemas de
toda ordem, se aprofundar em algum método/metodologia/abordagem com a qual se depare
no futuro. Esse, sim, será o docente independente e autônomo que não estará à mercê de uma
situação problema, mas aquele que buscará, dispondo dos letramentos acima mencionados,
ser cada vez um melhor como profissional, independente do fim específico a que se dedica.
Palavras-chave: formação de professores,; LINFE; letramentos.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 86
“É MUITO DIFÍCIL A GENTE MUDAR DEPOIS DE MUITOS ANOS”: A INFLUÊNCIA DA
COLABORAÇÃO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
AUTORES: Luciana Cristina Da Costa Audi
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 5 - 11/07 - 14:50/15:10
RESUMO
O presente estudo de caso busca analisar a influência da abordagem colaborativa na (re)
constituição identitária de uma professora colaboradora que experienciou essa metodologia
como co-formadora em um subprojeto de formação inicial de professores de língua inglesa do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID no Campus X da Universidade
do Estado da Bahia. Trata-se de um recorte de uma pesquisa de doutorado, na Faculdade de
Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP). O foco deste estudo recai sobre a importância
de pesquisar metodologias diferenciadas que priorizem ações colaborativas e a aproximação
dos contextos Universidade – Escola, de forma a analisar a influência dessa abordagem
metodológica na (re)constituição da identidade profissional dos professores de língua inglesa.
Para isso adota-se como aporte teórico autores que discutem a abordagem do co-ensino e
diálogo co-gerativo (MATEUS,2005;2009;2013; ROTH, 2016; ROTH & TOBIN, 2002); 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; LAVE, 1996). Os
dados são provenientes de entrevistas e de dois anos de gravações dos diálogos cogerativos,
e, são analisados à luz dos pressupostos dos estudos iniciados por Vygotsky e continuados por
Holzkamp (1983) e Roth (2016) sob o conceito de neoformation, que constitui-se um processo
de cinco fases para analisar o desenvolvimento a partir de mudanças incrementais. As análises
apontam para a influência de práticas colaborativas na aprendizagem e desenvolvimento
profissional, e, consequentemente, na (re)constituição da identidade profissional no sentido de
apresentar identidade ressignificada como:1) profissional que aprende pela colaboração, e se
desenvolve; 2) Profissional que vê sua autoestima elevada.
Palavras-Chave: Identidade; Formação de Professores; Ensino Colaborativo.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 87
TRANSLANGUAGING NA FORMAÇÃO DOCENTE: O QUE PENSAM PROFESSORES EM PRÉSERVIÇO DE DUAS UNIVERSIDADES
AUTORES: Danielle de Almeida Menezes, Simone Batista da Silva, Flávia Moreno de Marco
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 5 - 11/07 - 15:10/15:30
RESUMO
O objetivo desta comunicação é mostrar os resultados parciais de um estudo em andamento,
articulado entre três instituições (duas universidades públicas e uma escola estadual de ensino
médio). A pesquisa objetiva aprofundar a importância de uma perspectiva translinguística e
transcultural na formação de professores de línguas no Brasil e mais responsiva às demandas
do século XXI. Neste trabalho, em que apresentamos os resultados iniciais da fase exploratória
da pesquisa, investigamos quais saberes da formação pedagógica (Tardif, 2001), voltados para
o ensino de Língua Inglesa na de translanguaging em seu futuro exercício docente. Em tempos
de globalização e de fronteiras fluidas (Bauman, 2004), é essencial não pensar o ensino de
línguas com base em um sistema estático e acabado, mas sim, reconhecer que, na interação
sociocomunicativa, ocorrem seleções de recursos comunicativos em momentos interacionais
que respondem a objetivos, e não a etiquetas linguísticas (Canagarajah, 2014). Como instrumento
para geração de dados, elaboramos um questionário anônimo e online, com perguntas abertas
e fechadas, para turmas de professores em pré-serviço de duas universidades federais no Rio
de Janeiro. O questionário visava a constatar se os participantes interagiam com conceitos
balizadores das práticas de translanguaging ao refletirem sobre o que aprenderam nos seus
cursos e sobre as possibilidades teórico-metodológicas em sua prática futura. Os dados foram
submetidos à Análise de Conteúdo (Bardin, 2011), a partir de princípios norteados pela Análise
Crítica do Discurso (Fairclough, 2001).
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 88
CONSTRUINDO A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM PRÁTICAS AUTORREFLEXIVAS DE
LETRAMENTO
AUTORES: Lúcia de Fátima Santos
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 5 - 11/07 - 15:30/15:50
RESUMO
A prática de autorreflexão sobre o trabalho docente possibilita ao professor propor
questionamentos, ressignificações e, sobretudo, uma maior compreensão acerca das ações que
realiza no cotidiano pedagógico. Sob essa perspectiva, temos como objetivo nesta comunicação
analisar como professores em formação inicial apresentam autorreflexões sobre sua prática
como docentes em diários reflexivos, produzidos acerca das atividades desenvolvidas pelo
subprojeto de Português/Ufal no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(Pibid), em escolas públicas de Maceió. A análise dos dados fundamenta-se nos pressupostos
teórico-metodológicos da Linguística Aplicada e nas discussões dos estudos do letramento do
professor, conforme reflexões de Kleiman (2006, 2007), Santos (2015, 2017), entre outros. As
descrições e relatos das observações e ações realizadas no cotidiano da escola possibilitaram
que os professores em formação, bolsistas do Pibid, desvelassem nuances de suas atuações nas
experiências vivenciadas na sala de aula e criassem inteligibilidades (MOITA LOPES, 2006) para
aspectos que, geralmente, são despercebidos, aqueles que correspondem aos denominados
“pontos cegos”, conforme Erickson (2001). Os professores também demonstraram maior
segurança e criticidade sobre lacunas que antes expressavam no trabalho pedagógico e nos
momentos de estudo e de socialização de experiências no Pibid.
Palavras-chave: Formação de professores; práticas autorreflexivas; Pibid
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 89
FORMAÇÃO DE PROFESSORES E ENGAJAMENTO SOCIAL NA PERSPECTIVA DOS
MULTILETRAMENTOS
AUTORES: Kelly Cristina Torres de Barros Ferreira
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 5 - 11/07 - 15:50/16:10
RESUMO
O século XXI trouxe consigo inovações tecnológicas e digitais que, de certa forma, influenciam
e ditam novas formas de se pensar e intervir na educação, dentro da perspectiva dos
Multiletramentos que aborda fatores sociais relacionados à diversidade cultural e linguística,
aspectos afetivos, questões de identidade, ao mesmo tempo em que estabelece uma
comunicação com outros códigos semióticos. No entanto a escola em muitos momentos caminha
na contramão do perfil de aluno definido por Kalantzis e Cope (2012) como parte da geração
“P”, que caracteriza indivíduos participativos que interagem com as novas tecnologias que estão
ao seu dispor no mundo contemporâneo. A maioria de nossas escolas e professores ainda
reproduzem os mesmos modelos de educação que aprendemos desde o século XVI, baseados
no ensino jesuíta que caracterizou a nossa história por mais de 200 anos. Objetivamos nesta
comunicação analisar um curso de formação continuada para professores de inglês oferecido
pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte a partir de pressupostos dos Multiletramentos como
proposto pelos pesquisadores do New London Group Kalantzis e Cope (2012) que envolvem o
multi-social (a diversidade) e a multimodalidade (a interação da linguagem com outros sistemas
semióticos). Também abordaremos as implicações da Semiótica Social como definidos por
Kress (2018) e as discussões que envolvem o Letramento Crítico como parte integrante dos
multiletramentos na formação de professores e no engajamento social dos educandos.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 90
O IMPLÍCITO NO FRACASSO DO ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS NO BRASIL: UM
MAPEAMENTO DAS LICENCIATURAS NO ENSINO SUPERIOR
AUTORES: Miriam Sester Retorta, Ana Valéria Bisetto Bork Gödke, Márcia Dos Santos Lopes, Alencar
Guth
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 5 - 11/07 - 16:10/16:30
RESUMO
Esta comunicação tem por objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa realizada sobre os
cursos de Licenciatura em Letras de universidades públicas e particulares brasileiras em relação
ao ensino de línguas estrangeiras, mais especificamente os currículos do Ensino Superior que
trabalham com o espanhol e o inglês. A pergunta norteadora deste estudo diz respeito à carga
horária de ensino formal de língua estrangeira que os cursos de licenciatura ofertam aos alunos
e ao nível de proficiência que esse futuro professor poderá atingir com essa carga horária. A
fim de alcançar esse objetivo, realizamos uma pesquisa descritiva (GIL, 2008), na qual fizemos
um mapeamento dos cursos de Licenciatura em Letras existentes no Brasil, realizado por meio
do portal e-MEC. Nosso estudo apresenta um agrupamento dos cursos existentes em cada
Estado da federação, pelas cargas horárias de instrução formal da língua estrangeira e se são
presenciais ou à distância. Em seguida, utilizamos o Quadro Comum Europeu de Referência para
Línguas (QCER) (CONSELHO DA EUROPA, 2001) para referenciarmos os níveis de proficiência
linguística factíveis a serem atingidos de acordo com as cargas horárias de instrução da língua.
Posteriormente, comparamos as cargas horárias oferecidas pelas Instituições com a carga
horária mínima prescrita pelo QCER, no sentido de averiguar se os discentes conseguem atingir
os níveis A2, B1, B2, C1 ou C2. Os resultados preliminares apontados pelo EF English Proficiency
Index (EF EPI) pelo mapeamento realizado, demonstram que a grande maioria das instituições
de ensino superior no Brasil, salvo poucas exceções, oferece cargas horárias de instrução das
línguas espanhola e inglesa insuficientes para que seus futuros professores atinjam um nível
de proficiência avançado, C1 ou C2 (utilizador competente), o que seria desejável para sua
formação enquanto professores de línguas estrangeiras.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 91
ENSINO DE INGLÊS BASEADO EM TEMAS: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA EM UM
CONTEXTO DE ENSINO MÉDIO TÉCNICO
AUTORES: Sabrina Espino Prata
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 6 - 11/07 - 09:30/09:50
RESUMO
Conforme Brinton e Snow (2017), o ensino baseado em conteúdo, do inglês content based
learning (CBI) tem se mostrado como uma das principais abordagens de ensino de inglês como
segunda língua (L2) e língua estrangeira (LE) e tem sido implementado no mundo todo em
várias esferas educacionais, desde o ensino fundamental até contextos de pós-graduação.
Como foco central dessa abordagem está a integração de língua e conteúdo e entre as suas
vantagens destacam-se o provimento de conteúdo relevante, construindo oportunidades para
uma comunicação significativa e, portanto, motivando o aprendizado de uma L2/LE. O ensino
baseado em temas, um dos modelos do CBI, refere-se à instrução focada em temas específicos
de interesse e relevância aos aprendizes, os quais servem como princípio organizador do
currículo e atuam como o ponto de partida para o ensino. Nele, o conteúdo, na forma de temas,
é o tópico condutor para a apresentação e prática da língua. O presente trabalho, fruto de uma
pesquisa de doutorado em andamento, pretende esboçar uma possibilidade de uma proposta
metodológica para o ensino de língua inglesa no ensino médio técnico em uma instituição
federal de ensino, sob o viés de uma abordagem baseada em temas.
Palavras-chaves: ensino baseado em temas; ensino médio técnico; língua inglesa.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 92
OS JOVENS NA EJA E O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA: VOZES DOS INVISIBILIZADOS
AUTORES: Amanda Cristina Barros,Karla Ribeiro de Assis Cezarino
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 6 - 11/07 - 09:50/10:10
RESUMO
Este artigo tem por objetivo compreender os motivos que levaram os jovens a buscar a
formação pela Educação de Jovens e Adultos e, nesse ínterim, busca-se mapear os interesses
e expectativas desses jovens em relação a seu próprio processo educativo, bem como as
expectativas em relação à língua inglesa e à própria escola. Trata-se de uma pesquisa de cunho
qualitativo de caráter exploratório, tendo como principais meios de coleta de dados os diários
de bordo e entrevistas individuais semiestruturadas, em que participaram sete estudantes de
uma turma do segundo segmento de uma escola municipal de EJA de Vitória-ES. Trazemos
Leffa (2014) e Jordão (2004) para dialogar com a pesquisa, compactuando da ideia de que a
língua aprendida se soma à língua materna, transpondo, assim, barreiras instituídas cultural
e politicamente. Freire (1997) e Machado (2016) nos ajudam a refletir sobre a EJA, em diálogo
com Carrano (2007) e Andrade (2004), que nos trazem as considerações sobre o processo de
juvenilização na EJA. As entrevistas foram transcritas na íntegra e, os dados, subdivididos em
cinco categorias: trajetórias escolares dos estudantes; significado da escola; a percepção do
jovem em relação ao Inglês; possibilidades e desejos. Os resultados nos indicam a necessidade
de um olhar diferenciado aos jovens da EJA, considerando suas trajetórias de vida e escolar
como também as especificidades que compreendem este grupo.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 93
A EDUCAÇÃO CRÍTICA EM LÍNGUA INGLESA EM UMA COMUNIDADE DESFAVORECIDA DO
ESPÍRITO SANTO: EU, O OUTRO, E O OUTRO EU.
AUTORES: Camila Oliveira Fonseca
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 6 - 11/07 - 10:10/10:30
RESUMO
A presente pesquisa-ação colaborativa propôs-se a identificar e analisar as relações estabelecidas
nas práticas sociais e pedagógicas no contexto da educação em língua inglesa na escola pública
de uma comunidade desfavorecida do Espírito Santo, bem como a intervir no contexto estudado,
focalizando a justiça nas relações a partir da ação e interação entre os sujeitos envolvidos
no processo educativo, de forma democrática e emancipadora. A pesquisa considera como
desfavorecida a comunidade subalternizada pela hierarquia das relações de poder, e que, por
essa razão, encontra poucas oportunidades de acesso aos capitais econômico, social, cultural e
simbólico (cf. BOURDIEU, 1987). Considerando as identidades, as subjetividades, as alteridades,
as culturas, a tensão entre local e global e entre ‘eu’ e ‘outro’, a pesquisa problematiza a educação
em língua inglesa e reconhece os sujeitos participantes como produtores de conhecimento, a
fim de possibilitar novas construções que desloquem sentidos naturalizados e generalizantes
que, muitas vezes, inibem novas significações. A partir da análise dos dados gerados, o presente
trabalho propõe uma reflexão acerca das práticas pedagógicas no campo da educação em língua
inglesa e sugere uma discussão sobre a importância do desenvolvimento da consciência crítica
e do agenciamento dos sujeitos por meio da educação. Esta pesquisa oferece contribuições
para uma proposta de educação crítica que focalize as práticas pedagógicas situadas e abertas
ao diálogo horizontal, priorizando o contexto local e valorizando as diferenças, no intuito de
promover justiça a partir da ressignificação das relações entre ‘eu’ e ‘outro’ no contexto escolar.
Palavras-chave: justiça; língua inglesa; educação crítica.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 94
O ENSINO DE INGLÊS POR MEIO DE JOGOS PEDAGÓGICOS: UMA ESTRATÉGIA PARA O
ENVOLVIMENTO ATIVO DO ALUNO COM A APRENDIZAGEM DE UM NOVO IDIOMA
AUTORES: Claudecy Campos Nunes
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 6- 11/07 - 10:30/10:50
RESUMO
Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa-ação, inserida no campo da Linguística
Aplicada, que foi desenvolvida com 35 alunos do 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola
pública em Penalva-MA. Tal pesquisa versou sobre a aprendizagem da língua inglesa em
perspectiva comunicativa com o uso de jogos pedagógicos como uma estratégia de motivação
para o aluno aprender uma língua estrangeira. Esse estudo foi motivado pelo fato de que boa
parte dos alunos da referida escola não tinha interesse em aprender a língua inglesa. Com base
no problema exposto, estabelecemos como objetivo específico investigar se o jogo pedagógico
favorece a motivação dos alunos para a aprendizagem da língua inglesa. Para tanto, aplicamos
quatro estratégias de ensino com vistas a favorecer a aprendizagem, bem como a desenvolver
as habilidades iniciais de compreensão oral e escrita e de produção oral e escrita na línguaalvo. Utilizamos como corpus um questionário elaborado com base no referencial teórico e
composto por quatro questões, sendo que três, semiabertas, tratavam das estratégias de
ensino e uma, aberta, indagava sobre a atuação do professor. Adotamos como sustentação
teórica as contribuições de Antunes (2013), Brougère (1998), Caillois (1986), Huizinga (2014),
Kishimoto (2014), entre outros, sobre o jogo; as contribuições de Böck (2008), Bzuneck (2009),
Dörnyei (2005), Gardner (2010), Lightbown e Spada (2013), Schwartz (2014), Ushioda (1996),
entre outros, relativas à motivação na aprendizagem de uma língua estrangeira, e as de Almeida
Filho (2013), Brown (2001), Littlewood (1981), Richards (2006), Richards e Rodgers (2001), entre
outros, sobre a abordagem comunicativa. Os resultados indicam que os jogos pedagógicos
foram significativamente positivos para os participantes da pesquisa. Concluímos que a
utilização do jogo pedagógico pode favorecer a motivação do aluno a explorar e a construir
novos conhecimentos na língua inglesa como língua estrangeira.
Palavras-chave: Língua inglesa; Ensino-aprendizagem; Competência comunicativa.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 95
COMPREENSÃO LEITORA EM INGLÊS NO ENEM: DESVELANDO PROCESSOS DE INFERÊNCIA
AUTORES: Bruno de Azevedo, Daniel Reschke Pires, Lêda Maria Braga Tomitch
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 6 - 11/07 - 10:50/11:10
RESUMO
Na área de compreensão leitora, sabe-se do papel fundamental das inferências para construção
de sentido de textos, entretanto, pouco se sabe sobre a relação das inferências no ensino
e avaliação da compreensão leitora de inglês como segunda língua no sistema educacional
brasileiro. Dessa forma, esse trabalho tem por objetivo investigar os tipos de inferências
necessárias para que estudantes brasileiros possam responder a prova de inglês do maior exame
de admissão em universidades brasileiras, o ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio. Ao final
do ensino médio, os alunos brasileiros realizam a prova como meio avaliar suas competências
de acordo com o currículo escolar. As notas dos alunos podem ser utilizadas para acesso à
educação superior, bolsas de estudos e financiamento estudantil. Para que as inferências nas
provas do ENEM fossem analisadas, os pesquisadores utilizam uma abordagem baseada no
trabalho de Kintsch e van Dijk, além do modelo de compreensão leitora elaborado por Gagné
e colaboradores. A abordagem de análise considera os três tipos principais de inferências, a
saber, integração, resumo e elaboração. Os resultados mostram que os estudantes podem
utilizar mais inferências de elaboração, ou seja, os estudantes necessitam um nível significativo
de conhecimento prévio para selecionar a alternativa correta nas questões de compreensão de
textos. Além do mais, constatou-se que inferências de resumo podem ser utilizadas de forma
significativa, para que dessa forma, os estudantes possam construir uma representação mental
do conteúdo do texto, a partir da união de conhecimento prévio com as ideias expressas nos
textos. Em linhas gerais, essa pesquisa está de acordo com a literatura na área de inferências.
Por conseguinte, programas de ensino e avaliação poderão abordar essas questões abordadas.
Palavras-chave: leitura; Inferências; ENEM.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 96
REFLEXÕES DE ALUNOS DE LETRAS SOBRE A EXPANSÃO GLOBAL DO INGLÊS E O PAPEL
DA PRONÚNCIA: DESAFIOS COMO FALANTES E PROFESSORES DE INGLÊS
AUTORES: Denise Cristina Kluge, Eduardo Diniz de Figueiredo
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 6 - 11/07 - 11:10/11:30
RESUMO
Um dos focos contemporâneos da linguística aplicada no Brasil e no mundo - diante da
diminuição cada vez maior de fronteiras espaciais e temporais em nível global - tem sido a
expansão da língua inglesa e as implicações que tal expansão traz para seus usuários (incluindo
professores e alunos). A partir da uma palestra intitulada “Pedagogical Implications of English
as an International Language”, alunos do quinto período de Letras Português-Inglês de uma
universidade federal do Rio de Janeiro matriculados na disciplina “Fonologia da Língua Inglesa”
escreveram um texto reflexivo sobre os desafios que enfrentam ao usar inglês como falantes
e/ou professores desta língua. Esta comunicação tem como objetivo apresentar e discutir
os aspectos levantados pelos alunos, tais como: identidade do falante de inglês como língua
adicional, o papel da pronúncia e inteligibilidade, os conceitos de falante monolíngue e falante
bi/multilíngue, ensino de pronúncia, o papel do falante nativo no ensino de línguas, entre outros.
Os resultados mostram uma série de tensões nos discursos dos discentes sobre essas questões,
que serão discutidas pelos apresentadores. Implicações para a formação de professores em
cursos de Letras serão levantadas.
Palavras-chave: expansão global do inglês; ensino de pronúncia; formação de professores.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 97
O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO: UMA BREVE REFLEXÃO
AUTORES: Sigrid Rochele Gusmão Paranhos Magalhães
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 6- 11/07 - 11:30/11:50
RESUMO
Este estudo trata de um trabalho etnográfico com docentes de língua inglesa, lotados em escolas
públicas na cidade do interior da Bahia, a fim de verificar as concepções que os professores têm
da língua-alvo, tendo em vista que a aprendizagem da língua inglesa é parcial e acidentada e,
por isso, não leva o educando a construir o seu próprio conhecimento, a refletir mais sobre si
mesmo, sobre um mundo plural. Nesse contexto de globalização, a língua inglesa é a mais falada
do planeta e, por conta disso, ela se desterritorializa e passa ser a língua de todos, assumindo
um papel sem precedentes na história. Logo, o ensino de inglês deve ser pautado na formação
de indivíduos capazes de interagir com pessoas de outras culturas e modos de pensar e agir.
Portanto, o objetivo geral desta pesquisa é analisar as concepções desses professores sobre
a língua inglesa, e, ainda, verificar em que medida esses profissionais abordam as questões
culturais, identitárias, políticas e ideológicas nas suas aulas. Para fundamentar este trabalho,
foram utilizados autores como MENDES (2008), KRAMSCH (1998), CANDAU (2008), entres outros.
A metodologia utilizada é qualitativa e como instrumento de coleta de dados foram adotados
questionário, registros etnográficos e entrevista semiestruturada. Os resultados obtidos
demonstram que é fulcral buscar novos caminhos para uma aprendizagem efetiva e significativa
da língua inglesa. Conclui-se, também, que é recomendável que o professor redimensione o seu
papel profissional, adotando uma postura mais crítica e politizada, tendo em vista que ele é um
agente de mudança.
Palavras-chave: Língua Inglesa; Globalização; Ensino.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 98
MULTILETRAMENTOS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE INGLÊS PARA CRIANÇAS (2 A 4
ANOS) NA CONTEMPORANEIDADE: UM ESTUDO DE CASO
AUTORES: Ana Sara Manhabusque Galvão, Cláudia Jotto Kawachi Furlan
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 6 - 11/07 - 11:50/12:10
RESUMO
A Língua Inglesa (LI) como disciplina tem surgido nos currículos de muitas escolas de Ensino Infantil.
Entretanto, observa-se uma lacuna na formação de professores para atuação nessa área, entre
a formação linguística (Letras) e a formação pedagógica (Pedagogia). Formar professores para o
ensino de LI para crianças é um desafio, visto que estas crianças ainda não passaram pelo processo
de letramento em sua língua materna. Nesse sentido, a pedagogia dos multiletramentos parece
apropriada, uma vez que apresenta uma variedade de práticas educacionais e linguísticas. Além
disso, tal proposta enfatiza não somente o desenvolvimento linguístico da criança, mas, também,
seu desenvolvimento integral como ser humano. O ensino de língua inglesa para crianças (LIC)
enfrenta, ainda, a falta de parâmetros oficiais e de um currículo mínimo (CARVALHO; TONELLI,
2016), o que aponta a necessidade de mais estudos na área. Nesta apresentação, discutiremos
os resultados de uma pesquisa de Iniciação Científica que investigou os desafios do ensino
de LI no contexto da Educação Infantil (2 a 4 anos), analisando a formação de professores
nessa área sob a ótica da pedagogia dos multiletramentos (ROJO, 2012; FERRAZ; NASCIMENTO,
2017). O objetivo foi investigar a atuação de professoras voluntárias de inglês, graduandas de
Letras-Inglês na UFES, que participavam do Projeto de Extensão “Línguas e Culturas nas Escolas”
no Centro de Educação Infantil – CEI Criarte UFES. Para atingir os objetivos almejados, foram
conduzidas entrevistas com as professoras voluntárias participantes do Projeto de Extensão e
com as professoras pedagogas da Criarte, que acompanhavam o desenvolvimento do projeto
nas salas de aula em que lecionavam. As entrevistas foram transcritas e analisadas juntamente
com os planos de aula das voluntárias. Diante dos dados coletados foi possível compreender
melhor a atuação das participantes deste estudo e o que direciona suas práticas no projeto.
Palavras-chave: Língua inglesa para crianças; Formação de professores; Multiletramentos.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 99
O ENSINO DE LÍNGUA ADICIONAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA EXPERIENCIA DE
ESNINO DE LÍNGUA ESPANHOLA E ITALIANA NO CEI - CRIARTE
AUTORES: Cláudia Paulino de Lanis Patricio, Igor Castilho Porsette
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 6 - 11/07 - 12:10/12:30
RESUMO
A presente comunicação consiste na apresentação das atividades desenvolvida nas aulas
de espanhol e italiano como língua adicional para crianças da educação infantil no projeto
de extensão LÍNGUAS E CULTURAS NA ESCOLA. Buscamos aproximar as crianças da cultura
estrangeira e toda a riqueza de conhecimentos que elas podem oferecer, além de propiciar a
integração das crianças em um mundo globalizado. A Ufes (Universidade Federal do Espirito
Santo) possui uma escola infantil clamada CEI - Criarte Centro de Educação Infantil Criarte que
recebeu graduandos de Letras, selecionados pelo coordenador para elaborar atividades que
desenvolveram a oralidade das crianças. Os objetivos deste projeto de extensão são: promover
a formação dos alunos de graduação oferecer cursos de línguas e culturas para as crianças,
sem nenhum custo. O processo de formação docente dos praticantes é continuo e pautado
na reflexões acerca do processo de ensino - aprendizagem de línguas adicionais. Acreditase que isto fez com que os alunos conseguissem relacionar esses aspectos culturais, sociais,
de crenças e atitudes de onde vivem, com os demais países que conheçam no transcorrer
do projeto. Esperou-se que, por meio deste projeto, os praticantes tivessem possibilidades
de desenvolvimento académico e professional, e que as crianças do CEI –Criarte tivessem
oportunidade de desenvolvimento linguístico - discursivo e formação educacional. Baseamonos em estudos sobre a ludicidade no ensino de língua adicional de NUNES (2004), sobre a
abordagem plural de sensibilização à diversidade linguística – SDL (ANDRADE & MARTINS (2007)
e da educação plurilíngue de COSTE, MOORE & ZARATE (1997).
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 100
(DES)CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA E FORMAÇÃO DOCENTE: NARRATIVAS DE FUTUROS
PROFESSORES DE INGLÊS SOBRE AS ESCOLHAS E A PROFISSÃO
AUTORES: Vanderlice Dos Santos Andrade Sól
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 6 - 11/07 - 13:30/13:50
RESUMO
A pesquisa narrativa segundo Clandinin e Connely (2000), tem como objetivo principal
compreender a experiência humana, suas práticas e experiências de ensino/aprendizagem
cotidianas reveladas através das diferentes formas de narrar o conhecimento. O objetivo deste
estudo é analisar os modos de (se)dizer de professores em formação em relação às suas histórias
de aprendizagens de Língua Inglesa (LI). A trajetória teórico-metodológica deste estudo ancorase no atravessamento das perspectivas da LA (BARCELOS, KALAJA e PAIVA, 2008; TELLES, 2002);
discursiva (FOUCAULT, [1969] 2009); PÊCHEUX, 1988; ORLANDI, 2005 e outros), psicanalítica
freudo-lacaninana (FREUD, [1901] 1996); LACAN, 1998 e outros). Este trabalho se constitui em
uma pesquisa narrativa, que estabelece a relação intra e interdiscursiva, cuja modalidade seguirá
uma abordagem metodológica que privilegia diferentes possibilidades de interpretação sobre o
material discursivo. Os participantes foram dez alunos de um curso de Letras-Licenciatura em
LI de uma universidade brasileira. O corpus foi formado por meio de narrativas orais e escritas.
Os resultados revelam que ao narrar suas experiências como aprendizes de LI, os participantes
revelam facetas de encantamento pela LI, afastamento da LI e modos de (se)dizer e se fazer
sujeito na/pela LI. Desse modo, as narrativas dos professores em formação são tomadas como
um falar de si, lugar onde o sujeito não tem o controle de seu dizer. O estudo evidencia que ao
narrar suas trajetórias de aprendizagem de LI o licenciando acaba por expor a suas experiências
com a LI e suas relações com os professores de LI. Concluindo, o trabalho permitiu problematizar
as tomadas de posição e escolhas profissionais dos participantes, e seus modos de (re)pensar
e (re)inventar um modo de ser/agir à partir dessas escolhas. A investigação possibilitou aos
participantes um espaço para (se) dizer pessoal e profissionalmente, ressignificando suas
próprias trajetórias.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 101
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE INGLÊS PARA FINS ESPECÍFICOS NO ÂMBITO DO
ENSINO SUPERIOR
AUTORES: Cibele Coradin Bail
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 6 - 11/07 - 13:50/14:10
RESUMO
A internacionalização do ensino superior tem apresentado novas demandas com relação ao
ensino de línguas, em especial o inglês, nas universidades brasileiras. A busca pela disseminação
do conhecimento local no cenário internacional vem requerendo intensificação do ensino
de inglês para fins acadêmicos, motivo pelo qual políticas linguísticas recentes têm buscado
enfocar esse objetivo. No entanto, a necessidade de formação docente específica para essa
modalidade de ensino de línguas tem trazido novos desafios para as universidades, uma vez que
muitos cursos de Letras carecem de disciplinas voltadas para esse fim (CRISTÓVÃO & BEATOCANATO, 2016). No Paraná, um programa intitulado Paraná Fala Inglês (PFI) incorporou entre
seus objetivos, a partir de 2017, a formação de professores de inglês para fins acadêmicos,
visando preparar a equipe docente do programa para atuar em contextos específicos com
vistas à internacionalização do ensino superior. Este estudo tem por objetivo caracterizar as
modalidades de formação continuada oferecidas pelo PFI em uma universidade estadual do
Paraná no período de 2017-2018, buscando compreender que aspectos da prática profissional
têm sido postos em evidência no contexto investigado. O estudo segue uma abordagem
qualitativa baseada em entrevistas e grupos focais com diferentes atores dessa formação
continuada. O aporte teórico que fundamenta a pesquisa leva em consideração reflexões
acerca da formação de professores (KUMARAVADIVELU, 2012; FREEMAN, 2016), das diferentes
modalidades de formação continuada (DAVIS et al., 2011) e de comunidades de prática (WENGER,
2009; ZAKARIA, 2012).
Palavras-chave: formação continuada; inglês para fins acadêmicos; Paraná Fala Inglês
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 102
PRÁTICAS DE LEITURA NA CONSTITUIÇÃO DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO NO
PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS: UM ESTUDO EM ANDAMENTO
AUTORES: Ana Paula Berri, Cyntia Bailer
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 6- 11/07 - 14:10/14:30
RESUMO
O presente estudo em andamento, de cunho qualitativo com um viés etnográfico tem como
objetivo geral investigar práticas de leitura na constituição de dois professores em formação
no Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF). O IsF visa promover a internacionalização das
universidades brasileiras através do desenvolvimento da proficiência linguística da comunidade
acadêmica, assim como formar profissionais de línguas para internacionalização. Por ser um
programa de formação de professores, os professores em formação bolsistas do Programa
são alunos de cursos de Letras. Como objetivos específicos deste estudo, pretende-se (1)
identificar práticas de leitura desses professores em formação; (2) propor uma série de leituras
aos professores em formação com temas voltados ao ensino de inglês como língua franca; e
(3) observar possíveis reverberações dessas leituras na prática desses docentes. Este trabalho
tem por base teórica Barton e Hamilton (2012), Burns (2003), Kleiman (2009) em relação às
práticas de leitura; Seidlhofer (2001) com o conceito de inglês como língua franca; Johnson
(2009) em relação à perspectiva sociocultural na formação de professores de línguas e Marcelo
(2009) com o conceito de desenvolvimento profissional docente. Quanto aos procedimentos
metodológicos, os dados estão sendo gerados a partir de (a) questionário sobre práticas de
leitura; (b) observação participante nas reuniões semanais de formação pedagógica do IsF com
propostas de leitura e discussão e nas aulas ministradas pelos professores em formação; e de
(c) entrevista, para elucidar temas relevantes. Espera-se que os resultados contribuam para a
compreensão do papel das práticas de leitura na formação de professores de línguas e como
essas práticas de leitura reverberam em práticas de sala de aula.
Palavras-chave: Práticas de leitura; Formação docente, Programa Idiomas sem Fronteiras.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 103
A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA: NARRATIVAS MULTIMODAIS E
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS EM CONTEXTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO
AUTORES: Hilda Simone Henriques Coelho
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 6 - 11/07 - 14:30/14:50
RESUMO
Este trabalho é um recorte de uma pesquisa que teve por tema observar e relatar os processos
semióticos da construção do sentido na formação de professores de língua inglesa. Investigamos
como se caracteriza a experiência no Estágio Supervisionado, através de narrativas multimodais,
fazendo uso da Teoria da Semiótica Social/ Multimodalidades (KRESS e van LEEUWEN, 1996,
2006, 2001), da Gramática do Design Visual (VAN LEEUWEN & JEWITT, 2004; KRESS & VAN
LEEUWEN, 2006; SANTOS & PIMENTA, 2014; SILVA & RAMALHO, 2012) e das Representações
Sociais (MOSCOVICI, 2013). Foram construídas narrativas visuais e escritas, posteriormente
complementadas com narrativas orais, sobre a experiência de estudantes da graduação em
Letras-Inglês, ao iniciar o estágio. A análise das narrativas (incluindo algumas categorias da
GDV, como as estruturas das narrativas, os participantes, o valor da informação e o uso de
saliência e margem) expressam interpretações particulares da experiência dos estudantes em
escolas públicas, no Distrito Federal. Possibilitam, também, perceber como esses estudantes
representam sua formação na universidade e a escola pública, revelando, assim, a (re) construção
de sua identidade docente. O trabalho apresenta implicações para a formação de professores:
heterogeneidade linguística entre os estudantes do curso de Letras; disciplinas voltadas para
prática em cursos de idiomas; volume de leituras teóricas e falta de prática. Apresenta, também,
implicações para o ensino de inglês em escolas públicas como a interação professor regente/
estagiário, e a interação estagiários/estudantes. Essas questões, embora presentes e discutidas
nas pesquisas na área da Linguística Aplicada desde o final da década de 80, ainda são atuais e
merecedoras de reflexões.
Palavras chave: narrativas multimodais; Gramática do Design Visual; formação de professores
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 104
ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO DE UM CURSO DE LETRAS: PORTUGUÊS- ESPANHOL, NA
FORMAÇÃO INICIAL CRITICO-REFLEXIVA, NA PRÁXIS.
AUTORES: Leonor Nora Fabián Bráñez, Iris Anita Fabián Ramírez
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 6 - 11/07 - 14:50/15:10
RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo geral compreender criticamente de que modo, a Organização
curricular de um curso de Letras: Português-Espanhol de uma (IES) na Região Amazônica Estremo
Norte do país possibilita à articulação teoria-prática e formação crítico- reflexiva do futuro
docente. Essa complexidade está relacionada à compreensão do currículo com ênfase no eixo
de Bases para a Prática Pedagógica das disciplinas: Observação e Regência, conforme Projeto
do curso e com base na legislação brasileira LDB 1996, Art. 26, que aponta a integralização do
currículo de Base Nacional Comum (2017) complementada com o Currículo regional e local.
Além disso, tipifica-se na teoria curricular: “Currículo formal como (conjunto de conhecimentos),
currículo real (vivências) e currículo oculto (experiências)” (CASARINI, 1999:27), que surgem
articulando o contexto local com o global. Objetivos específicos: compreender reflexivamente,
a) O contexto escolar como espaço interacional para a compreensão da organização curricular
na produção do conhecimento interdisciplinar; b) Os modos como na prática de Observação,
a prática de ensino-aprendizagem é construída e c) A organização e condução do projeto de
intervenção que surgiu no momento das observações do aprendiz, cujo impacto lhe possibilitou
a organização da prática ensino-aprendizagem mediado pelos gêneros do discurso na
construção de saberes (curriculares) na relação: universidade-escola. Fundamentação teórica
metodológica aponta a Teoria Sócio- Histórica Cultural (TSHC) de Vygotsky (2011), concepções
dialética e dialógica da linguagem para o desenvolvimento, segundo Bakhtin/Voloshinov (2003).
Na perspectiva metodológica da Pesquisa Crítica de Colaboração segundo Magalhães (2010), os
dados foram gravados em vídeo e áudio, transcritos, selecionados e analisados. Os resultados
parciais revelaram que a organização curricular deve pautar-se no contexto significativo:
sociedade, educação linguística e desenvolvimento.
Palavras Chave: Formação de professores; Pesquisa crítica de colaboração; Organização curricular.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 105
MULTILETRAMENTOS NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE INGLÊS: EXPERIÊNCIAS
ENVOLVENDO PRODUÇÃO DE VÍDEOS
AUTORES: Alessandra Coutinho Fernandes
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 6 - 11/07 - 15:10/15:30
RESUMO
O texto da BNCC ressalta a importância de professores trabalharem com a perspectiva dos
multiletramentos, incluindo as práticas de uso da língua no mundo digital, na educação
básica. Mesmo antes da BNCC, as Diretrizes Curriculares Nacionais (2015, p. 3) já chamavam
atenção para o fato de que a docência na educação básica deve envolver “diversas linguagens,
tecnologias e inovações”. Entendendo os desafios da formação inicial de professores de línguas
na contemporaneidade e partindo do pressuposto de que as experiências e reflexões que
nossos alunos têm na graduação correspondem, na maioria das vezes, aos principais insumos
com os quais eles contam ao começarem a lecionar, passei a adotar em minhas aulas diferentes
estratégias para que meus alunos de inglês, professores em formação inicial, pudessem
vivenciar a pedagogia dos multiletramentos. Nesta comunicação, apresentarei como trabalhei
com produção de vídeos em minhas turmas de Língua Inglesa Oral 1 e Língua Inglesa Oral 3 do
curso de Letras, na instituição de ensino superior em que trabalho, no ano de 2018. Entre meus
referenciais teóricos, cito: Cope e Kalantzis (2015), Kalantzis et al. (2016), Kalantzis e Cope (2012),
Cloonan (2010), Janks (2010; 2014), Kress (2010), Kress e van Leewen (2006).
Palavras-chave: multiletramentos; formação inicial de professores de inglês; produção de vídeos
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 106
TÍTULO: ABORDAGEM HÍBRIDA NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE INGLÊS:
INTEGRANDO AS NOVAS TECNOLOGIAS
AUTORES: Ana Rachel Macedo Mendes
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 6 - 11/07 - 15:30/15:50
RESUMO
As Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC) são parte constituinte da sociedade
atual e têm provocado alterações sociais e epistemológicas. Apesar de alguns professores
incluírem as NTIC em sua prática, em sua maioria o fazem apenas de forma periférica e
muitos ainda mostram resistência na incorporação, não somente dos recursos digitais, mas,
principalmente, dos novos conceitos e valores educacionais promovidos pela era digital. Uma
alternativa para favorecer a integração das NTIC nesse contexto é o uso de abordagens híbridas
que combinam o ensino presencial com o ensino on-line. Este trabalho tem como objetivo
refletir sobre as possibilidades e limitações do uso de uma abordagem híbrida na formação
de professores de inglês a partir de uma pesquisa-ação realizada em uma turma de Estágio
Supervisionado de Letras Inglês de uma universidade federal do sudeste. De maneira geral, os
dados mostraram que, apesar do baixo nível de engajamento nas atividades de aprendizagem
colaborativa no ambiente on-line, foi possível observar a promoção de uma reflexão crítica
sobre a integração das NTIC no ensino de inglês com a implementação de uma abordagem
híbrida. A análise mostrou que os modos de pensar e as posturas dos professores em préserviço em relação à educação, como por exemplo, o valor educacional dado ao ambiente online - especificamente ao Facebook - e às práticas propostas neste ambiente, assim como a
preparação dos professores formadores para oferecerem opções de aprendizagem variadas
e inovadoras, podem determinar o impacto da abordagem híbrida na formação docente do
professor de inglês. Concluiu-se que a implementação de uma abordagem híbrida pode
proporcionar aos professores em pré-serviço novas experiências educacionais que poderão
favorecer uma formação reflexiva do professor em relação às NTIC na prática docente e discente.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 107
O SABER GLOCAL E A INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO DE INGLÊS
AUTORES: Eliana Márcia Santos Carvalho
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 6 - 11/07 - 15:50/16:10
RESUMO
Este trabalho versa a respeito do conhecimento que o professor traz consigo ao ingressar na
carreira docente e que, paulatinamente, vai adquirindo ao longo da experiência diária em sala
de aula aliado às teorias desenvolvidas pelos pesquisadores nas universidades e que podem ser
adaptadas ao seu “modo de trabalhar” cotidianamente. São consideradas como “as atividades
que deram certo”, desenvolvidas pelo professor em conjunto com seus alunos e constituem um
tripé que envolve o contexto, o saber local e o global, integrados. Todos esses fatores reunidos
estabelecem assim, o saber glocal que vem a ser uma reformulação, uma reconstrução do
conhecimento, definido por Canagarajah, (2005).Para tratar do aspecto interdisciplinar da
Linguística Aplicada como área de conhecimento neste aspecto, utilizo as reflexões de Celani
(1996) na formação docente que é vista como uma situação de ensino-aprendizagem contínua,
constante e permanente e, principalmente, inter-relacionada com as mudanças sociais e
culturais. Postulada por Fazenda (1979, 1999 e 2008), a interdisciplinaridade será apresentada
para dissertar a respeito do processo de formação do professor, com ênfase nos pilares que
constituem a base do trabalho docente compartilhado entre seus pares. A hermenêutica é
utilizada como metodologia para proceder à interpretação dos textos gerados através de
questionário e entrevista.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 108
O LETRAMENTO CRITICO NA FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE INGLÊS
AUTORES: Mariana Rodrigues Alexandre
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 6 - 11/07 - 16:10/16:30
RESUMO
Com o advento da globalização e a aceleração das comunicações, devido à massificação do
uso da internet e dos recursos midiáticos, o inglês tornou-se ‘língua mundial’ (LEFFA, 2002).
Sendo assim, o professor de Língua Inglesa vem ganhando cada vez mais espaço e notoriedade.
A formação inicial e continuada tem despertado o interesse de professores formadores cada
vez mais engajados em debates que se aprofundam e aumentam o número de vozes que
bradam nessa intenção. Objetivando a melhora consubstancial no quadro de ensino de línguas,
a formação inicial e continuada desse profissional tem se tornado cada vez mais frequente no
âmbito acadêmico (CELANI, 2009). Espera-se que professor de língua inglesa esteja capacitado a
agir com intuito de se modificar e se (re) modelar para atuar no meio em que vive. Isto implica num
aspecto que nem sempre é lembrado, embora possa ser considerado relevante por ser a base
de toda a aprendizagem cidadã: o ensino crítico (TILIO,2017). Ou ainda, segundo Rajagopalan
(2018), o fato de ser fiel ao espírito crítico de forma a não poupar nada, nem mesmo certezas e
convicções. É consenso entre alguns pesquisadores da Linguística Aplicada no Brasil que existem
algumas fragilidades nos cursos de formação inicial do professor de língua inglesa (GIMENEZ
2005). Assim sendo, objetivei com esse estudo a análise do documento denominado Projeto
Político Pedagógico de uma instituição de ensino superior privada de uma cidade do interior
do Estado do Rio de Janeiro. O currículo das disciplinas do curso analisado foi o de Licenciatura
de professores de Língua Inglesa. Durante essa análise documental, intentei compreender se
há alguma concepção crítica existente no currículo de formação desta universidade, qual seria
essa concepção, quais competências estão mais privilegiadas e de que modo são apresentadas/
disseminadas as práticas e ideias que levem futuros professores a praticarem um ensino com
vistas a promover a criticidade.
Palavras-chave: formação inicial; formação continuada; letramento crítico;
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 109
EDUCAÇÃO INTERCULTURAL E FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM CONTEXTOS
MULTILÍNGUES
AUTORES: Doris Cristina Vicente da Silva Matos
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 7 - 11/07 - 09:30/09:50
RESUMO
Este trabalho pretende discutir sobre a relação entre a educação intercultural e a formação de
professores em contexto multicultural e multilíngue. Partindo do fenômeno das migrações, que
tem ocupado lugar de destaque no cenário mundial e, do mosaico cultural decorrente desse
fenômeno, surgem conflitos de ordem política, ideológica, religiosa, étnica, cultural, dentre
outros. Investiga-se o papel da escola e dos professores em meio ao cenário estabelecido e
objetiva-se apresentar os resultados de uma pesquisa realizada em contexto espanhol, com
professores que recebem alunos imigrantes que, em sua maioria, não sabem o idioma local e
precisam aprendê-lo para integrar-se ao ambiente escolar, assim como à sociedade em que estão
inseridos. Para tanto, a metodologia utilizada seguiu os princípios da pesquisa mista, utilizando
as abordagens qualitativa e quantitativa, de paradigma interpretativista, para a análise dos dados
obtidos por meio de questionários e transcrições de reuniões dos grupos de discussão. A coleta
foi realizada com professores que atuam nas Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL)
situadas na provincia de Cádis, dentro da comunidade autônoma da Andaluzia, na Espanha.
Os resultados evidenciaram a demanda, por parte dos professores, da realização de ações
pedagógicas orientadas para a formação com base na educação intercultural, indicando que as
discussões sobre essa temática são importantes para a construção de uma escola que promova
e entenda o encontro com o outro como parte das relações interculturais (Matos, 2018, 2014;
Paraquett, 2010; Mendes, 2007).
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 110
A LÍNGUA INGLESA E FORMAÇÃO DOCENTE EM TEMPOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO
AUTORES: Édina Aparecida Cabral Buhrer, Clarissa Menezes Jordão
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 7 - 11/07 - 09:50/10:10
RESUMO
O ensino de Língua Inglesa em nível superior, principalmente na formação de professores,
no Brasil, tem sido fortemente discutido por diferentes vieses, seja por meio de estudos de
crenças, identidades, formação reflexiva, abordagens de ensino, autonomia, letramentos,
tecnologia, entre outros. O fato é que há um grande contingente de pesquisas que procuram
ampliar os estudos sobre a formação docente para que possamos alargar os conhecimentos
dos professores a partir de uma visão mais crítica de educação. Apesar de todo esse esforço,
ainda não se tem (se é que teremos ou queiramos ter) uma forma efetiva e única de ensinar
a todos de uma mesma maneira e que se obtenham resultados iguais para todos. De fato,
não é isso que se pretende alcançar, mas sim uma educação profissional que leve o indivíduo
à criticidade nos conhecimentos e na reflexão diária dos acontecimentos a fim de agir sobre
eles e reinventá-los. A ideia da criticidade e reflexão diária estão presentes neste trabalho
que faz parte de uma pesquisa mais abrangente, mas que se propõe a estudar o processo de
internacionalização em uma Universidade Estadual sob o viés do uso do inglês como meio de
instrução (IMI). Sendo assim, o que se pretende é discutir, entre outras questões, de que forma
o uso do inglês, com meio de instrução, afeta (ou não) a formação docente, principalmente
no que se refere aos estudos sobre ensino de línguas, além disso, qual é o entendimento dos
docentes que participaram do estudo sobre a oferta de disciplinas no Ensino Superior usando
o Inglês como Meio de Instrução. A discussão baseia-se em estudos sobre internacionalização
no ensino superior (WÄCHTER; MAIWORM,2014; MACARO et.al, 2018; BROWN, 2014; DEARDEN
e MACARO, 2016; MARTINEZ, 2016; KNIGHT, 2008; DE WIT, 2013, MARSH, 2006, entre outros),
a identidade na perspectiva pós-colonial (JORDÃO, 2016) e a questão do professor de língua
inglesa nativo e não-nativo (PAIKEDAY, 2003; MEDGYERS,1994-2017; ÁRVA, A; MEDGYES, 2000;
SCHMITZ, 2012; ALGHOFAILI & ELYAS; 2017; MAHBOOD, 2005, entre outros).
Palavras-chave: EMI; internacionalização; identidade; docência
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 111
DOCÊNCIA COMPARTILHADA EM UM CONTEXTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES:
RELATO DE EXPERIÊNCIA DE DUAS ESTAGIÁRIAS NA GRADUAÇÃO
AUTORES: Paula Cortezi Schefer Cardoso, Simone Sarmento, Marine Laísa Matte
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 7 - 11/07 - 10:10/10:30
RESUMO
O estágio de docência é um componente obrigatório para os bolsistas do Programa de Excelência
Acadêmica (PROEX). O Programa, coordenado pela CAPES, tem como objetivo preparar o pósgraduando para a docência e qualificar o ensino de graduação. Amparadas pela abordagem
metodológica da pesquisa qualitativa interpretativa (ERICKSON, 1989; MASON, 1996) e pela
perspectiva da Teoria Sociocultural (LANTOLF; THORNE, 2006; JOHNSON, 2009; VYGOTSKY,
2007), neste trabalho, analisamos a nossa experiência com a docência compartilhada em uma
turma de Estágio de docência em Língua Inglesa II do curso de Graduação em Letras em uma
Universidade Federal pública no sul do Brasil. A fim de circunscrever o objeto de estudo desse
trabalho, a análise constitui-se, prioritariamente, dos momentos de interação entre as bolsistas
estagiárias no estágio de docência em Língua Inglesa II. Paralelamente, a análise contou com
dados secundários, sendo eles: interações com a professora titular e com os alunos do estágio
e a coleta de documentos. Ao todo, o período de geração de dados durou quatro meses. À
luz da Teoria Sociocultural, a análise revela que a interação dialógica entre as duas estagiárias
por meio da Zona de Desenvolvimento Proximal fomentou a formação docente para o Ensino
Superior das estagiárias. Além disso, as habilidades das bolsistas são fluidas, dinâmicas e estão
intrinsecamente relacionadas com o que está sendo realizado no aqui e agora da interação;
assim, a expertise emerge ao longo da interação. Com base na nossa reflexão sobre a prática,
a qual se deu por meio da mediação dialógica, verificamos que, no contexto analisado neste
trabalho, as práticas vivenciadas contribuíram para a nossa formação enquanto docentes em
um contexto de formação de professores.
Palavras-chave: Formação de professores; Docência compartilhada; Estágio de docência.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 112
FORMAÇÃO CONTINUADA EM LÍNGUA INGLESA: VIVÊNCIAS DA AGÊNCIA DOCENTE
AUTORES: Denise Akemi Hibarino
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 7- 11/07 - 10:30/10:50
RESUMO
O presente trabalho tem como propósito analisar a agência docente (MONTE MÓR, 2013;
MARTIN & MORGAN, 2015; BIESTA, PRIESTLEY & ROBINSON, 2017) vivenciada nas aulas de
língua inglesa do Programa de Formação Interdisciplinar Superior (ProFIS) da Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp). Resultado de pesquisa de doutorado, essa investigação
contou também com monitores (alunos de graduação) e alunos oriundos de escolas públicas
da região de Campinas no decorrer do segundo semestre de 2015. A partir de um estudo
qualitativo (COHEN, MANION & MORRISON, 2007), de cunho etnográfico (ANDRÉ, 2012) e com
observação participante (MASON, 2002), aponto como a agência docente está permeada por
discursos hegemônicos (SOUSA SANTOS, 2002) sobre a construção de conhecimento (COPE &
KALANTZIS, 2000; KALANTZIS & COPE, 2012) e sobre a formação docente (MONTE MÓR, 2011;
2014; MENEZES DE SOUZA, 2011). Por outro lado, os dados analisados mostram como tais
discursos foram ressignificados, ressaltando visões menos centralizadoras sobre o processo de
ensino-aprendizagem e o papel do professor. Além disso, evidencio as tensões, os limites e as
possibilidades constituintes da vivência dessa agência docente (SHIELDS, 2007), principalmente
como participante e pesquisadora. Finalmente, argumento a favor do processo freireano de “ler
se lendo”, conforme nos ensina Menezes de Souza (2011), no sentido de (re)ler minha própria
prática, de analisar os meus discursos e de ressignificá-los em meio às práticas de sala de aula.
Palavras-chave: Agência docente; língua inglesa; ProFIS-Unicamp.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 113
A ORDEM DO DIA É COLABORAR E AGIR NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
AUTORES: Jhuliane Evelyn da Silva, Zelir Maria Bieski Franco
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 7- 11/07 - 10:50/11:10
RESUMO
Este trabalho propõe uma ressignificação no entendimento de formação docente por meio da
colaboração entre professoras em serviço e pesquisadoras, visando discutir a necessidade de
uma formação permanente, de modo que o espaço educacional seja um espaço de aprendizagem
e de desenvolvimento profissional realizado entre os pares e até mesmo com a colaboração da
comunidade escolar e universitária (IMBERNÓN, 2006, 2009). Para tanto, empreendemos uma
pesquisa colaborativa, tendo como objeto a formação continuada de professoras de inglês no
contexto da EJA e do ensino superior, informadas pelos pressupostos do letramento crítico de
perspectiva pós-estruturalista (JORDÃO, 2010, 2014; MENEZES DE SOUZA, 2011, 2017; MASNY;
WATERHOUSE, 2011). Enquanto uma postura problematizadora, não devemos buscar soluções,
mas possibilidades contingentes, distintas, localizadas e ambivalentes para cada situação que
se coloca. Assim, devemos dar relevo a uma atitude que se posiciona criticamente diante as
situações e que pensa sobre si e sobre o mundo constantemente. Nossa vinculação a esta
perspectiva revela a percepção da ruptura com o conceito liberal-humanista de letramento,
bem como enfatiza a centralidade dos conceitos de reflexão, criticidade e desconstrução nesses
tempos pós-modernos. Ainda, esta atitude evoca o entendimento de formação permanente e
processual, construída e favorecida no contato com o outro. Com esta investigação, almejamos
que nossa prática seja mais lúcida com relação aos contextos em que nos inseriremos e que a
formação contínua se dê não somente em espaços institucionalizados, mas também em espaços
e tempos cotidianos e rotineiros a partir da colaboração entre professores e seus pares, entre
professores e seus alunos, ou ainda coordenadores, materiais didáticos, experiências pessoais,
enfim, a partir do que se faz presente nos momentos de prática docente como um todo. Assim,
a formação se faz processo, emergência, transformação e ação informada criticamente.
Palavras-chave: Colaboração; formação continuada; professoras de inglês.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 114
ESPERANÇA NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO CURRICULAR: UM ESTUDO DE CASO DE
EXPERIÊNCIAS (TRANS)FORMADORAS
AUTORES: Andréa Santana Silva e Souza
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 7 - 11/07 - 11:10/11:30
RESUMO
Documentos oficiais brasileiros (BRASIL, 1996; 2002) preconizam uma educação básica que
promova reflexão e criticidade, estabelecendo as bases norteadoras para o desenvolvimento
de cidadania e justiça social no país. A educação crítica perpassa a compreensão de língua
como prática social, o que gera novas formas de ensinar e de aprender baseadas no papel ativo
do indivíduo na produção/busca de conhecimentos (MENEZES DE SOUZA, 2011; MONTE MÓR,
2012). Defende a qualidade do ensino como condição essencial de inclusão e democratização
das oportunidades futuras. Por isso, quando assumida pelo professor, sua postura engajada
e responsável é traduzida por ações pedagógicas que ressignificam suas aulas. Suas práticas
pedagógicas transformadoras evidenciam conscientização da necessidade de mudança e da
possibilidade de uma nova matriz político-epistemológica – sua contribuição propositada para a
transformação social (SILVA E SOUZA, 2018). Vários autores (CELANI, 2008; FREIRE, 1996; IRALA
& LEFFA, 2014 – por exemplo) defendem a politicidade do ato de educar, intercedendo por um
“professor transformador” (GIROUX, 1997, p. xii). Contudo, abandonar o paradigma tecnicista
tradicional de ensino e dar conta de preparar aulas inovadoras e criativas que extrapolem
aspectos puramente linguístico-estruturais representa um grande desafio para o professor. É a
partir desse cenário que apresentarei experiências (trans)formadoras documentadas em minha
pesquisa de doutoramento, discutindo o impacto da esperança no estágio supervisionado
curricular de língua inglesa.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 115
A OFERTA DA PALAVRA AO SABER INCONSCIENTE DO PROFESSOR
AUTORES: Maralice De Souza Neves
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 7- 11/07 - 11:30/11:50
RESUMO
A formação do professor de línguas, sobretudo, a formação continuada (FC), necessita contar
com o eixo da reflexão sobre a prática no que se refere à melhoria da qualidade de ensino e
da proficiência linguística. Porém, a reflexão costuma ser narrativizada como modos de pensar
uma prática falha a ser aperfeiçoada por ideias inovadoras cientificamente legitimadas. Essa
narrativa é permeada por dizeres que remetem à insegurança de falar e de ensinar o conteúdo
linguístico frente às demandas dos alunos que evocam desde o desinteresse e a desautorização
até a impetuosidade e o deboche com relação à atuação do professor. Em geral, o processo
de autocompreensão do professor está alicerçado no discurso do racionalismo técnico, ou
no discurso do materialismo dialético das práticas sociais, ganhando com a “epistemologia da
prática” de Schön (1992) o reconhecimento teórico sobre seu saber tácito. Nesse processo, o
próprio conceito de reflexão é consciente e fundamentado na idealização e na completude.
O objetivo desta comunicação é apresentar como o saber inconsciente pode contribuir para
a compreensão da lida com o imprevisto, a contingência, o impossível da educabilidade como
causadores de angústia e adoecimentos. Um método de pesquisa e intervenção que temos
utilizado é a conversação (Miller, 2003; Miranda, Vasconcelos e Santiago, 2010) como oferta
da palavra ao coletivo para se escutar o que há de singular em cada membro do grupo. Esse
método é uma aposta na contribuição de conceitos e da ética da Psicanálise para a leitura de
problemas educacionais e escolares configurados como “posições de mal-estar”. Apresentarei
análises de narrativas dos professores em conversação, nas quais o manejo da escuta favorece a
emersão do saber inconsciente de um que toca o saber do outro em associação livre oferecendo,
não a garantia, mas a possibilidade para o deslocamento ou destravamento de identificações
cristalizadas.
Palavras-chave: inconsciente; conversação; escuta; formação continuada; reflexão
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 116
O AGIR DE PROFESSORES/AS DE INGLÊS PARA CRIANÇAS EM FORMAÇÃO INICIAL: UM
ESTUDO INTERESTADUAL
AUTORES: Juliana Reichert Assunção Tonelli, Giuliana Castro Brossi, Mariana Furio
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 7 - 11/07 - 11:50/12:10
RESUMO
O presente trabalho objetivou identificar representações do agir no discurso de professores/
as de língua inglesa para crianças (LIC) em formação inicial. Foram pesquisados dois contextos
nos quais são desenvolvidas práticas de formação: um no Estado do Paraná e o outro no
Estado de Goiás. Os dados foram gerados a partir de gravações em áudio e em vídeo de duas
sessões reflexivas nas quais os/as professores/as em formação inicial foram convidados/as
a, após discussões de textos teóricos sobre a temática, a expressar, por meio de desenho,
como eles/as se veem enquanto professores/as de LIC. Em seguida, as gravações foram
transcritas e analisadas tomando-se como pressupostos os conceitos teórico-metodológicos do
Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) (BRONCKART, 2006; STUTZ; CRISTOVÃO, 2011). Orientamonos mais detidamente nos estudos acerca do agir do professor (AMIGUES, 2003; FAITA, 2004;
NASCIMENTO, DE GRANDE, 2018; MACHADO, 2004) e nas pesquisas sobre formação de
professores/as de LIC (TONELLI; CHAGURI, 2014, SANTOS, 2009; TANACA, 2017; TUTIDA, 2016,
entre outros). Os resultados apontam que os/as professores/as em formação inicial participantes
da pesquisa constroem uma ideia a respeito do trabalho do professor de LIC sem, contudo,
considerarem o agir docente real e significativo. Por outro lado, aqueles/as que se encontram,
de alguma forma, inseridos/as na atividade de ensino assumem seus papeis e se veem, de
fato, como professores/as de LIC, mesmo que os documentos prescritivos não contemplem sua
oferta na Educação Básica e tampouco na formação inicial.
Palavras-chave: inglês para crianças; formação inicial; agir docente.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 117
AS MULTIFACETAS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LETRAS-INGLÊS: CAMINHOS
TRILHADOS, INQUIETAÇÕES E SABERES CONSTRUÍDOS
AUTORES: Valéria Septímio Alves Fadini, Karla Ribeiro de Assis Cezarini
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 7 - 11/07 - 12:10/12:30
RESUMO
Esta pesquisa, de cunho qualitativo, tem por objetivo identificar o sentido atribuído pelos
discentes e professores regentes ao processo reflexivo proporcionado pela experiência no
Estágio Supervisionado em Letras-Inglês, em uma universidade federal no Espírito Santo, e a
contribuição dessa disciplina para formação inicial e continuada. Analisamos as entrevistas com
três professores regentes e os relatórios finais de Estágio produzidos sob a forma de narrativas,
dando voz aos sujeitos que cursaram a disciplina de Estágio Curricular Supervisionado no Ensino
Médio, nos anos de 2013 e 2017, totalizando vinte e oito alunos concluintes do curso de LetrasInglês. Dialogamos com Pimenta e Lima (2018); Nóvoa (2010; 2000); Josso (2008;2004) e Libâneo
(2016), para refletir sobre o Estágio Supervisionado na formação dos professores. Os resultados
indicam que o trabalho colaborativo entre instituições e os diversos atores envolvidos, com e na
disciplina de Estágio, constituem-se subsídios essenciais para uma experiência significativa na
formação inicial dos estudantes e formação continuada dos professores. No entanto, mesmo
com o estabelecimento proveitoso de parcerias, ainda se observa inúmeros desafios a serem
encarados, como a falta de condições básicas para o cumprimento da legislação em relação ao
Estágio e sua concepção, a estrutura curricular dos cursos de licenciatura e a desvalorização da
própria profissão docente. Contudo, os resultados sugerem que as experiências de Estágio para
os estudantes de Letras-Inglês se mostraram importantes no incentivo a um comprometimento
com a realidade educacional, especialmente com o ensino da língua inglesa, formando
profissionais mais críticos e cientes de seu papel no mundo.
Palavras-chave: Estágio supervisionado em língua inglesa; formação inicial; formação continuada.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 118
POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
E FORMAÇÃO HUMANA
AUTORES: Keila Cardoso Teixeira, Fernanda de Araújo Binatti Chiote, Keli Simões Xavier Silva
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 7 - 11/07 - 13:30/13:50
RESUMO
Este trabalho tem por objetivo analisar a política nacional de educação especial na perspectiva
da educação inclusiva (BRASIL, 2008) seus contornos e os múltiplos determinantes para sua
materialização, bem como seus desdobramentos no que diz respeito à formação dos alunos
público-alvo da educação especial. Como fonte de dados para análise utiliza os documentos
que orientam, em nível nacional, as políticas educacionais numa perspectiva inclusiva, tendo
a pesquisa bibliográfica e documental como procedimento metodológico. Compreende que
as políticas educacionais voltadas para a universalização da educação básica sob o lema
de “educação para todos” são políticas sedutoras, que, ao atenderem as demandas dos
movimentos sociais, incorporam essas mesmas demandas à lógica do capital, na qual essas
políticas se constituem por meio de acordos internacionais, no processo de internacionalização
da economia e organização do mercado mundial globalizado. Tem como foco o papel da escola
e do trabalho educativo na superação da lógica do capital, de modo que na escola não se
reproduzam as desigualdades das relações sociais, pois nela almeja-se a formação humana, na
capacidade de humanização e no alcance de um estado maior de consciência e liberdade para
todos, inclusive aqueles que estão sob a condição socialmente denominada de deficiência.
Palavras-chave: Formação Humana; Educação Inclusiva; Política Educacional.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 119
A ATRATIVIDADE DA CARREIRA DOCENTE SOB A ÓTICA DE ALUNOS DO 3º ANO DO
ENSINO MÉDIO DE ESCOLAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
AUTORES: Nelagley Marques
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 7 - 11/07 - 13:50/14:10
RESUMO
Este estudo tem por objetivo, apresentar os principais resultados de um questionário de pesquisa
elaborado pela pesquisadora e aplicado pela Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso
do Sul – SED/MS, em novembro de 2016, sobre a atratividade ou não da carreira docente sob
a ótica de alunos concluintes do 3º ano do ensino médio de escolas públicas do Estado de MS.
Do total de 79 municípios de MS, 75 participaram da pesquisa, das 368 unidades escolares, 211
compõem essa amostragem e dos 22.800 alunos matriculados, o questionário foi respondido
voluntariamente por 7.894. A apuração e análise dos dados conta com os fundamentos básicos da
estatística (BUSSAB e MORETTIN, 1987; MONTGOMERY, 1997), estatística descritiva e modelagem
econométrica (GUJARATI, 2006; TUKEY, 1977). O trabalho fundamenta-se principalmente nos
estudos de Gatti (2009); da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
OCDE (2015); do Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes – PISA (2015) e do Censo
da Educação Superior (2014), sobre a escassez de professores e de como atrair jovens para a
profissão docente.
Palavras–chave: Educação; Carreira docente; Escola pública
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 120
FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE LÍNGUA
INTERNACIONAL: UMA DISCUSSÃO TRANSNACIONAL

INGLESA

COMO

LÍNGUA

AUTORES: Iara Maria Bruz
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 7- 11/07 - 14:10/14:30
RESUMO
O presente trabalho pretende apontar para possíveis desafios e inseguranças de futuros
professores de língua inglesa durante o período formação inicial. Os dados aqui apresentados
são parte de uma pesquisa de doutorado, de cunho etnográfico (ANDRÉ, 1995; LIN, 2005;
BLOMMAERT, 2010) e foram gerados com um grupo de formação inicial de língua inglesa
como língua internacional durante a preparação para o estágio docente e durante o período
do estágio. O grupo participante da pesquisa estudava em uma universidade no Canadá e foi
acompanhado tanto durante uma disciplina de preparação e discussões teóricas, como também
durante a prática realizada em uma universidade em Cuba. Os dados analisados forma gerados
através de observações das aulas ministradas durante a prática e entrevistas com esses futuros
professores. Esta pesquisa teve como embasamento teórico os parâmetros de Kumaravadivelu
para o pós-método: particularidade, possibilidade e praticidade (2001; 2003b; 2006a; 2012a),
identidade de professores (KUMARAVADIVELU, 2012; CANAGARAJAH, 2004) e o papel do falante
nativo (WINDLE, 2017; PENNYCOOK, 2007; RAJADURAI, 2007; LEUNG, 2005; RAJAGOPALAN,
2004), num contexto de sala de aula transnacional (KUMARAVADIVELU, 2012). Depois dos dados
terem sido analisados, pôde ser concluído que muitas das inseguranças e desafios que os
professores em pré-serviço deste grupo enfrentaram são muito similares aos que encontramos
em grupos de formação inicial brasileiros, como sentir-se legitimado no papel de professor, lidar
com imprevistos e o inesperado (PENNYCOOK, 2007) e sentir segurança ao explicar conteúdo
da língua. Os professores em pré-serviço eram considerados falantes nativos, o que não foi
garantia para se sentirem legitimados como professores de língua inglesa e ainda muitos deles
acreditavam que não possuíam conhecimento linguístico suficiente para ensinar essa língua.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 121
A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA (LI) NA EDUCAÇÃO
BÁSICA E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA PÓS-MODERNIDADE: OUTROS SENTIDOS E
OUTROS DESAFIOS
AUTORES: Carmem Zirr Artuzo
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 7 - 11/07 - 14:30/14:50
RESUMO
Esta pesquisa busca analisar, pelo viés da Teoria dos Sistemas Adaptativos Complexos (LARSENFREEMAN, 2017; MORIN, 2013; PAIVA, 2011; CAMERON, 2008; HOLLAND, 1995), como ocorre
o processo de formação continuada dos professores de LI da educação básica, desenvolvido
pelo órgão estadual CEFAPRO (Centro de Formação e Atualização dos Profissionais de Educação
Básica), na cidade de Pontes e Lacerda – MT, polo de dez cidades vizinhas. Uma vez que os
professores estão inseridos no ambiente escolar que necessita acompanhar o desenvolvimento
tecnológico e digital da sociedade, que possui acesso à rede mundial de computadores, as
práticas de formação de professores devem levar em conta que a internet, ou o ciberespaço
(LÉVY, 2010) em si, reorientaram outras formas de produzir, avaliar e tratar o conhecimento.
Para realizar esse estudo qualitativo, de cunho interpretativista, os instrumentos de coleta
serão entrevistas narrativas com os formadores e professores, bem como o material produzido
durante a formação. Assim, a análise pretende registrar como essas práticas são apresentadas
na formação de professores do CEFAPRO e de que maneira beneficiam o processo de ensino e
aprendizagem de LI.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 122
FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE PRODUÇÃO ESCRITA EM LÍNGUA MATERNA: DA
IDEALIZAÇÃO À CONCRETIZAÇÃO
AUTORES: Elinaldo Soares Silva
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 7 - 11/07 - 14:50/15:10
RESUMO
Neste trabalho, investigou-se o ensino da produção escrita na formação, em nível superior, do
professor de Língua Materna e realizamos um diagnóstico da formação que o acadêmico do
Letras recebe sobre o processo de ensinar a escrita. A pesquisa se situa no campo teórico da
LA, na perspectiva sociointeracionista, embasada principalmente nos pressupostos teóricos de
Bakhtin e Vygotsky e nos diversos estudiosos brasileiros que seguem essa vertente. Trata-se de
uma pesquisa qualitativo-interpretativa. Aplicou-se questionários, observou-se alunos durante
a regência de e analisamos os documentos oficiais que norteiam o currículo do curso de Letras/
Habilitação Língua Portuguesa da UFC. Por meio de aplicação de questionários, de gravações em
áudio e vídeo e de anotações feitas em fichas de observação, analisou-se as discussões teóricas
sobre o tema, as atividades práticas realizadas diagnosticando a(s) concepção (ões) de ensino de
LM e de escrita evidenciadas. Os resultados das análises dos documentos norteadores do curso
de Letras demonstram que há uma dissonância entre a formação idealizada nos documentos
e a formação real oferecida no curso. Nas respostas dadas aos questionários, percebeu-se que
há uma influência tímida das teorias linguísticas sobre o processo observado, especificamente
dos representantes da perspectiva sociointeracionista da escrita, como Bakhtin e Vygotsky, uma
vez que não se trabalha diretamente com essas fontes teóricas, mas somente suas releituras,
além de que, conforme as respostas dadas, as discussões e abordagens sobre os aspectos da
interação e das concepções de escrita ocorrem de forma superficial e fragmentada. Através das
observações e registros das aulas constatou-se que os professores em formação ainda ancoram
suas aulas de produção escrita na concepção de ensino que privilegia as tipologias tradicionais e
a concepção de escrita como consequência, visto que a tipologia dos textos trabalhados limitase à narração, descrição e dissertação.
Palavras-chave: Formação de Professores; Escrita; Ensino.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 123
RHIZOMATIC CELLS IN A REVISITED ENGLISH LANGUAGE TEACHER EMANCIPATION
PROCESSES IN A MEDICINE COURSE
AUTORES: Lilian Mello Hodgson
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 7 - 11/07 - 15:10/15:30
RESUMO
English language teaching has been exploring a wide range of approaches as a foreign/second language
from transmission-oriented and didactic educational practices to transformative in a socio-historicalpolitical, ever-changing world (COPE & KALANTZIS, 2008). In this qualitative research, the teacherresearcher has proposed to co-construct the teaching and learning processes regarding teachers/
professors’ practices and students’ attitudes to English language in higher education in a more active
approach with a critical view (MORGAN, 2014) with medical students from UEMS (Universidade Estadual
de Mato Grosso do Sul). The process of emancipation (RANCIÈRE, 2015; FREIRE, 1970, 2015) and a revisited
emancipation (MACIEL, 2014) have been built up by a rhizomatic movement (DELEUZE; GUATTARI, 2000),
as opposed to a tree representation of building knowledge, which can promote a dialogical relationship
between teachers/professors and students. This rhizomatic movement that connects everything may
lead to a more active and ethical response to the emergencies in a classroom by the teachers/professors
and students, helping them to build epistemological knowledge as well as ontologic knowledge. The
result of this might be a rhizomatic cell, which is made up by a set of affordances disposable to all the
actors and objects in this teaching and learning scenario and at a specific time. The awareness of the
biome in which we live and how we can relate to and what possibilites for actions we can create for better
conditions to live in it are fundamental features of an ecological approach (VAN LIER, 2000, 2004, 2010),
put into practice while teaching English for Medical Purposes. This approach aims to dynamically build
students’ and teachers’ awareness, their agency, their building of knowledge together and with all the
space, time and other people and objects around us, in a more horizontal teacher-student relationship,
so that teachers and professors avoid seeing students as just ‘consumers’ in the technical sense. As
this is an ongoing journey built by the teachers/professors and their students every time a new group
is going to be taught, all these features need to be reconsidered whenever this teaching and learning
process starts.The postmodern methodology of emergence (DUFF, 2007) and the rhizomatic perspective
are responsible for organizing these approaches in this context. the path for an ecological approach
(VAN LIER, 2000; 2010) in which the affordances that teachers and students have at their disposal
could contribute to their teaching and learning processes. The aim is to dynamically build students’
and teachers’ awareness, their agency, their co-construction of knowledge in this context, in a more
horizontal teacher-student relationship. In order to construct such a collaborative journey as well as
to avoid seeing learners just as ‘consumers’ in the technical sense, the risk of learning anything should
be taken into consideration, as Biesta (2013) points out the impacts of learning on students and on
their lives. As a consequence, teachers/professors may be attentive to the learnification process on this
educational journey and the emergencies in this epistemological and ontological process (SOMERVILLE,
2007) they are in. Those emergencies create a rizhomatic movement (DELEUZE; GUATTARI, 2000), as
opposed to a tree representation of knowledge, which can promote a dialogical relationship between
teachers/professors and students. The rizhome opens the possibility for the teacher-researcher to relate
the co-construction of knowledge on the English language with her emancipation journey. Key words:
Revisited teacher emancipation process, Rhizomatic perspective, Learnification
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 124
MOMENTOS CRÍTICOS NA PRÁXIS DE PROFESSORES DE LÍNGUAS: A CRITICIDADE NA
CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DOCENTE
AUTORES: Regina Celia Halu, Francisco Carlos Fogaça
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 7 - 11/07 - 15:30/15:50
RESUMO
Esta comunicação tem por objetivo apresentar parte de uma pesquisa que está sendo
desenvolvida pelo grupo de pesquisa Formação de Professores de Línguas Estrangeiras (GPFPLE) - UFPR, juntamente com o grupo Estudos Críticos e Avançados em Linguagem - UnB, sobre
a importância de momentos críticos na práxis docente e sua relação com a constituição da
identidade docente. Diversos autores já abordaram esta questão com perspectivas semelhantes
-- momentos críticos (PENNYCOOK, 2004), incidentes críticos (TRIPP, 1993), ou eventos críticos
(WOODS, 1993), referindo-se a situações ou eventos que tiveram grande impacto na formação e
atuação do professor. Tais momentos abrem novas perspectivas e confrontam representações
de mundo, possibilitando novas construções de sentido e de realidade. Pennycook também
relaciona os momentos críticos a situações que permitem problematizar questões em sala de
aula numa perspectiva crítica, de prática problematizadora. O que apresentamos aqui é resultado
de um trabalho realizado entre os membros do GP-FPLE, tratados como um grupo focal. Foram
utilizadas questões norteadoras, a partir das quais nos indagamos sobre o que é ser crítico, se
o professor se via como crítico, e se houve alguma situação (momento crítico) que tenha tido
impacto na nossa atuação e formação docente. A interpretação dos dados gerados permitiu
levantar quando, na trajetória profissional, tais momentos ocorreram, como foram avaliados
pelo professor e que conceitos de crítico estavam sendo construídos naqueles momentos.
Apontamos a partir desse quadro os pontos convergentes e os divergentes, buscando contribuir
para a compreensão da criticidade, a partir da práxis docente, como elemento constituinte da
identidade dos professores de línguas.
Palavras-chave: momento crítico; práxis docente; identidade docente; professores de línguas
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 125
A PRÁTICA DOCENTE CRÍTICO-REFLEXIVA: DISCURSOS DE ALUNOS EM FORMAÇÃO
INICIAL
AUTORES: Marta de Faria, Cunha Monteiro
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 7 - 11/07 - 15:50/16:10
RESUMO
Esta pesquisa é situada na Linguística Aplicada, no campo da formação de professores e teve
como objetivo geral investigar os discursos de alunos em formação sobre o fazer docente
baseado no paradigma crítico-reflexivo. Como objetivo específico, pretendeu-se debater
aspectos que envolvem o papel do professor crítico-reflexivo que atua no ensino-aprendizagem
de inglês, especificamente no Amazonas, como sugerido por Monteiro (2014). O aporte teórico
foi ancorado em Liberali (2012), Pimenta e Ghedin (2012), Vieira-Abrahão (2012), Zeichner
(2008), entre outros. A pesquisa foi ancorada na abordagem qualitativa (ANDRÉ, 2005; DENZIN;
LINCOLN, 2006) e foi desenvolvida como um estudo de caso (CHIZZOTTI, 2006; STAKE, 1998).
. A pesquisa se justificou, pela possibilidade de poder vir a contribuir com subsídios teóricosmetodológicos ao campo da formação de professores e também, para incentivar alterações no
Projeto Político Pedagógico do referido Curso. Como resultados, pode-se afirmar que o discurso
(FAIRCLOUGH, 2001; 2003) dos participantes revelou que a formação vivenciada no primeiro
ano do Curso de Letras - Língua e Literatura Inglesa da Instituição, foi um espaço crítico-reflexivo
com vistas à formação de professores de inglês engajados na transformação da realidade.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 126
NÃO BASTAR SER SURDO PARA SER PROFESSOR DE LIBRAS: AS NARRATIVAS QUE
MANIFESTAM OS DISCURSOS DA IDENTIDADE SURDA
AUTORES: Daniel Junqueira Carvalho, Lucyenne Matos Da Costa Vieira-Machado
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 7 - 11/07 - 16:10/16:30
RESUMO
Este resumo é o recorte da dissertação de mestrado defendida em uma tese que Não basta
Ser Surdo para ser professor de Libras. Ser surdo não pode ser a ÚNICA condição para que
o sujeito possa advogar para si o ensino de Libras. Apesar dessa condição facilitar a inserção
do surdo nesse mercado de trabalho (da educação), o mesmo não pode deixar de se exigir
(a si mesmo) a qualificação docente, até mesmo para que assuma o papel de docente para
além de Ser Surdo. Tendo essa reflexão em vista, este trabalho questiona como o Estado vem
incorporando os surdos no espaço escolar por meio das políticas de inclusão e analisa a história
sob a ótica de como, em nosso tempo, tornou-se possível a formação do surdo como professor
de Libras e, também, analisa os fatos que estabeleceram o interesse do Estado em governar
os surdos por meio da identidade no exercício da docência, o que possibilitou investimentos
de formação e contratação compulsória. Este trabalho aborda como base teórica o conceito
de práticas de governamentalidade, a partir da perspectiva teórico-metodológica inspirada nos
Estudos Foucaultianos. Essas práticas são utilizadas nesta pesquisa para visualizar o campo da
inclusão, em que o Estado promove políticas para que os Professores Surdos sejam conduzidos
a atuação no ensino de Libras. A metodologia de pesquisa adotada envolve a análise de práticas
de subjetivação dos professores surdos por meio da análise das narrativas de experiências dos
professores surdos, utilizando-se de um eixo principal de analise: a subjetividade resistente.
Como conclusão, este trabalho propõe um outro olhar sobre a função de ser professor de
Libras e não pela identidade do Ser Surdo.
Palavras-Chave: Professor Surdo, Inclusão, Práticas de governamentalidade.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 127
A LEITURA EM PERFORMANCE NA FORMAÇÃO CONTINUADA
AUTORES: Jackson Santos Vitória de Almeida, Lady Lourdes Soares Medeiros
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 8 - 11/07 - 09:30/09:50
RESUMO
A presente pesquisa de doutoramento surgiu da observação, em um espaço de formação
continuada (FC), de que os professores precisam aprimorar o contato visual, o trabalho vocal
e a expressão gestual para o aprimoramento de atividades de leitura em língua inglesa (LI).
Portanto, chamamos a atenção para expandir a discussão acerca do ensino de leitura em LI na
FC em salas de aula de escolas do ensino básico no Brasil. A formação de leitores brasileiros de
textos em LI representa um grande desafio. A trajetória teórico-metodológica deste trabalho
convoca os estudos da Pedagogia do Teatro, Performance, Performatividade, Psicanálise,
Formação de Professores, Leitura e Literatura. As várias indagações nos serviram como base
para buscar produções teatrais de LI do século XX e propor um projeto de Leitura Dramática
(LD), na FC em 2017, que resultou no Ciclo de jogos teatrais e leitura em performance em 2018.
Como consequência deste processo, realizou-se o primeiro encontro de grupos escolares de
LD em LI, com a presença de representantes das comunidades escolares de Belo Horizonte
e região metropolitana em outubro de 2017, no qual foram usados fragmentos textuais da
obra Um Bonde Chamado Desejo, escrita pelo dramaturgo americano Tennessee Williams.
Em 2018, tivemos a primeira Mostra de performances, na qual foi apresentado o processo de
elaboração e a leitura em performance para o público de professores da FC que compõe o
programa interfaces, a partir dos fragmentos textuais da obra Cleansed, da dramaturga inglesa
Sarah Kane. Nesse processo, a imbricação do professor com a FC desvela modos singulares que
contribuem significativamente e proporcionam um rompimento, sobretudo, de uma docência
condicionada.
Palavras-chave: Leitura; Performance; Formação Continuada.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 128
(PEREZHIVANIE) COMO INSTRUMENTOS DE (TRANS)FORM(AÇÃO) DE PROFESSORES DE
INGLÊS
AUTORES: Fabiano Silvestre Ramos
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 8- 11/07 - 09:50/10:10
RESUMO
Este trabalho objetiva discutir como as vivências e emoções experienciadas por uma professora
de inglês em formação inicial podem atuar como artefatos voltados para desenvolvimento
profissional (JOHNSON e GOLOMBEK, 2016; VIGOTSKI, 2009, 2007). Emoções são definidas
como funções psicológicas superiores, culturalizadas e, portanto, passíveis de desenvolvimento,
transformação ou novas aparições. Devem ser compreendidas em relação à maneira como
influenciam e modificam o comportamento do sujeito em determinados contextos históricoculturais (VIGOTSKI, 2004). Toassa (2011) afirma que as emoções não ocorrem como unidades
diferenciadas de outras funções psicológicas superiores da consciência. Para Costa e Pascual
(2012), elas aparecem integradas ao conceito de vivência, proposto por Vigotski e definido como
uma unidade onde o que está sendo vivenciado sempre está relacionado a algo encontrado fora
da pessoa, a seu meio ambiente. A vivência do sujeito, dessa forma, será sempre interpretada
através de uma ótica emocional. Os dados para este estudo foram gerados e coletados em um
curso de extensão de ensino de inglês, de uma universidade federal do sudoeste goiano, com
uma estudante de Letras (habilitação em Língua Inglesa) tendo sua primeira experiência como
professora de inglês. Foram utilizados como instrumentos de coleta e geração narrativas de
experiência, entrevistas orais de vida, observação e gravação de aulas seguidas de sessões de
visionamento. A análise dos dados segue os procedimentos do método de análise de conteúdo
(BARDIN, 2011) e sugere que diferentes emoções são vivenciadas participante em uma mesma
aula. Estas assumem uma conotação positiva ou negativa a partir da (re)ação que geram na
mesma. Quando mediadas por um par mais experiente, nesse caso, o formador de professores,
essas emoções e vivências podem assumir um papel de transformação na prática docente do
professor em formação, levando-o a compreender e manejar melhor sua prática em sala de
aula.
Palavras-chave: emoções; vivências; formação de professores de inglês
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 129
FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE INGLÊS (PIBID) E LETRAMENTOS DIGITAIS
AUTORES: Ana Karina de Oliveira Nascimento
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 8 - 11/07 - 10:10/10:30
RESUMO
Nessa apresentação, objetivo compartilhar as discussões presentes em tese defendida que
objetivou investigar o quanto e de que forma o Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (Pibid) (subprojeto Inglês), que se materializa numa universidade pública federal no
nordeste (denominada UPNE) do Brasil, permite a problematização do trabalho com letramentos
digitais na formação inicial do professor de inglês. Trata-se de uma pesquisa qualitativa
exploratória de cunho etnográfico, delineada consoante um estudo de caso etnográfico.
Entremeando os dados encontrados com a perspectiva teórica dos novos letramentos, com
ênfase nos letramentos digitais, o trabalho foi construído de forma a promover o diálogo Pibid
Inglês da UPNE, especialmente por meio dos projetos Focus on Future e English Everywhere e
suas conexões com neoliberalismo, globalização, formação de professores no Brasil, formação
crítica de professores, tecnologias digitais e a língua inglesa. Os dados foram coletados por meio
dos seguintes instrumentos: observação participante, entrevista semi-estruturada, diário de
campo da pesquisadora e relatos de graduandos em relação ao desenvolvimento dos projetos.
Conclui-se que o Pibid-Inglês da UPNE, ainda que permeado por ambiguidades, mostrou-se um
campo fértil para problematizações dos letramentos digitais na formação inicial de professores
de inglês.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 130
CONCEPÇÕES DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO INICIAL SOBRE A PRÁTICA DE PRODUÇÃO
DE TEXTOS NA ESCOLA
AUTORES: Janayna Bertollo Cozer Casotti
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 8- 11/07 - 10:30/10:50
RESUMO
No contexto atual, as demandas sociais têm exigido dos sujeitos, cada vez mais, uma postura
participativa que possa se manifestar na análise e na discussão dos fatos observados. E isso se
faz na dinâmica social, por meio da linguagem, que possibilita a relação com os outros, de modo
a estabelecer normas de convivência e a constituir uma forma de pensar que identifica o sujeito
como integrante de uma identidade cultural. Constituindo-se em atividades de linguagem, a
leitura e a produção de textos, compreendidas como práticas sociais inter-relacionadas, que se
complementam, podem permitir a construção de conhecimentos, pelo exercício dessa postura
analítica de discussão dos fatos. No entanto, muitas vezes, no contexto escolar, observamse propostas de produção de texto dissociadas de atividades de leitura participativa. Daí a
importância de se pensar o material didático utilizado em sala de aula. A partir da concepção
bakhtiniana de gênero discursivo, busca-se, neste trabalho, refletir sobre concepções que
professores em formação inicial apresentam acerca da prática de produção textual na Escola
Básica. Para isso, com base na avaliação que esses professores, alunos do curso de Letras,
fazem de uma proposta de produção textual e também de uma carta argumentativa escrita por
um aluno do Ensino Médio, analisam-se suas concepções considerando-se, sobretudo, a noção
de gênero discursivo. Os resultados desse trabalho de análise apontam para o fato de que a
perspectiva ainda tem se voltado para a estrutura do gênero em detrimento de sua função
comunicativa.
Palavras-chave: produção de textos; gênero discursivo; formação inicial de professores.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 131
COMPREENDENDO A AUTOESTIMA DE PROFESSORES DE INGLÊS EM SERVIÇO NA ESCOLA
PÚBLICA
AUTORES: Aline Moraes de Carvalho
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 8 - 11/07 - 10:50/11:10
RESUMO
A escola é apontada como um local onde a autoestima se altera devido, especialmente, ao fracasso,
à competição e às comparações (CABRAL, 2006). Alguns estudiosos apontam (Mosquera,1977
apud FABRET, 2007) dois grandes fatores que afetam a autoestima, em especial a docente: o
fracasso e a diminuição da estima dedicada ao indivíduo. Para outros pesquisadores (BRANDEN,
2000), o professor com baixo nível de autoestima tende a dar preferência a táticas prejudiciais
a aprendizagem com o objetivo de manter o controle da turma, podendo consequentemente
aumentar os problemas de autoestima que os alunos já têm. O que possui uma imagem
positiva de si, por outro lado, contribui para relações intra/interpessoais mais saudáveis e
afetuosas no ambiente educacional, podendo potencializar a ação docente (MENDES et al.,
2012). Contudo, apesar da importância desse construto, pesquisadores apontam a escassez
de estudos que tratam da autoestima docente (MENDES et al., 2012), em especial no âmbito
da linguística aplicada, com professores de línguas estrangeiras (ASSIS, 2011; RUBIO, 2014).
Este estudo visa suprir esta lacuna ao investigar a autoestima do professor de língua Inglesa e
os fatores que compõem sua autoestima. As participantes são três professoras que atuam em
uma escola da rede estadual de um município localizado na Zona da Mata de Minas Gerais. Essa
pesquisa, em andamento, faz uso de quatro instrumentos de coleta de dados: um inventário
sobre autoestima das professoras; uma narrativa escrita a respeito de sua formação acadêmica
e atuação profissional; duas narrativas visuais; e entrevistas. Espera-se, com este trabalho,
compreender como se configura a autoestima docente de língua inglesa em escolas públicas,
indicando as possibilidades para o desenvolvimento e manutenção de uma autoestima saudável,
e consequente melhoria na qualidade da atuação docente, da interação professor-aluno e do
processo de ensino-aprendizagem.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 132
A INTERDISCIPLINARIDADE E A INTEGRAÇÃO CURRICULAR: O TRÂNSITO E A
TRANSPOSIÇÃO DA LÍNGUA INGLESA NOS CURRÍCULOS DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO
A FORMAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA EM UM INSTITUTO FEDERAL
AUTORES: Maria Glalcy Fequetia Dalcim
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 8 - 11/07 - 11:10/11:30
RESUMO
Há dez anos instituía-se no panorama educacional brasileiro, através da Lei nº 11.892/2008,
a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criava-se os Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. No Estado de São Paulo, somente dez anos depois,
os Institutos Federais iniciam o processo de discussão e construção dos seus Currículos
de Referência, a partir da Resolução nº 37, de 08 de maio de 2018. Essa breve cronologia e
historicidade corrobora uma questão central para a elaboração desse trabalho - a desarmonia
entre as ações políticas referenciais e normativas e o agir docente. Por quase uma década,
condensou-se nas ações desenvolvidas pelo corpo docente, a tarefa de estudar, planejar, refletir
e construir o percurso formativo dos estudantes e elaborar os documentos norteadores de
suas práticas educacionais. Estabelecido nesse quadro, o presente trabalho tem por objetivo
principal apresentar uma discussão acerca da interdisciplinaridade e da integração curricular
nos cursos de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Técnica, através da disciplina de
Língua Estrangeira Moderna - Inglês. Este trabalho constitui-se como um relato de experiência
e participação na constituição e desenvolvimento de ações particulares e institucionais locais
(um Instituto Federal do interior de São Paulo) que buscam compreender melhor a formação e
atuação de professores de línguas em um currículo integrado. Tais ações resultaram na criação
de um grupo de estudos e um grupo de pesquisa que nos auxiliaram a entender o trânsito e
a transposição que a Língua Inglesa pode fazer por uma constituição curricular integrada e
interdisciplinar. Essa pesquisa caracteriza-se por ser base qualitativa, tendo como método de
investigação a pesquisa exploratória e a pesquisa-ação. As análises e interpretações das condutas
e do agir docente constituíram-se com base nos estudos do Interacionismo Sociodiscursivo
(BRONCKART, 1999) e da Clínica da Atividade (CLOT, 2007).
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 133
O ISF E O PROGRAMA DE ETAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: O CASO DA UFS
AUTORES: Elaine Maria Santos, Rodrigo Belfort Gomes
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 8- 11/07 - 11:30/11:50
RESUMO
O programa Inglês sem Fronteiras foi instituído em 2012 nas instituições de ensino superior do
Brasil, com a função principal de auxiliar os alunos das mais diversas IES brasileiras a alcançar
maior proficiência linguística na língua inglesa, para que, a partir de então, pudessem estar
aptos aos programas de mobilidade acadêmica do Ciências sem Fronteiras. Com a Portaria
Normativa nº 973/2014, o programa IsF foi incrementado, com a incorporação de outras línguas
estrangeiras e a preocupação, pela primeira vez, com as questões relacionadas à formação de
professores, tendo como público, os alunos de graduação dos cursos de inglês. Assim sendo,
é objetivo deste trabalho, analisar o projeto de Formação de professores desenvolvido pelo
Núcleo de Línguas do Programa Inglês sem Fronteiras da XXXXXX. Para tanto, serão analisadas
as resoluções que dão suporte ao programa, bem como as ações desenvolvidas, e que se
propõem a formar os professores do programa. Após a descrição das ações, a efetividade das
mesmas será investigada a partir dos relatos dos coordenadores do programa e das impressões
dos professores em formação, colhidas a partir de questionários elaborados para tal fim. Além
das ações do IsF, o papel do Programa de English Teaching Assistants será também relacionado
ao programa de formação desenvolvido no NucLi da XXXXX.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 134
ENVIRONMENTAL LITERACY IN CHILEAN ENGLISH TEACHER EDUCATION
AUTORES: Andrea Campaña, Miguel Farias
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 8 - 11/07 - 11:50/12:10
RESUMO
Environmental literacy should be a crosscurriculum objective in the education of teachers of
English, more so after the government’s call to integrate issues related to global warming in the
primary and secondary educational system. The question that guides this research is how can the
teaching of English contribute to the development of an environmental awareness and literacy
in the Chilean school system? The theoretical references for this study include applied linguistics
to the teaching and learning of languages, ecocriticism and environmental literacy. We inform of
a project that aims to explore the contribution of the teaching and learning of English through
literary and visual texts in the development of environmental literacy as a crosscurriculum
competence. Through a qualitative and quantitative mixed methodology, the results of two
instruments applied to students of Pedagogy in English in their last two years in the program are
presented: a survey on environmental awareness (SEA) and a survey on environmental literacy
(SEL) that diagnoses knowledge, attitudes and environmental behaviors. The results of the SEA
indicate that students in initial teacher education evidence an environmental awareness about
the issues that affect their community, the country and the planet. On the other hand, only half
of the sample states that they have dealt with environmental issues in their university formation
process. All of the respondents show a willingness to include environmental issues in their
teaching practice. Together with the results of the SEL these data serve to organize the selection
of texts and activities to be implemented. We will discuss the relevance of this study for future
educators to be prepare when facing the imminent environmental crisis of the planet.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 135
BIOGRAFIAS TECNOLINGUISTICAS: A RELAÇÃO ENTRE PRÁTICAS DIGITAIS E OS
PROCESSOS DE APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS DE PROFESSORES PRÉ-SERVIÇO
AUTORES: Patricia Vasconcelos Almeida
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 8 - 11/07 - 12:10/12:30
RESUMO
O termo “biografias tecnolinguísticas” vem ao campo da Linguística Aplicada para nomear relatos
de histórias de vida relacionadas com experiências on-line e também momentos importantes
da vida de alguém que estejam associados as tecnologias. Esta apresentação tem como
objetivo ilustrar como os professores de inglês pré-serviço se envolveram com as tecnologias
digitais durante suas vidas pessoais e acadêmicas e, com essas informações, estabelecer um
entendimento sobre seu caminho para adquirir uma língua estrangeira em todas as suas práticas
digitais. Além disso, conhecendo esse caminho, é possível conjecturar como seus processos de
aprendizado de idiomas foram construídos. Proporcionando aos participantes um momento
para pensar sobre sua experiência ao longo da escrita de suas biografias tecnolinguísticas,
acreditamos que eles possam pensar sobre como usar a experiência vivida para ensinar a línguaalvo. Para atingir o objetivo desta apresentação, utilizou-se o CALL - computer-assisted langauge
learning (Stockwell, 2012) como base teórica e prática e uma pesquisa qualitativa e empírica
desenvolvida em uma universidade pública. As descobertas indicam que os participantes
têm certo nível de alfabetização digital; eles estão envolvidos com muitos tipos diferentes de
práticas digitais, incluindo aquelas feitas para aprender uma língua estrangeira, mas também
indicam poucos conhecimentos práticos sobre como implementar sua experiência pessoal
com a tecnologia digital em um contexto educacional onde eles deveriam ensinar usando as
tecnologias digitais.
Palavras-chave: CALL; tecnologia digital; desenvolvimento docente
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 136
FORMAÇÃO DOCENTE, NARRATIVAS E APRENDIZAGEM: CIDADANIA E DIVERSIDADE
CULTURAL EM FOCO
AUTORES: Alexandre José Pinto Cadilhe de Assis Jácome, Priscila Fernandes Santa`Anna
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 8 - 11/07 - 13:30/13:50
RESUMO
Nesta comunicação, ancorados em uma perspectiva indisciplinar da Linguística Aplicada
(MOITA LOPES, 2007), temos como objetivo construir uma compreensão sobre o processo de
aprendizagem de estudantes da licenciatura em Letras que participam do PIBID (Programa
de Bolsas de Iniciação à Docência) de uma universidade federal mineira. Os/as estudantes,
no referido programa, participam de um projeto situado no tema dos letramentos para a
formação cidadã, a partir de princípios das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
em Direitos Humanos (BRASIL, 2013). Dentre diversas ações integrando escola-universidade,
os/as estudantes são engajados a reconstruir suas experiências a partir de pequenas narrativas
(BAMBERG & GEORGAKOPOULOU, 2008), compartilhadas na rede social digital Padlet. Tais
narrativas possibilitam que coordenação e supervisão do PIBID acionem temas, questões e
problemas que configurem diferentes trajetórias de aprendizagem e formação profissional
do grupo (NELSON, 2011). Neste trabalho, analisaremos tais narrativas, a partir do quadro
dos estudos da Pragmática discursiva e da ferramenta analítica indexicalidade (BAUMAN &
BRIGGS, 1990; SILVERSTEIN, 2003). Como resultados, observamos que estudantes mobilizam
conhecimentos da experiência como discentes da educação básica, e ressignificam as práticas
escolares a partir do binômio teoria versusprática, o que se coloca como um desafio para a
superação de uma formação docente conservadora, especialmente no que tange a uma aula
de língua portuguesa que se ocupe não somente com os recursos linguísticos de um texto, mas
sobretudo com a formação cidadã e para a diversidade na educação básica, como proposto não
somente pelas diretrizes curriculares do MEC, como também o próprio projeto pedagógico da
escola participante do PIBID.
Palavras-chave: Formação de Professores, Narrativa, Direitos Humanos.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 137
THE NON-NATIVE TEACHER: IDENTIDADE E CRITICIDADE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
DE LÍNGUAS
AUTORES: Francisco Carlos Fogaça, Angela Maria Hoffmann Walesko
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 8 - 11/07 - 13:50/14:10
RESUMO
Apesar da complexidade e diversidade do mundo contemporâneo multi em que vivemos,
permeado por línguaculturas híbridas e falantes cujas identidades são fluidas e em constante
(trans)formação, dicotomias modernas criadas sob o viés mono, como a do falante nativo
versus falante não-nativo (Llurda, 2016), continuam sendo reforçadas por relações de poder que
afetam as sociedades em vários aspectos, entre eles a formação das identidades profissionais de
professores de línguas. Nem o fato de mais de 80% dos professores de inglês no mundo serem
não-nativos (RICHARDSON, 2016) modifica esse quadro: a crença no mítico “falante nativo” como
modelo de proficiência linguística, cultural e pedagógica. Isso se reflete na preferência e privilégios
dados aos native English speaking teachers (NESTs), sobretudo em práticas de recrutamento
profissional, o que impacta as identidades de professores não-nativos, levando-os a sentimentos
relacionados à Síndrome do Impostor (BERNAT, 2008): incompetência, inadequação, insegurança
e baixa-autoestima. Com o objetivo de compartilhar reflexões sobre essas questões, discutidas
em uma pesquisa de doutoramento, que teve como investigação empírica uma Comunidade
de Prática (WENGER, 1998), formada por alunos-professores e “falantes nativos” (ETAs – English
teaching assistants) do Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) em uma universidade do sul do
Brasil, buscamos enfatizar a formação crítica de professores como o melhor caminho para a
desconstrução de crenças como a do “falante nativo” e para (trans)formações identitárias. Tal
reflexão passou pela problematização de suas identidades marcadas pelo que “não são” (nãonativos). Os resultados mostram que tal prática problematizadora colaborou para que pudessem
assumir a identidade de professores multilíngues, multiculturais e multicompetentes.
Palavras-chave: formação crítica de professores, mito do falante nativo, identidades
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 138
FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE INGLÊS NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: UM ESTUDO DE
CASO
AUTORES: Sérgio Raimundo Elias da Silva
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 8- 11/07 - 14:10/14:30
RESUMO
Esta pesquisa analisa as percepções de professores sobre suas práticas didático-pedagógicas,
a partir de suas experiências em uma ação extensionista voltada para a formação docente.
Examina a re(construção) do discurso sobre a formação docente, o gerenciamento da sala
de aula e as percepções sobre situações de ensino, experienciadas a partir da atuação de
professores em formação, na extensão da universidade pública brasileira. Desenvolve-se a
partir das contribuições dos participantes, sobre suas experiências como docentes, sistematiza
resultados obtidos a partir de narrativas sobre formação docente e discute mudanças que
podem contribuir para a (re)definição das práticas pedagógicas do professor de inglês. Discute
também as contribuições teóricas e práticas que esse fazer docente tem trazido para a formação
do professor, além de caracterizar, discutir e avaliar a influência dessas práticas no discurso
e nas ações dos participantes. Trata-se de uma pesquisa de base qualitativa-interpretativista
cujo objetivo é jogar luz sobre as influências e contribuições que a ação extensionista como
campo de formação docente pode trazer para a (re)avaliação da identidade profissional dos
participantes, a partir de suas vivências como docentes no processo de ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: formação docente; língua inglesa; extensão universitária.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 139
EDUCAÇÃO DE SURDOS EM CONTEXTO “INCLUSIVO”: REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO
DOCENTE E AS ADAPTAÇÕES CURRICULARES.
AUTORES: Lucineide Machado Pinheiro
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 8 - 11/07 - 14:30/14:50
RESUMO
A educação inclusiva pressupõe -- entre outros aspectos -- a preparação docente mediante
programas de formação inicial e contínua que possibilitem o desenvolvimento de um currículo
para atender as peculiaridades de todos. Nessa direção o presente trabalho, que se insere
na intersecção da Educação e da Linguística Aplicada, busca entender o tipo de formação
disponibilizada, ao professor, para atuar no contexto escolar inclusivo e implementar adaptações
curriculares que ofereçam respostas educativas às distintas formas de aprendizagem de alunos
Surdos. Para tanto, conta com o aporte teórico de Fidalgo e Magalhães (2017) e Fidalgo (2013;
2006), que discutem a problemática da inclusão e o despreparo dos professores, de Schön (1995)
que discute o professor reflexivo e da política nacional de ensino-aprendizagem. Ancorado na
Pesquisa Crítica de Colaboração – PCCol (Magalhães, 2014) -, que possibilita intervir no contexto
escolar, a partir da reflexão dos participantes sobre suas práticas -, e no Interacionismo
Sociodiscursivo (Bronckart, 2006), que colabora para organizar a discussão, os dados foram
produzidos mediante a observação das aulas de língua portuguesa, de professores que lecionam
no ensino fundamental II, em salas que possuem alunos Surdos matriculados, além da aplicação
de entrevistas e sessões reflexivas. A análise dos dados indica déficits na formação inicial do
professor e a inexistência de formação contínua na perspectiva da profissionalização docente
– que o reconheça como produtor de sua identidade profissional e delineie as bases de sua
atuação diante de situações problemas -; revelam o despreparo do professor para atuar frente
à diversidade e a ausência de adaptações curriculares. Sinalizam que a relação colaborativa
entre os participantes contribui para implementar as adaptações curriculares, embora seja
prioritário investir num processo formativo inicial e contínuo de qualidade
Palavras-chave: formação docente; adaptações curriculares; inclusão de Surdos.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 140
LINGUÍSTICA APLICADA E MULTIMODALIDADE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE
INGLÊS: CONSTRUINDO DIFERENTES SENTIDOS E PRÁTICAS
AUTORES: Katia Bruginski Mulik
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 8 - 11/07 - 14:50/15:10
RESUMO
Pensar sobre a multimodalidade na formação de professores tem sido crucial para ampliar as
formas de atuação docente no cenário da globalização e das tecnologias digitais (MONTE MÓR,
2011). Essas últimas, por sua vez, têm possibilitado diferentes formas de construção de sentidos
que, aliadas no processo de aprendizagem ampliam o engajamento crítico diante de questões
políticas, econômicas e sociais na contemporaneidade. Assumindo o papel de professorapesquisadora (BORTONI-RICARDO, 2008) e considerando a importância de compreendermos a
sala de aula como espaço para construir teorias sobre nossa própria prática, apresento, nesta
proposta de comunicação, práticas desenvolvidas em uma disciplina de Linguística Aplicada para
professores em formação continuada de um curso de Lato Sensu em Metodologia de Ensino
e Tradução em Língua Inglesa de uma instituição privada de ensino. Os alunos-professores do
referido curso foram solicitados a realizarem uma produção multimodal que sintetiza-se os
principais conceitos trabalhados durante a disciplina. Dentre as produções estão vídeos em
forma de paródias, revistas virtuais, músicas e apresentações de slides. Os dados apresentados
apontam para a necessidade de trazer para o contexto da formação de professores um olhar mais
apurado no que tange o trabalho com textos multimodais favorecendo para o desenvolvimento
de diferentes letramentos (MENEZES DE SOUZA, 2011; MONTE MÓR, 2013).
Palavras-chave: formação de professores; linguística aplicada; multimodalidade.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 141
LINGUÍSTICA APLICADA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUAS: REFLEXÕES SOBRE
CURRÍCULO
AUTORES: Janaina De Jesus Santos, Diógenes Cândido De Lima
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 8 - 11/07 - 15:10/15:30
RESUMO
Este estudo buscou compreender a presença da Linguística Aplicada no currículo de
licenciaturas em Letras e sua articulação com outros componentes da área de Linguística e
de Educação. Responder a essas duas inquietações nos conduziu na investigação, com o foco
em duas universidades públicas do interior da Bahia. O fato é que os currículos dos cursos de
licenciatura revelam os embates epistemológicos, culturais e políticos, que se desenvolvem na
ordem social. Esses embates, por sua vez, põem em questão a posição destinada aos saberes
no processo histórico, a invisibilidade das relações de poder e a hierarquização e seleção
de conhecimentos na universidade. Dessa maneira, a formação de professores de línguas é
provocada a dar conta da complexidade do contexto epistemológico e entender os modos de
produção e disseminação de conhecimentos. Metodologicamente, este estudo apresenta uma
revisão teórica e uma pesquisa documental, em que partimos da presença dos componentes
para refletir sobre a justificativa epistemológica e acadêmica da inserção dos componentes
diretamente relacionados à Linguística Aplicada. Nesse sentido, os currículos foram descritos,
analisados e contrastados entre si e com as Diretrizes do Curso de Letras. A análise das
matrizes curriculares em diálogo com a teoria da Linguística Aplicada permitiu perceber a
desigualdade de número de componentes entre os estudos linguísticos e pedagógicos, a
concentração desses voltados à prática docente nos semestres finais, a pouca articulação entre
essas áreas e o distanciamento no ensino da Linguística e da Linguística Aplicada. Concluímos
que o ordenamento e a hierarquização dos saberes na licenciatura de Letras ainda afirmam
a prevalência dos estudos do sistema linguístico em detrimento daqueles que direcionam os
futuros profissionais para a prática do ensino de línguas.
Palavras-chave: Currículo; Formação de professores; Linguística Aplicada.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 142
SABERES EM MOVIMENTO: A TESSITURA COMPLEXA DE PROFESSORES DO ENSINO
SUPERIOR
AUTORES: Suzanny Pinto Silva
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 8 - 11/07 - 15:30/15:50
RESUMO
Esta comunicação tem como objetivo apresentar um estudo cujo objetivo reside em descrever e
interpretar o fenômeno construção de saberes de professores de Língua Portuguesa e Linguística
de um Curso de Licenciatura em Letras. A base teórica está assentada na Epistemologia da
Complexidade (MORIN, (2007, 2011, 2014, 2015), nos saberes docentes (TARDIF, 2011; GAUTHIER,
2013; PIMENTA, 2012) e na Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 2006). O desenvolvimento deste
estudo apoia-se nas orientações da pesquisa qualitativa e interpretativa denominada Abordagem
Hermenêutico-Fenomenológica Complexa (FREIRE, 2007, 2010, 2012, 2017). Os registros textuais
que compõem o quadro interpretativo são oriundos do desenvolvimento dos instrumentos de
pesquisa: observação de aulas, reflexões compartilhadas, conversa hermenêutica e história de
vida realizados com professores universitários de uma universidade pública Região Norte do
Brasil. A interpretação dos textos oriundos dos participantes constitui a essência do fenômeno
em foco a qual revela-se sob a forma dos seguintes temas: planejamento, experiência, interação
e busca. A pesquisa possibilitou ampliação da concepção de saberes docentes, sendo nesta
investigação, entendidos como um conjunto de conhecimentos oriundos de diversas fontes as
quais constroem e se reconstroem por meio da tessitura mútua, antagônica e complementar
entre sujeitos e objetos, inseridos em diferentes realidades.
Palavras-chave: Complexidade; Saberes docentes; Ensino Superior.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 143
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: FOCO NA
ABORDAGEM DE ENSINO
AUTORES: Rosangela Sanches da Silveira Gileno
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 8 - 11/07 - 15:50/16:10
RESUMO
A presente pesquisa tem por objetivo pesquisar e analisar abordagens de ensino de línguas
estrangeiras (ALMEIDA FILHO,1993), explicitando como professores da rede pública de
ensino, preferencialmente, recém-formados no curso de Letras trabalham o conteúdo e,
consequentemente, desenvolvem as atividades, os procedimentos e as estratégias de ensino
de língua estrangeira. Em um primeiro momento, investigou-se programas de ensino, planos
de aula e práticas docentes de professores de Língua Estrangeira (LE), especificamente,
de professores de Espanhol. Para a análise de abordagem de ensino dos professores, foi
realizada observação sistemática de aulas, por meio de gravações de aulas em áudio e vídeo e
anotações de campo. Foram realizadas também entrevistas semiestruturadas, “visionamentos”
e discussões sobre as aulas gravadas e os dados coletados. Foi proposto aos professores,
participantes da pesquisa, a leitura e discussão de textos teórico-metodológicos sobre ensino
de LE (ALMEIDA FILHO, 2010, BORGES, 2010, LARSEN-FREEMAN, 2011, LEFFA, 1997, RICHARDS;
RODGERS, 1998) focalizando diferentes metodologias de ensino e avaliando suas implicações
para o planejamento de cursos e produção de materiais didático-pedagógicos. Como resultados
preliminares, pôde-se observar que os professores envolvidos refletiram sobre suas práticas e
passaram a implementar em suas salas de aulas novas formas de planejamento de aulas e de
curso, bem como planejaram atividades e materiais didático-pedagógicos que pode contribuir
para o desenvolvimento de competências linguístico-comunicativas. Espera-se também que os
resultados desta pesquisa possam oferecer subsídios para o trabalho nas disciplinas de Prática
de Ensino de Línguas Estrangeiras e para as pesquisas sobre ensino-aprendizagem de línguas
estrangeiras e formação de professores.
Palavras-chave: Formação continuada; Professores língua estrangeira; Abordagem de ensino
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 144
ELABORANDO INDICADORES PARA A AVALIAÇÃO EM SALA DE AULA: DESAFIOS E
PROPOSTAS
AUTORES: Gabriel Brito Amorim
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 8 - 11/07 - 16:10/16:30
RESUMO
Um dos maiores desafios na formação de professores para a avaliação é a definição de critérios.
A falta de clareza dos objetivos é uma dificuldade apontada constantemente na literatura (por
exemplo RAUPP; REICHLE, 2003). Segundo Raupp e Reichle (2003), essa lacuna faz com que o
avaliador tenha que transformar expectativas em objetivos mensuráveis e, além disso, selecionar
ou elaborar indicadores que possam medir se os objetivos foram alcançados ou não. A elaboração
de indicadores precisos e mensuráveis pode ficar comprometida caso não haja alinhamento
com/entre os objetivos do currículo, do curso, da metodologia de ensino e dos instrumentos de
teste. Se um desses elementos estiver dissonante dos demais, todo o processo avaliativo ficará
comprometido. Esta apresentação tem como objetivo discutir o aporte teórico para a elaboração
de indicadores para avaliação na sala de aula e abordará três subtemas, quais sejam: 1) currículo
(RICHARDS, 2009), mais especificamente a elaboração de objetivos do currículo; 2) elaboração
de instrumentos de teste (BROWN, 2004); e 3) a elaboração de indicadores de desempenho
(RAUPP; REICHLE, 2003). Levando em consideração os princípios da avaliação tais como validade,
confiabilidade, transparência, entre outros, esta apresentação aborda como indicadores bem
elaborados podem ajudar a evidenciar os resultados esperados de um currículo, curso ou de
um teste e ainda se a metodologia empregada foi bem-sucedida. Assim, as propostas aqui
apresentadas pretendem atenuar o gargalo existente nessa área da avaliação para a formação
de professores para que esses profissionais tenham as ferramentas necessárias para tomar
decisões informadas ao elaborar e/ou selecionar seus próprios indicadores e medir/monitorar
o progresso de seus alunos e planejar mudanças, caso necessário.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 145
THE STUDENT-TEACHER PORTFOLIO AS A TOOL FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT
AUTORES: Maria Rosa da Silva Costa, Adriana de Carvalho Kuerten Dellagnelo
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 9 - 11/07 - 09:30/09:50
RESUMO
With the shift in the field of teacher education, where English Language Teaching presents a
much higher level of professionalism than before (Richards, 2009), teacher education institutions
have been emphasising the importance of encouraging students to pursue alternatives for the
problems they may find in their classroom context. Johnson (2009) argues that Second Language
Teacher Education should provide teachers the tools to help them to construe their instructional
experiences grounded on theory about language learning and teaching. Thus, it is important to
base our mentoring, supervision, practicum and teaching processes on a theory that makes it
possible to provide Second Language Teaching knowledge in ways that complement the teacher
education programmes through dialogic reflection. This work aims at presenting a student-teacher
portfolio as a tool for professional development from a sociocultural perspective, a theory which
emphasizes that learning and development are situated dynamic processes which occur through
social relations. The proposal is to show how such a tool can provide student-teachers with
opportunities to develop skills such as the ability to reflect critically, to build a dialectical relation
between theory and practice and to develop strategies to deal with the complexities of teaching.
These opportunities will occur through self-directed learning as well as in cooperation with peers
and teacher educators, as the portfolio is meant to be used within a teacher education context.
In order to accomplish my proposal, I will present and discuss previous research showing that
student-teachers find the portfolio a useful tool for professional development (Velikova, 2013)
and are able to recognize their weaknesses in their teaching practice through the use of this tool
(Cakir & Balcikanli, 2012). Following the discussion, I will present the design of the methodology
used in my own research with an eye on teacher development.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 146
ANÁLISE DA POLÍTICA EDUCACIONAL DE ESTÁGIO NO CURSO DE LETRAS-INGLÊS EM
DUAS UNIVERSIDADES PELA ABORDAGEM DO CICLO DE POLÍTICAS
AUTORES: Lívia Pretto Mottin ,Paula Cortezi Schefer Cardoso
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 9- 11/07 - 09:50/10:10
RESUMO
Amparadas pela abordagem do Ciclo de Políticas (BALL, 1994; BOWE, BALL & GOLD, 1992),
neste estudo, analisamos e comparamos o currículo do estágio supervisionado dos cursos
de licenciatura em Letras Inglês de duas universidades localizadas no sul do Brasil. Os dados
compreendem o último projeto político-pedagógico disponível de cada um dos programas bem
como os programas de seus componentes curriculares de estágio, e um relatório baseado
em nossa experiência como supervisoras de estágio. A análise considerou: (i) a carga-horária
dos componentes curriculares de estágio e das práticas de ensino; (ii) o papel do professor
supervisor; (iii) a organização das reuniões de orientação; e (iv) o relatório final dos estágios.
Em relação à carga-horária: na universidade pública, o estágio é dividido em dois componentes
curriculares totalizando 180 horas; e na instituição privada, em três componentes curriculares,
totalizando 240 horas. A carga-horária da prática de ensino em si difere dependendo no nível
de ensino e se a aplicação é individual ou em duplas. Por outro lado, nossa análise revela que
nas duas universidades o professor supervisor deve acompanhar, supervisionar e avaliar o
desenvolvimento das atividades do aluno-estagiário. Por fim, a análise revela que o relatório
final das práticas de estágio difere em ambas as instituições. Nossa análise evidenciou que a
política pública educacional do MEC, que regulamenta o estágio supervisionado no Brasil, ganha
significado no contexto de prática por meio da interpretação das pessoas a quem esses textos
são endereçados. O Brasil é um país marcado por diferenças geográficas, socioeconômicas
e culturais, que podem ser identificadas até mesmo em um mesmo estado. Portanto, as
especificidades regionais devem ser levadas em consideração na interpretação da legislação
brasileira, a fim de atender aos contextos das necessidades práticas e serem eficazes na oferta
de formação adequada para futuros professores.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 147
AN EFL TEACHER’S TWISTING JOURNEY ALONG THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF
MODELING.
AUTORES: Paola Gabriella Biehl, Adiana Kuerten Dellagnelo
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 9 - 11/07 - 10:10/10:30
RESUMO
In EFL teacher education, joining theory and practice is of paramount importance, especially as it
concerns to the development of pedagogical aspects. This communication, having as theoretical
background Vygotsky’s Sociocultural Theory, aims at portraying the twisting path an EFL teacher
went through when developing the pedagogical concept of modeling in communicative-based
classes in a language institute. The development of this concept happened as she was mediated
(while participating in class feedback sessions) by a more experienced other (the teacher
educator) during four months at the beginning of her career as a teacher. The videotaped
classes and feedback sessions were the data for the study, focusing on one specific group taught
by the teacher. Data analysis was carried out by using qualitative research methods, following
a microgenetic approach, by directly observing the teacher’s changes as she learned and
developed cognitively. Findings suggest the relevance of persistent intentional, goal-directed,
situated, responsive mediation provided by teacher educators, as teachers struggle to develop
pedagogical concepts.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 148
DA REFLEXÃO À AÇÃO: AGÊNCIA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUAS
AUTORES: Denise Silva Paes Landim
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 9- 11/07 - 10:30/10:50
RESUMO
Dentro dos modelos teóricos de formação de professores de línguas existe uma prevalência
do que se convenciona chamar de modelo reflexivo, ou seja, a reflexão embasada na prática
docente. Contudo, tal modelo necessita repensar-se, em especial, quando se limita a valorizar a
reflexão sobre a sala de aula sem dialogar com a realidade social (ZEICHNER, 2008). Além disso,
como consequência das novas epistemologias da cultura digital e das exigências sociais atuais
de lidar com constantes mudanças e diferenças, a sociedade contemporânea e seus desafios
demonstram novas necessidades na formação de professores de línguas. Uma delas centra-se
na questão da agência (BIESTA; PRIESTLEY; ROBINSON 2015) desses professores, o que significa
um passo além da reflexão-ação restrita à sala de aula. Cabe ao professor agenciador (JUCÁ,
2017; MARTINEZ, 2007) entender-se como um agente de transformação social inserido em
um contexto institucional, que, por sua vez, tem relação histórica com o passado, o presente
e o futuro das ações de seus sujeitos (BIESTA; PRIESTLEY; ROBINSON 2015). Para entender
essa necessidade, apresentarei dados parciais de pesquisa realizada na formação inicial de
professores em um Curso de Letras e farei considerações sobre o que denomino professores
agenciadores sob a perspectiva dos novos letramentos (KALANTZIS, COPE, 2012; MONTE MÓR,
2013; MENEZES DE SOUZA, 2011).
Palavras-chave: formação de professores; agência, novos letramentos

12º Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada - CBLA 2019 - 191

CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 149
BEYOND (OR NOT) THE TEACHER’S MANUAL
AUTORES: Matheus André Agnoletto, Adriana de Carvalho Kuerten Dellagnelo
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 9 - 11/07 - 10:50/11:10
RESUMO
This study aims to analyze the extent to which a novice teacher follows (or not) the classroom
practices suggested in the teacher’s manual he works with, and to uncover the reasoning
behind his practice when not doing so, as a manner to understand what aspects tend to
mediate his professional activity. In order to do so, three classes of a novice teacher from the
English Extracurricular Program of Universidade Federal de Santa Catarina were observed. The
classes were followed by interviews in which a more experienced peer-teacher inquired into
the participant’s reasoning, allowing the latter to externalize the reasoning behind his choices
as regards the use of the manual. Also, the participant answered three questionnaires about
his perceptions in relation to the use of the textbook and the teacher’s manual. Results show
that the teacher’s practice is mediated by concepts and beliefs regarding teaching which tend
to be unconscious, thus needing to be externalized and assessed so they can be uncovered,
understood, and possibly modified.
Keywords: reasoning teaching; mediation; externalization.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 150
UM EVEREST QUE EU VOU TER QUE ATRAVESSAR: FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O
ENSINO DE INGLÊS ACADÊMICO NO PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS
AUTORES: Ana Paula Seixas Vial, Simone Sarmento
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 9 - 11/07 - 11:10/11:30
RESUMO
Esta pesquisa busca descrever e analisar os momentos de formação docente para o ensino
de Inglês para Fins Acadêmicos (IFA) vivenciados pelos professores-bolsistas no contexto
do Idiomas sem Fronteiras (IsF) em uma universidade brasileira. Entende-se a formação
docente de forma orgânica, acontecendo dentro da profissão, de forma reflexiva, conjugando
conhecimentos teóricos e práticos ao contexto em que o professor está inserido (SCHÖN, 1995;
PÉREZ GÓMEZ, 1995; NÓVOA, 2007). Compreende-se IFA como o ensino e na aprendizagem
da língua inglesa com vistas à participação e circulação de conhecimentos em contextos
universitários (FLOWERDEW; PEACOCK, 2001; HYLAND; HAMP-LYONS, 2002; BRUCE, 2011). A
questão norteadora foi entender se os momentos de formação docente do IsF preparam os
professores-bolsistas para ensinar IFA. A pesquisa ocorreu durante oito meses, com geração
de dados etnográficos por meio de observação participante, gravações em áudio, registros
fotográficos, entrevistas semiestruturadas e coleta de documentos. Os momentos de formação
oportunizaram aos professores-bolsistas aprender e praticar IFA e refletir sobre o seu ensino
através de três iniciativas do NucLi: aulas de preparação para o TOEFL ITP, em que os participantes
mobilizaram seus conhecimentos linguísticos para realizar o teste e ampliaram o seu repertório
de dinâmicas de sala de aula; reuniões pedagógico-administrativas, nas quais compartilharam
materiais, indagaram sobre a formação desenvolvida e propuseram novas ações; e aulas de
leitura e escrita acadêmica, ministradas por uma colega do IsF, em que discutiram habilidades e
gêneros que circulam no meio acadêmico, analisaram-nos e refletiram sobre o uso que fariam
deles em sala de aula. Ainda, os participantes diferenciaram o ensino de IFA e de inglês geral
no planejamento, na condução das aulas e na própria formação, pois precisam ter, além do
conhecimento linguístico, conhecimento das práticas acadêmicas para ministrar esses cursos.
Palavras-chave: inglês para fins acadêmicos; formação de professores; ensino de inglês.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 151
EDUCAÇÃO CRÍTICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA PARA CRIANÇAS
AUTORES: Cláudia Jotto Kawachi Furlan
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 9- 11/07 - 11:30/11:50
RESUMO
O objetivo deste trabalho é promover a discussão e a reflexão acerca do processo de ensinoaprendizagem de inglês como língua adicional para crianças, destacando a relevância da
formação de professores. Temos evidenciado a busca pela aprendizagem de uma língua adicional,
sobretudo a língua inglesa, cada vez mais cedo. Tal busca pode ser associada aos possíveis
benefícios que uma língua adicional pode proporcionar, bem como à uma visão mercadológica
de uso dessa língua, a qual precisa ser repensada. Assim, não se trata de iniciar a aprendizagem
de uma outra língua o quanto antes, é preciso ponderar acerca do que é saber, aprender e
ensinar uma língua. Além disso, é fundamental refletir sobre as características dos aprendizes,
pois quando pensamos no processo de ensino-aprendizagem de inglês na educação infantil,
diversos fatores relacionados à individualidade da criança devem ser considerados (ROCHA,
2009). Somado isso, destaca-se a relevância da formação do(a) professor(a) que vai atuar com
essa faixa etária, uma vez que estamos cientes da lacuna existente na formação de professores de
línguas adicionais na educação infantil (Cursos de Letras e Cursos de Pedagogia). Nesse sentido,
o foco deste trabalho incide em apresentar e discutir práticas locais que têm sido desenvolvidas
por meio de projetos de extensão e pesquisas de alunos(as) de graduação e pós-graduação da
Universidade Federal do Espírito Santo. Tais práticas buscam enfatizar experiências de ensinoaprendizagem que sejam significativas para as crianças (especialmente crianças entre 0 – 6
anos) e apropriadas ao perfil desse público, repensando propostas simplificadas de ensinoaprendizagem de LE/LA que são pautadas em abordagens estruturais e gramaticais e que não
consideram a formação integral da criança (ROCHA, 2007).
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 152
LEITURAS MULTIMODAIS DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE INGLÊS E OS LETRAMENTOS NA
ESCOLA PÚBLICA
AUTORES: Maria Amália Vargas Façanha
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 9 - 11/07 - 11:50/12:10
RESUMO
Este estudo apresenta reflexões e resultados de pesquisa de doutorado concluída, a qual teve
por principal objetivo compreender como as teorias dos letramentos poderiam contribuir para a
expansão de perspectivas de docentes de inglês da rede pública, com ênfase na multimodalidade
presente nos materiais didáticos, considerando-se o papel que o ensino de língua inglesa pode
desempenhar na formação da cidadania crítica. Trata-se de pesquisa qualitativa-multirreferencial
conduzida sob a perspectiva da pesquisa-formação. Instrumentos utilizados: diário de campo,
questionários, gravações em áudio, entrevistas semiestruturadas e análise documental. O foco
esteve nos significados construídos nas práticas de letramentos, envolvendo leituras de textos
visuais (imagens) e outros elementos multimodais, ressaltando a importância dos letramentos
críticos. O contexto da pesquisa foi um módulo de um projeto de extensão voltado para
formação continuada de professores. A investigação envolveu o livro didático, por ser esse o
recurso o mais presente nas práticas dos docentes. A pesquisa foi conduzida junto a docentes
que lecionam em escolas públicas localizadas em diferentes municípios do estado de Sergipe,
o que se configurou como elemento positivo para o desenvolvimento da pesquisa. As teorias
dos letramentos embasaram as problematizações feitas a respeito das relações entre ensino
de inglês, o caráter multimodal da comunicação, globalização, material didático, neoliberalismo,
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), globalização. Os principais resultados indicaram
que as atividades conduzidas no módulo contribuíram para que outros olhares fossem
lançados sobre os materiais didáticos, considerando-se possíveis leituras multimodais críticas,
na compreensão do papel que o ensino de inglês pode desempenhar na formação de cidadãos
críticos.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 153
ASSEMBLAGE E REPERTÓRIOS ESPACIAIS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUAS
AUTORES: Nara Hiroko Takaki
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 9 - 11/07 - 12:10/12:30
RESUMO
A percepção de que as epistemologias tradicionais por si só não conseguem explicar certos
processos das práticas digitais vem ganhado adeptos na academia. Assim, um dos desafios de hoje
na formação de professores é promover o entendimento e as ações que considerem instabilidade
nas reconfigurações de sentidos que o meio digital proporciona. Isso porque a comunicação e
a vida social estão se movendo para outras espacialidades em que os recursos humanos e não
humanos que permitem as pessoas realizarem tarefas não são meros suplementos ao discurso,
mas reconstroem e mediam os usos de linguagem pela assemblage na performatividade
contingencial ampliando a noção de texto/contexto, indexicalização (BLOMMAERT, 2013). Essa
complexidade dinâmica, assemblage (CANAGARAJAH, 2013, 2017) mostra-se relevante para
possibilidades de convivências com diferenças, mobilidade social, emergências performativas online e off-line, reconstrução identitária e imprevisibilidade, elementos de paradigmas ecológicos
na formação de professores. Com essa paisagem, o objetivo deste trabalho é apresentar e
discutir parte de uma pesquisa em direção às práticas sociais conectando Letras de uma
universidade pública e Ensino Fundamental público assumindo a concepção de construção de
sentido como assemblage. A metodologia orienta-se por aspectos qualitativos e interpretativos
com a inclusão de pressupostos críticos e reflexivos/autocríticos dos participantes (TAKAKI,
2018) e focaliza práticas distribuídas. Este trabalho acentua a interdependência de conceitos
em torno de letramentos críticos (JANKS, 2010, 1014, SOUZA, 2011), teorias do sul (SANTOS,
2008) dialogando com as do norte (CANAGARAJAH, 2013, PENNYCOOK, 2010, 2018). A conclusão
aponta a diferença fronteiriça (MIGNOLO, 2008, 2010) que emerge da distribuição de práticas
pedagógicas e polisemióticas (CANAGARAJAH, 2013, 2017) em que os aspectos dos repertórios
espaciais caracterizam agentividade de cunho rizomático.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 154
JUVENTUDE E PROTAGONISMO: O PROGRAMA ESCOLA VIVA PELA LENTE DA EDUCAÇÃO
CRÍTICA
AUTORES: Daniela Elisa Duarte Ferreira Marques
TÓPICO: Letramentos
SALA / HORÁRIO: SALA 9 - 11/07 - 13:30/13:50
RESUMO
Este trabalho pretende contribuir para a compreensão das relações de assimilação e resistência
entre políticas educacionais, currículos e práticas pedagógicas. Para tanto, investiguei a
implantação do programa Escola Viva pela Secretaria Estadual de Educação do Espírito
Santo, apoiada pela Reforma do Ensino Médio. Na perspectiva do atual governo, a educação
brasileira enfrenta uma crise de eficiência e produtividade e, por isso, precisa de mudanças
estruturais. O modelo pedagógico vigente é apresentado à comunidade escolar como uma
proposta educacional de caráter inovador, que aproxima o ensino à realidade dos alunos. No
entanto, Giroux (1997) nos alerta para modelos educacionais que, embora tenham elementos
de democracia e universalização em seus discursos, estabelecem como objetivo final alcançar
bons resultados quantitativos e ignoram a importância da escola como agente de socialização.
No campo da Linguística Aplicada, esta é uma pesquisa qualitativa de cunho etnográfico,
pois objetiva documentar as práticas sociais vividas pelos próprios sujeitos da ação. Assim, o
principal instrumento de pesquisa foi a narrativa, por meio da qual trouxe as vozes do professor
e dos estudantes. Os resultados, ainda parciais, foram interpretados pela lente da educação
crítica (Giroux, 1997; Pennycook, 2010; Brydon, 2010; Monte Mór, 2018; Ferraz 2015; Duboc;
Ferraz, 2018) e trazem evidências que este novo modelo educacional tem implicações nas
práticas pedagógicas e também no engajamento dos estudantes, porém ainda é necessário
aprofundar o entendimento sobre o conceito de protagonismo juvenil, explicitado e valorizado
nos documentos oficiais. Pelo seu caráter pioneiro, este estudo propõe documentar evidências
que poderão dar suporte à condução de futuras pesquisas que também almejem investigar o
contexto das Escolas Vivas.
Palavras-chave: educação crítica; protagonismo juvenil; escola em tempo integral
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 155
LETRAMENTOS ACADÊMICOS NOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO: UM ESTUDO DAS
DISCIPLINAS INTRODUTÓRIAS
AUTORES: Marília Camponogara Torres, Maria Ester Wollstein Moritz
TÓPICO: Letramentos
SALA / HORÁRIO: SALA 9 - 11/07 - 13:50/14:10
RESUMO
Pesquisas recentes têm analisado a escrita acadêmica no ensino superior à luz dos letramentos
acadêmicos como práticas sociais, com o foco nos centros de escrita, grupos de pesquisa
e disciplinas nos currículos dos cursos de graduação (Cristovão & Vieira, 2016; Marinkovich
et al, 2016; Vieira, 2017; Oliveira, 2017). Contudo, pouco ainda se sabe sobre as disciplinas
ofertadas na pós-graduação. Nesse contexto, esta pesquisa em andamento tem o objetivo de
investigar como os letramentos acadêmicos são abordados nas disciplinas introdutórias dos
programas de pós-graduação de uma universidade pública brasileira. Para isso, este estudo de
cunho qualitativo e interpretativo compõe-se de três fases. Na primeira, há um mapeamento
das disciplinas introdutórias que são oferecidos pelos programas de pós-graduação. Na
segunda, os planos de ensino são coletados e analisados. Por fim, são realizadas entrevistas
semiestruturadas com os professores sobre as suas percepções a respeito das disciplinas.
Dos 66 programas de pós-graduação acadêmicos, cerca de 20 disciplinas participaram da
pesquisa. Como resultados preliminares, em seus planos de ensino, são abordados aspectos
como “Metodologia de pesquisa”, “Etapas da pesquisa” e “Escrita acadêmica”. Já em relação às
entrevistas, os resultados apontaram que houve unanimidade nas respostas dos professores
acerca das suas percepções quanto à relevância das disciplinas. Por meio desses resultados,
espera-se promover uma melhor compreensão sobre as disciplinas introdutórias em nível de
pós-graduação, as quais têm sido base para os estudantes produzirem as suas pesquisas.
Palavras-chave: Letramentos Acadêmicos; Pós-graduação; Disciplinas Introdutórias.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 156
PROJETOS POLÊMICAS EM DEBATE, CAIS CULTURAL E AÇÃO LEGAL: PRÁTICAS DE
LETRAMENTO, ORALIDADE E CIDADANIA NO ENSINO MÉDIO
AUTORES: José Ribamar Lopes Batista Júnior
TÓPICO: Letramentos
SALA / HORÁRIO: SALA 9- 11/07 - 14:10/14:30
RESUMO
O projeto Polêmicas em Debate visa sanar a dificuldade dos alunos do 2º ano do Ensino Médio
Profissionalizante em argumentar a partir da reflexão e análise de situações reais. A capacidade
argumentativa (oral/escrita) é requerida no desempenho de diferentes situações na sociedade,
principalmente, aquelas relacionadas ao mundo do trabalho e exercício da cidadania. Já o Ação
Legal tem por objetivo fomentar atividades de engajamento social visando o exercício pleno
da cidadania dos alunos do 3º ano do Ensino Médio, bem como estimular a participação social
organizada entre os/as jovens do ensino técnico de Floriano por meio da criação de campanhas
de conscientização. A Revista Cais Cultural busca aproximar o público, especialmente, os jovens,
da cultura e da arte vivenciadas e produzidas em Floriano/PI e região.Os três projetos são
desenvolvidos anualmente pelo Laboratório de Leitura e Produção Textual (LPT/CNPq) do Colégio
Técnico de Floriano/UFPI. Alicerçado no conceito de letramento (BARTON, 2007), a metodologia
adotada nos projetos compreendeu desde as atividades de leitura, discussões de textos;
elaboração, correção e reescrita de diferentes gêneros textuais; vídeos e posts de discussão
no Facebook e WhatsApp; criação de canal no YouTube; realização de enquetes e debates;
realização de blitz nos espaços não-escolares para divulgaão das campanhas; publicação das
atividades nas redes sociais; e avaliação (oral e escrita) dos projetos.Os resultados demonstram
que os projetos promovem a integração dos alunos com os debates atuais, especialmente,
temas relacionados aos direitos humanos e geram a melhoria significativa da auto-percepção
dos estudantes como cidadãos detentores de uma voz e do uso dessa voz na conquista de
novas posições.

12º Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada - CBLA 2019 - 199

CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 157
LETRAMENTO NA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO: O TRABALHO COM OFICINAS DE
REDAÇÃO
AUTORES: Juliane Albernás Borges, Patrícia Ribeiro do Valle Coutinho
TÓPICO: Letramentos
SALA / HORÁRIO: SALA 9 - 11/07 - 14:30/14:50
RESUMO
As dificuldades com a escrita fazem parte do cotidiano da maioria dos estudantes, seja de nível
básico ou de nível superior. Quando estão concluindo o ensino médio, essa dificuldade fica
evidente diante do peso que hoje representa a prova de redação no Enem. Como promover o
autoconhecimento dos alunos concluintes do ensino médio e, consequentemente, facilitar o
posicionamento reflexivo e crítico deles por meio dos textos exigidos como avaliação e acesso
ao ensino superior? Como é, no contexto da adolescência, assumir tal posicionamento diante
de problemas sociais, e, ainda, propor intervenções e soluções que respeitem e atendam
aos direitos humanos, conforme demanda a prova do Enem? Assumindo uma postura
interdisciplinar, por meio da ação da professora e da psicóloga, é apresentada aos alunos a noção
de autoconhecimento, e reforçada a importância da autonomia e da identidade na construção
da escrita. Aposta-se que somente a partir de um processo em que o aluno se engaje como
agente (homem-mundo), se autoconhecendo, ele poderá atender às demandas de letramento
solicitadas pela prova do Enem. Como metodologia, realizam-se oficinas de produção de texto
em que aspectos psicológicos, sociais, culturais e linguísticos são abordados. O exame dos
textos produzidos, bem como de um questionário escrito e da interação oral nos possibilita
tecer considerações acerca do processo de letramento envolvido. As oficinas possibilitaram
aos estudantes a ampliação do seu “olhar”, para o entendimento do “eu”, a compreensão do
outro sujeito e das questões sociais que interligam as relações inter e intra pessoais. Com
relação ao processo de letramento, os participantes ressaltaram a importância de espaços
para se expressarem livremente, havendo o respeito de suas individualidades, bem como para
trocarem experiências e interagirem uns com os outros e, por que não, com professores e
outros profissionais da educação.
Palavras-chave: Letramento; Linguística aplicada; Psicologia educacional.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 158
“A LITERATURA INFANTO-JUVENIL E A TRADUÇÃO COMO LETRAMENTO NA FORMAÇÃO
DE PROFESSORES DE INGLÊS”.
AUTORES: Liliane Salera Malta
TÓPICO: Letramentos
SALA / HORÁRIO: SALA 9 - 11/07 - 14:50/15:10
RESUMO
O ensino de inglês para crianças na Educação Infantil ainda é um tema pouco discutido nos cursos
de graduação na área de Letras. Em contrapartida, pesquisas recentes evidenciam a relevância
das práticas educacionais para crianças ainda na primeira infância. O presente trabalho teve
como principal objetivo explorar o letramento de professores de inglês em formação voltado ao
ensino-aprendizagem da língua estrangeira para crianças de até 5 anos por meio da disciplina
de Tradução. Assim, obras da literatura infantil brasileira foram traduzidas para o inglês pelos
(futuros) professores e professoras, que estudavam as teorias de tradução conjugadas à
prática, enquanto, simultaneamente, pensavam o ensino para crianças, público-alvo das obras
traduzidas. Buscamos, com isso, contribuir não apenas para estudos relacionados ao ensino
da língua inglesa, mas também para a formação de professores nessa área. Além disso, nos
atentamos para que a prática do ensino de tal idioma na educação infantil seja realizada de
maneira crítica e libertadora.
Palavras-chave: Formação de professores; Tradução; Literatura infantil.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 159
NOVOS LETRAMENTOS E A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE INGLÊS: PRIMEIROS
PASSOS NA PESQUISA CIENTÍFICA
AUTORES: Giulia Pereira Santos, Ana Karina de Oliveira Nascimento
TÓPICO: Letramentos
SALA / HORÁRIO: SALA 9 - 11/07 - 15:10/15:30
RESUMO
Os novos letramentos, segundo uma perspectiva sociocultural, referem-se a um conjunto de
práticas sociais e habilidades dos indivíduos de interpretar e gerar entendimentos diversos
que sejam significativos e apropriados aos contextos específicos. Tais práticas e habilidades
expandem-se à medida em que alargam-se as possibilidades de compartilhamento de
informações e há a ampliação de novas tecnologias. Mas, os novos letramentos têm adentrado o
espaço reservado à formação de professores, em especial, à formação inicial? É nesse contexto
que esse estudo se desenvolve, no espaço da formação inicial de professores, conectandose, especialmente, a duas ramificações do conceito de novos letramentos: multimodalidade
e letramentos digitais. A pesquisa propõe analisar o quanto os professores de inglês em
formação inicial da Universidade Federal de Sergipe (UFS) reconhecem as práticas de novos
letramentos e as relacionam ao seu cotidiano e, se sim, como tais “novas” práticas fazem parte
de seu repertório de práticas docentes. Esta pesquisa é qualitativa e interpretativista, baseada
em discussão teórica acerca dos novos letramentos, bem como em pesquisa de campo. Nesta,
prevê-se a coleta de dados junto a alunos da graduação em Letras da UFS, por meio do uso
dos seguintes instrumentos: questionário e entrevista semiestruturada. Essa apresentação oral
tem como objetivo descrever e analisar um dos momentos desse projeto de iniciação científica:
a elaboração e as primeiras aplicações do questionário e todas as reflexões necessárias para
desenvolver as questões a fim de gerar dados coerentes e espontâneos. O projeto aqui descrito
encontra-se em andamento, mais especificamente na fase de aplicação dos questionários, sem
ainda ter dados suficientes para a apresentação de resultados.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 160
CÍRCULO DE LEITURA DIALÓGICO: UMA PROPOSTA TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA A
ENSINAGEM DE LEITURA LITERÁRIA
AUTORES: Estela Conceição de Albuquerque
TÓPICO: Letramentos
SALA / HORÁRIO: SALA 9 - 11/07 - 15:30/15:50
RESUMO
O debate em torno do ensino de literatura na Educação Básica tem sido amplo no Brasil. Desde
a aprovação da Base Nacional Curricular Comum (BNCC), em 2017, que elenca o ensino de
leitura literária como não-obrigatório, ser professxr / pesquisador têm sido adotar uma postura
de resistência /re-existência para transitar no espaço educacional. Recentemente assombrado
pelos fantasmas da censura, mas ainda democrático por excelência, o espaço escolar também
tem sido espaço de luta pela formação do leitor literário.
Neste cenário, proponho o Círculo de Leitura Dialógico como possível escolarização adequada
da leitura literária. Pensado a partir do Círculo de Leitura (COSSON, 2016) para ressignificar
a práxis de ensino de leitura literária na primeira etapa do Ensino Fundamental. O trabalho
elege como horizonte o letramento literário (COSSON e PAULINO, 2009), guia-se teoricamente
pelo Dialogismo bakhtiniano e ideologicamente através da visão de que os pressupostos que
compreendem as ações e as produções humanas como vontades de sujeitos ocorrem sob
limites e possibilidades sócio-históricas em que se realizam, presente no Círculo de Bakhtin a
partir da leitura de Costa (2017). Esta proposta localiza o aprendizado como construção coletiva
de sentidos ao lançar mão do protagonismo dos alunos e reitera a defesa feita por Magda
Soares (2008) tanto da democratização da leitura para o indivíduo quanto da democratização
do indivíduo pela leitura.
Palavras-chave: Letramento literário; Círculo de Leitura Dialógico; Ensino de Leitura Literária
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 161
O CONTROLE DA LEITURA LITERÁRIA NA BNCC
AUTORES: Victor Alexandre Garcia Souto
TÓPICO: Letramentos
SALA / HORÁRIO: SALA 9 - 11/07 - 15:50/16:10
RESUMO
Tendo em vista o cenário de reformas curriculares no país, sendo a última – A Base Nacional
Curricular Comum (BNCC) aprovada em dezembro de 2018 para o ensino médio- de grande
impacto não apenas para a Educação, mas para a sociedade como um todo, este trabalho surge
como proposta de problematização desse documento, especialmente a(s) noção(ões) de leitura
literária que perpassa(m) o ensino de literatura. Tal problematização carrega em seu bojo uma
crítica quanto aos aspectos estruturalistas, historicistas e formalistas da legislação pensada
para o ensino de leitura literária na escola pública brasileira(PCN, PCN+, OCEM), que idealizam
um tipo de ensino e não levam em conta a singularidade que o leitor possui em cada leitura .
Nesse sentido, observarei como a BNCC postula as ações com a leitura literária , tendo como
base com a legislação educacional acima citada a partir de outras análises sobre documentos
oficiais (AMORIM, 2017; CONSIDERA, 2017 E CEREJA, 2005), através do conceito de dialogismo
(BAKHTIN / VOLÓCHINOV 2017).Também terei como escopo o conceito de letramento literário,
que pode ser conceituado por um “processo de apropriação da literatura enquanto construção
de sentidos”, postulado por Rildo Cosson e Graça Paulino (2009). Com este trabalho pretendo
contribuir para outra visão de sujeito e sociedade que não as que subjazem os currículos
analisados, mas que permitam a ‘ventilação’ de discursos outros, discursos que abranjam os
processos de construção de significado para as pessoas envolvidas nos processos educativos
proporcionados pelo letramento literário.
Palavra-chave: BNCC, leitura literária e dialogismo
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 162
LETRAMENTO CRÍTICO: UM DESAFIO NA SALA DE AULA DE LITERATURA
AUTORES: Michela Rosa Di Candia
TÓPICO: Letramentos
SALA / HORÁRIO: SALA 9 - 11/07 - 16:10/16:30
RESUMO
Em uma sociedade multicultural, a leitura de textos (não/literários) é, muitas vezes, relegada
às margens. Os meios de comunicação de massa como televisão e internet exercem grande
influência na formação dos sujeitos, que se aliam ao fascínio da modernidade. Nesse contexto
efêmero, as questões que se relacionam á leitura literária e as formas de sua transmissão podem
ser apagadas. Na tentativa de resgatar o valor do texto (literário), a proposta da comunicação
é discutir os pressupostos do letramento crítico a partir dos teóricos Menezes de Sousa (2011)
e Jordão, apresentando um exemplo prático com a leitura de poemas em uma atividade
desenvolvida no CLAC, UFRJ. O texto literário é uma ferramenta que possibilita a leitura crítica
do mundo? Como possibilitar aprendizes de uma determinada língua sujeitos autônomos
e construtores de seus saberes? É pressuposto que com a leitura de um texto literário, o
aprendiz é exposto a uma série de dados culturais diferentes de sua cultura de origem. Por
isso, primeiramente, ele tem o desafio de vencer as dificuldades linguísticas do texto em língua
inglesa, para então, negociar seus sentidos interpretativos. As representações discriminatórias
do outro, visto como diferente e a-histórico nos textos em língua inglesa são evidenciadas no
espaço dialógico da sala de aula de leitura, já que não há como se efetuar a separação de língua/
cultura/literatura.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 163
“O ENSINO DE INGLÊS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A VISÃO DO PROFESSOR SOBRE SUA
FORMAÇÃO, OBJETIVOS DE ENSINO E PARÂMETROS OFICIAIS”
AUTORES: Marina Marcia de Freitas Rosa
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 10 - 11/07 - 09:30/09:50
RESUMO
A crescente demanda de ensino de inglês para crianças traz à tona a questão de que o (a) docente
precisa estar sensibilizado(a) e preparado(a) para lidar especificamente com esse público.
(CAMERON, 2001). Tal sensibilização implica, sobretudo, na relevância do(a) professor(a) refletir
sobre os objetivos a serem alcançados com o ensino de língua estrangeira para criança (LEC),
em especial o inglês. A partir desta perspectiva, o objetivo desta comunicação é apresentar e
discutir os dados provenientes da fase piloto da coleta de dados de uma pesquisa de mestrado.
O objetivo da pesquisa em questão é fazer um levantamento da visão de professores de
inglês para a Educação Infantil da Grande Vitória sobre sua formação, seu papel no processo
de ensino-aprendizagem, objetivos do ensino de Língua Inglesa (LI) para esta faixa etária e os
parâmetros oficiais. A metodologia utilizada no estudo é de base qualitativa - interpretativa e
os procedimentos utilizados foram entrevistas. Com base nos resultados, é possível discutir as
implicações relacionadas ao ensino de inglês para crianças, em especial na educação infantil,
no que tange as demandas específicas desta faixa etária e os objetivos a serem almejados.
Além disso, é possível também verificar a importância da formação continuada de professores
(as) atuantes na Educação Infantil. E ainda, a referida pesquisa espera contribuir para o campo
de conhecimento sobre ensino e aprendizagem de LI para crianças no Brasil, e em especial no
Espírito Santo, bem como para os estudos de formação de professores que atuam no contexto
de LEC no país.
Palavras-chave: Ensino de Inglês para crianças; Educação Infantil; Formação docente.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 164
“EU GOSTAVA MUITO DO CAOS QUE ERA AQUELA SALA”: TRADIÇÃO, EMOÇÕES E
IDENTIDADE NAS NARRATIVAS DE ALUNOS DA LICENCIATURA EM SITUAÇÃO DE ESTÁGIO
AUTORES: André Effgen De Aguiar
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 10- 11/07 - 09:50/10:10
RESUMO
Neste trabalho, pretendemos investigar, a partir das narrativas de alunos do curso de
licenciatura em Letras Português, do Instituto Federal do Espírito Santo (campus Vitória), o lugar
e o impacto do estágio supervisionado em sua percepção do fazer docente e na sua construção
da identidade profissional. Embasados nos estudos de Pimenta (1995), Pimenta e Lima (2008),
Tardif (2008) e Nóvoa (1992), defendemos que o estágio supervisionado é o espaço da práxis
por excelência e o momento de aproximar o futuro professor da realidade de sua profissão.
Nossa análise será fundamentada na pesquisa narrativa (CLANDININ; CONNELY, 2000) e como
instrumento de geração de dados utilizamos a entrevista semiestruturada (TRIVIÑOS, 1987),
quando entrevistamos, individualmente, cinco alunos da licenciatura em Letras Português
e, a partir da análise de suas narrativas, identificamos três representações para o estágio:
estágio como arena de luta, estágio como autoafirmação na profissão docente e estágio como
espaço das emoções. As análises feitas comprovam que o estágio se mostra como espaço de
pesquisa e investigação da profissão docente e contribui para que esses alunos-estagiários se
autoconfirmem na profissão, contribuindo, também para a construção de identidades.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 165
PROGRAMA FONOAUDIOLÓGICO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO
FUNDAMENTAL: AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA, PROCESSO E CONTEÚDO
AUTORES: Marcia Emilia Da Rocha Assis Eloi
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 10 - 11/07 - 10:10/10:30
RESUMO
Objetivo: Verificar a opinião de docentes do ensino fundamental sobre o Programa
Fonoaudiológico de Formação de Professores (PFFP). Métodos: Trata-se de um estudo descritivo
de corte transversal em que a amostra são professores do ensino fundamental de escolas
públicas de Contagem, Minas Gerais - Brasil. Os professores responderam ao questionário
de avaliação do programa de formação que apresenta oito questões objetivas (que abordam
estrutura, processo e conteúdo do programa de formação) e duas questões discursivas (que
abordam pontos falhos e temáticas pertinentes para a formação docente) após participação
no PFFP. O programa constou de 10 módulos que foram realizados em cinco encontros e teve
o objetivo de instrumentalizar os professores quanto aos distúrbios da comunicação. Cada
encontro teve duração de 4 horas. Participaram do estudo 68 docentes do ensino fundamental
de escolas públicas, com idade média de 41 anos e tempo de atuação na docência com média de
10 anos. Foi realizada a análise das questões discursivas por categorias temáticas das respostas
e foi realizada a análise estatística dos dados através do software SPSS versão 20. Resultados:
Dos participantes, 57% (39) relataram que o programa não apresenta ponto falho em sua
construção. De maneira geral, a estrutura do programa foi bem avaliada. Os aspectos: temática,
divisão e sequência dos módulos, vídeos e áudios e atividades complementares foram avaliados
como muito bom ou excelente por mais de 75% dos participantes. A avaliação da carga horária
dividiu a opinião dos participantes, com a maioria das respostas sendo classificadas em regular
e bom. Percebe-se interesse dos docentes em formações futuras sobre os temas: leitura e
escrita, voz, métodos de alfabetização, consciência fonológica e dislexia. Conclusão: De maneira
geral o PFFP foi bem avaliado pelos professores, com exceção da carga horária que deverá ser
adaptada.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 166
O CURRÍCULO DO CURSO DE LETRAS/INGLÊS DA UNEB, CAMPUS VI, CONTEMPLA O
NOVO ESTATUTO DA LÍNGUA INGLESA NO MUNDO? REFLEXÕES E PROPOSIÇÕES
AUTORES: Polyanna Castro Rocha Alves
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 10- 11/07 - 10:30/10:50
RESUMO
Com a finalidade de descentralizar o modelo dos falantes nativos e ressignificar o papel da
cultura em sala de aula, os professores de Língua Inglesa (LI) são levados a questionar
alguns pressupostos enraizados sobre a língua e a substituir a mentalidade normativa pelo
entendimento de que a realidade multilíngue e multicultural está continuamente em mudança.
Nesse sentido, é importante que o currículo dos cursos de Letras/Inglês seja revisado e ofereça
subsídios para que os futuros professores estejam seguros ao utilizarem o inglês como meio
de comunicação, e, também, devidamente equipados para exercerem suas funções de modo
a dar conta da complexidade do que seja ensinar inglês no mundo contemporâneo. Com isso
em vista, o presente estudo objetiva verificar quais são os caminhos que o projeto do curso
de Letras/Inglês da UNEB, Campus VI, propõe em direção ao ensino de LI que considere a
perspectiva do Inglês como Língua Franca e o desenvolvimento da competência intercultural
dos professores em formação. Para tanto, procedemos a uma análise de documentos que
incluiu o currículo do curso investigado, e as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos
de Letras. Também constituiu alvo de discussão os dados obtidos do questionário aplicado
aos professores formadores responsáveis pelos componentes de língua que nos permitiram
entrever a forma como esses profissionais enxergam as práticas institucionais de ensinar e
aprender a LI no curso em que atuam. As discussões encontram respaldo nas contribuições
de Cox e Assis-Peterson (2001), Leffa (2001), Jenkins (2007), Mendes (2008), El Kadri (2010),
Gimenez (2011), entre outros. No que se refere aos resultados alcançados, pudemos constatar
que mesmo tendo como base importantes considerações quanto ao processo formativo dos
professores em curso, as ementas analisadas revelam contradições e falha nos nexos entre o
que consta na proposta curricular e o que é materializado para o trabalho em sala de aula.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 167
EMOÇÕES E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE INGLÊS DE ESCOLAS PÚBLICAS
AUTORES: Thalita Cunha Rezende Massini
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 10 - 11/07 - 10:50/11:10
RESUMO
Nesta comunicação, propomos a discussão inicial sobre uma pesquisa de doutorado em
andamento que aborda o tema emoções e formação de professores. Trata-se de um estudo
que surgiu a partir da iniciativa de professores de inglês de escolas públicas de se unirem e
debaterem questões pedagógicas, políticas e sociais de seus contextos locais em um movimento
de/na esperança (FREIRE, 2005). Nesse sentido, problematizamos emoções e agência de
professores (MATURANA, 2009; PRIESTLEY; BIESTA; ROBINSON, 2013) como questões políticas
e culturais, construídas discursivamente na interação. Pautada em teorizações associadas ao
campo da Linguística Aplicada Crítica e da Educação Linguística (FERRAZ, 2015, 2018; MENEZES
DE SOUSA, 2011; MONTE MÓR, 2013; JORDÃO, 2018), essa pesquisa-ação crítico-colaborativa
foi desenvolvida em um “Curso de Formação com Professores de Inglês de Escolas Públicas”
ocorrido na Universidade Federal no Espírito Santo. Contamos com a participação de um
número total de trinta e sete professores ao longo de um período de cinco meses. Os dados
inicialmente discutidos foram gerados nos seis encontros a partir de gravações de vídeo e/ou
áudio, anotações de campo, diários da professora-pesquisadora e questionários. Percebemos,
até esse momento, que as reflexões construídas nas interações têm relação estreita com as
emoções e agência de professores. Dessa forma, esses encontros culminaram em propostas
de ações micro pedagógicas a partir da filosofia da Educação Linguística, bem como em ações
macro como a escrita coletiva de um documento a ser apresentado a Conselhos de Educação
apresentando demandas e propostas dos professores de inglês de escolas públicas.
Palavras-chave: emoções; formação de professores; ensino de inglês.

12º Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada - CBLA 2019 - 210

CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 168
FORMAÇÃO DE PROFESSORES: PROFESSORES FORMADORES, PROFESSORES ATUANTES E
GRADUANDOS CONSTRUINDO CONHECIMENTO
AUTORES: Thainná Melo Nunes,Lorrane Luane da Silva
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 10 - 11/07 - 11:10/11:30
RESUMO
Quando tratamos de programas de formação continuada para professores de Inglês, vários
problemas ocorrem, como a falta de divulgação dos cursos por meio da secretaria de educação
e a falta de tempo, já que muitos docentes cumprem carga horária até nos finais de semana.
Boa Sorte e Silva (2018) apontam mais algumas dificuldades estruturais: a pouca quantidade
de vagas para os que estão interessados e a dificuldade de locomoção para as universidades,
considerando os que moram distante. Esses são alguns casos que impactam no andamento dos
programas de formação continuada e em seus resultados. Tendo isso em vista, o Linc, grupo de
pesquisa criado por docentes do Departamento de Letras Estrangeiras da Universidade Federal
de Sergipe (UFS), idealizou um projeto de extensão que se delineou como curso com oferta de
módulos temáticos direcionados aos professores de inglês do ensino público de Sergipe. Um
dos módulos criados foi o English Through Projects, projeto de extensão parte do programa de
bolsas – PIAEX – da UFS, que teve como finalidade repensar o ensino de inglês considerando
os propósitos dos novos letramentos. Tendo isso em vista, o objetivo dessa apresentação oral
é analisar como o contato envolvendo a universidade e a escola pública pode cooperar para o
crescimento profissional de todos, considerando uma visão plural da educação. Trata-se de uma
pesquisa qualitativa que envolveu os participantes do projeto, bem como pesquisa bibliográfica
em obras que abordam a temática proposta, tais como Boa Sorte e Silva (2018); Jordão (2014);
Diniz (2015); Zacchi, Nascimento e Façanha (2018). Os resultados apontam para a importância
da formação continuada de professores e seus impactos em todos que participam: professores
formadores, docentes em formação continuada e graduandos em formação inicial.
Palavras-chave: Formação de professores; Construção de Conhecimento; Ensino de Inglês.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 169
AUTOETNOGRAFIA COMO ALTERNATIVA
CONTINUADA DE PROFESSORES DE LÍNGUAS

METODOLÓGICA

PARA

FORMAÇÃO

AUTORES: Karina Antonia Fadini
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 10- 11/07 - 11:30/11:50
RESUMO
Na fluidez da modernidade faz-se comum a busca por outras formas de ver o mundo,
transcendendo fronteiras e concepções pré-estabelecidas, e invisíveis a priori, mas que
finalmente começamos a enxergar. Essas novas formas de ver/ser são refletidas também nas
pesquisas e em seus aportes metodológicos. Por isso, este estudo autoetnográfico tem o intuito
de ajudar a fomentar novas formas de criar e construir conhecimento, principalmente no que
tange à formação de professores. A autoetnografia se baseia no(s) lócus/loci de enunciação do
próprio pesquisador, sob suas percepções de mundo, formando uma narrativa fundamentada
que constrói subjetividade de modo transpessoal, numa relação que pode se estabelecer entre
memória pessoal e memória coletiva, de forma historicizada e contextualizada. Com natureza
qualitativa, esse viés metodológico não cria hipóteses, mas se embasa na tese de que a pesquisa
pode ser uma experimentação de vida, que está sempre “em processamento” consigo e com
o outro. Os dados são gerados por meio de anotações, questionários abertos, entrevistas e
rodas de conversa, contando com opiniões e narrativas dos participantes (alunos, ex-alunos,
colegas de profissão e de estudos, professores-formadores), indivíduos com visões diversas
mas que compartilharam histórias com a autoetnógrafa (eu), ao longo de minha formação
docente para ensino de língua estrangeira. Por meio das “epifanias” levantadas na geração de
dados, a pesquisa vai se desenhando entre teorias e reflexões quanto à formação docente do
profissional de Letras/Linguística.
Palavras-chave: autoetnografia; formação de professores; ensino de línguas.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 170
CONTRIBUIÇÕES DO PIBID – UFES/LETRAS-INGLÊS PARA A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE
DE PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA.
AUTORES: Luciana Ferrari de Oliveira Fiorot, Lívia Fortes Silva Zenóbio
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 10 - 11/07 - 11:50/12:10
RESUMO
Este trabalho tem como objetivo apresentar algumas impressões e experiências em torno
da formação pré-serviço de graduandos do curso de Letras-Inglês da Ufes por meio do Pibid
(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - Capes). Tomamos como base
a concepção do sujeito pós-moderno (FORTES, 2017; HALL, 2011; SILVA, 2012; USHER &
EDWARDS, 1994) inserido na complexidade do mundo contemporâneo (MORIN, 2011, 2013),
complexidade esta que não escapa ao funcionamento e às relações vivenciadas na escola
pública e na Universidade. Nesse sentido, relatos extraídos de diários de campo escritos pelos
graduandos-bolsistas serão compartilhados com foco na construção identitária do futuro
professor de língua inglesa apontando para a necessidade de compreendermos e debatermos
a subjetividade e a complexidade tanto nos currículos de graduação como nos da educação
básica (OLIVEIRA, 2017).
Palavras-chave: Identidade; Professor de Inglês; Complexidade.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 171
FORMAR-SE COTIDIANAMENTE COMO PROFESSOR DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA
EM SITES DE REDES SOCIAIS
AUTORES: Daniel dos Santos
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 10 - 11/07 - 12:10/12:30
RESUMO
As variadas formas de conectar-se e estabelecer diálogos em rede é uma realidade inerente da
contemporaneidade, tal como uma mudança paradigmática no conceito de identidades, dados
os atributos característicos do cotidiano imbricado com sites de redes sociais e com a formação
de comunidades online. Por meio desses pressupostos, tomo por objetivo geral investigar e
analisar, a partir de teorias específicas, como um grupo aberto no Facebook, e, portanto voltado
ao ensino de PLE/PL2, se evidencia e se (re)constrói como um espaço formativo – ou seja, de
(des)aprendizagens, mediante interações e relações produzidas por meio dessa comunidade,
aqui compreendida como uma comunidade virtual de aprendizagem, e, portanto, elemento
propulsor de construção de saberes em ambientes online. Para tanto, procuro responder
a duas perguntas de pesquisa, a saber: (i) Como são construídas e, portanto, como podem
ser cartografadas, as experiências de formação no grupo Ensinar português como segunda
língua? e (ii) Como são tensionadas as identidades docentes nas interações entre os membros
da comunidade? Partindo de pressupostos teórico-analíticos como a (re)constituição da área
de PLE, a linguagem nos estudos bakhtinianos e o papel central das formações identitárias
na sociedade online, adoto uma abordagem metodológica pautada na cartografia, utilizando
métodos variados na geração de dados. Além disso, este trabalho está vinculada ao panorama da
Linguística Aplicada Crítica e Indisciplinar, adotando uma perspectiva educacional transgressiva
orientada para a educação linguística transdisciplinar e sustentada pela criticidade, cidadania e
para ação política. Por se tratar de uma pesquisa cartográfica, este trabalho adota características
implicacionais e interventivas, procurando, possivelmente, oferecer (novas) possibilidades para o
grupo analisado no que diz respeito às práticas formativas e experiências de (des)aprendizagens
na formação do cotidiano de professores de PLE.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 172
PERFORMATIVIDADES NÃO BINÁRIAS IMPORTAM? UM OLHAR SOBRE O DISCURSO
ACERCA DA NOVELA “A FORÇA DO QUERER”
AUTORES: Daniela M de Souza
TÓPICO: Linguagem e Identidade
SALA / HORÁRIO: SALA 10 - 11/07 - 13:30/13:50
RESUMO
O objeto de estudo deste trabalho são os textos das práticas midiáticas digitais centrados na
temática trans proposta pela novela “A Força do Querer” da Rede Globo. O ângulo de observação
pretendido contempla semioses direcionadas a situações de violência e performatividades
de afeto. Pretende-se observar: De que forma a transfobia é entextualizada? Quais discursos
são utilizados para justificar, motivar ou endossar atos de violência? Quais afetos são levados
em conta? As noções de vergonha, medo, melancolia, solidão e trauma estão envolvidas? O
olhar para os dados, coletados em portais de notícia online, leva em conta a entextualização
e os índices de indexicalidade envolvidos na trajetória textual da cena da novela para o texto
jornalístico. O suporte teórico que guiará nossas análises e discussões apresentará, de forma
interdisciplinar, um diálogo entre as abordagens Queer (BUTLER, 2016, 2010; PRECIADO, 2015),
os estudos da Sociolinguística da Performatividade (BLOMMAERT, 2010; SILVERSTEIN, 2005) e
Afeto (NEALON, 2001). Em uma breve reflexão sobre as análises concluímos que os índices
de violência privilegiam entextualizações de violência física, ou seja, a que pode ser observada
desde o aspecto da coletividade, de um imaginário social, e não individual ou psicológico,
refletindo os números sobre a LGBTfobia que se concentram em tratar de modos de ação sobre
o corpo físico palpável, que morre e se fere. As motivações de violência pautam-se no quadro
regulatório de gênero, sobretudo na aparência. Os afetos são levados em conta, indexicalizam
expressões do corpo orgânico, subjetivo, individual. Observadas ambas entextualizações, da
violência e dos afetos, é possível retomar, de Nealon (2001), o conceito de “foundling”, uma
alegoria para o movimento entre ser solitário e participar de certa coletividade. Pois, os afetos
individualizam o corpo trans, a violência, no entanto, coletiviza-os, tornando-os representativos
dos números LGBTfóbicos.
Palavras-chave: Corpo Trans; Entextualização; Performatividades de gênero.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 173
AS PROVAS DA OAB E A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DOS PROFISSIONAIS DO DIREITO:
UMA ANÁLISE LINGUISTICA.
AUTORES: Elaine da Fonseca knikkink
TÓPICO: Linguagem e Identidade
SALA / HORÁRIO: SALA 10- 11/07 - 13:50/14:10
RESUMO
As provas do Exame da ordem dos advogados do Brasil (OAB) são reconhecidas pela comunidade
jurídica por ser um objeto cuja função é aferir o conhecimento dos bacharéis em Direito com
o a fim de verificar se os futuros profissionais estão aptos ou não para exercerem a profissão,
em uma tentativa de garantir a qualidade da prestação dos serviços jurídicos aos cidadãos. Mas
será esse realmente o único objetivo desse exame? Este estudo tem como finalidade analisar
as provas elaboradas pela OAB nos últimos 5 anos -2015 a 2018- verificando se a linguagem
dos enunciados realmente atende a tais expectativa e se, além disso, elas perpetuam um
discurso segregador que preserva a “face” (Goffman,1974) dessa comunidade profissional e
que a mantém “separada” dos demais profissionais, mantendo assim o seus “status quo”. Pelos
discursos nos constituímos, constituímos o mundo e os outros. As identidades que uma mesma
pessoa exerce são múltiplas, contraditórias, inacabadas, em processo, e se atualizam nos
discursos de que essas pessoas participam, na interação com interlocutores/as reais e concretos,
imersos/a em eventos discursivos onde se pocisionam assimetricamente. (Lopes 2002). Sendo
assim todo enunciado é acompanhado de um posicionamento do ouvinte que imediatamente
se torna o locutor, assim, de uma forma ou de outra, o que foi ouvido e compreendido de modo
ativo encontrará um eco no discurso ou no comportamento subsequente do ouvinte (Bakhtin/
Voloshinov [1979], 1992).
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 174
A COMUNICABILIDADE DE DISCURSOS SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA CIDADE
DE VALENÇA/RJ
AUTORES: Alvaro Monteiro Carvalho Arcanjo
TÓPICO: Linguagem e Identidade
SALA / HORÁRIO: SALA 10- 11/07 - 14:10/14:30
RESUMO
A presente comunicação tem o objetivo de discutir a comunicabilidade de discursos sobre
violência contra a mulher no município de Valença, localizado no interior do estado do Rio de
Janeiro. Em específico busco tratar, na apresentação, a) da investigação do modo como discursos
sobre violência contra a mulher circulam no município de Valença/RJ; 2) da compreensão de
como recursos semióticos atuam na construção conceitual de gênero; e, 3) de seus impactos
na manutenção/ruptura de cenários de violência. Para tanto, lanço mão de uma perspectiva
performativa, compreendendo linguagem (AUSTIN [1962] 1990; MOITA LOPES, 2013), gênero
(BUTLER, [1990] 2010; 2004) e narrativas (THREADGOLD, 2005; LEWIS & BASTOS, 2017) como
performances socialmente situadas, que incitam efeitos performativos. Além disso, também me
ancoro nos conceitos de entextualização (BLOMMAERT, 2005; SILVERSTEIN & URBAN, 1996) e
comunicabilidade (BRIGGS, 2005; 2007; 2016) com o fito de lançar compreensões complexas
sobre a fluidez das práticas discursivas nas quais nos engajamos e como sentidos diversos
circulam nas instituições sociais. No que tange os aspectos metodológicos, trata-se de uma
pesquisa qualitativa-interpretativista (MOITA LOPES, 1994), que se baseia na metodologia de
rastreio de textos (RYMES, 2012; FABRÍCIO, 2014) e da teoria do ator-rede (LATOUR, 2012). As
narrativas utilizadas para fins analíticos foram geradas por meio de entrevistas (BRIGGS, 1986;
2007) e foram analisadas à luz dos conceitos de indexicalidade (HANKS, 2000; SILVERSTEIN,
2006; COLLINS, 2011), escalas (CARR & LEMPERT, 2016) e táticas de intersubjetividade (HALL &
BUCHOLTZ, 2004).
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 175
IDENTIDADE E AQUISIÇÃO DE SEGUNDA LÍNGUA: UM ESTUDO SOBRE IMIGRANTES
PORTO-RIQUENHOS VIVENDO NOS ESTADOS UNIDOS
AUTORES: Marcio Rubens Soares Gomes
TÓPICO: Linguagem e Identidade
SALA / HORÁRIO: SALA 10 - 11/07 - 14:30/14:50
RESUMO
Em países como o Canadá, os Estados Unidos e a Austrália, que experimentam um fluxo crescente
de imigrantes, não é incomum que as pessoas se identifiquem, binariamente, como ‘imigrantes’
ou ‘não-imigrantes’, ainda que uma enorme parte da população seja, ironicamente, composta
de descendentes de imigrantes. Sem competência linguística, os imigrantes recém-chegados,
frequentemente, acabam por conseguir empregos que não somente não requerem interação
com os falantes nativos da língua, mas que também impedem que essa interação aconteça por
causa do baixo status social associado a esses trabalhos, tidos como não importantes. Embora
a competência na língua-alvo possa vir a ser, para o imigrante, um importante passo em sua
ascensão social e econômica, é difícil o acesso à comunidade de fala. Essa situação se aplica,
também, aos porto-riquenhos, que, embora sejam cidadãos estadunidenses, têm o espanhol
como língua nativa. Este trabalho, fruto de uma pesquisa qualitativa, visa identificar que questões
facilitam ou impedem o desenvolvimento do inglês como segunda língua pelos cidadãos de Porto
Rico ao migrarem para o continente. Apoiado no conceito de “investimento” cunhado por Norton
(1995) e no construto “identidade” conforme definição pós-modernista, a pesquisa aponta como
as questões identitárias e como a forma com que os falantes se posicionam em uma relação
desigual de poder são barreiras com que os migrantes se deparam nas comunidades onde o
inglês é falado, prejudicando o acesso à língua. Os resultados demonstram que a exposição ao
idioma, por si, não beneficia o imigrante, uma vez que a este não são dadas oportunidades de
interação.
Palavras-chave: Aquisição de língua estrangeira; imigrantes; identidade

12º Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada - CBLA 2019 - 218

CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 176
MENINOS DE SAIA NA ESCOLA: TRAJETÓRIAS TEXTUAIS E PRAGMÁTICAS ESCALARES
AUTORES: Victor Brandão Schultz
TÓPICO: Linguagem e Identidade
SALA / HORÁRIO: SALA 10 - 11/07 - 14:50/15:10
RESUMO
Recentemente, o Colégio Pedro II, instituição federal situada no Rio de Janeiro, divulgou uma
portaria que pôs fim à divisão por gênero em seus tradicionais uniformes; assim, alunos e alunas
poderiam usar tanto calças quanto saias, bem como optar entre os dois modelos de blusa.
Essa mudança foi amplamente divulgada pela mídia e gerou grande engajamento nas redes
sociais. Este trabalho tem por objetivo analisar a circulação discursiva da portaria do Colégio
que instituiu a mudança nos uniformes. A pesquisa é baseada em uma visão performativa de
gênero e sexualidade (Butler, 1988, 1990), que compreende as identidades sociais não como
pré-existentes e sim como efeitos de sentido de performances encenadas no interior de matrizes
de inteligibilidade e estruturas regulatórias. O estudo também se orienta pelo princípio de que
a circulação é inerente aos textos (Silverstein e Urban, 1996; Fabrício, 2015) e está exacerbada
na contemporaneidade (Kell, 2013); ela envolve processos contínuos de entextualização e
ressemiotização (Silverstein e Urban, 1996; Blommaert, 2005, 2010). As trajetórias textuais
em questão são analisadas (1) na mídia, (2) nas redes sociais e (3) por meio de entrevistas
com servidores e estudantes do Colégio. A análise faz uso dos construtos de escala (Carr e
Lempert, 2016) e indexicalidade (Silverstein, 2003; De Fina e Georgakopoulou, 2012). Ela indica
que a mudança nos uniformes foi predominantemente recebida apenas como uma autorização
para que os meninos vestissem saias. Por um lado, isso é compreendido nos dados como uma
ocorrência da chamada “ideologia de gênero”, no sentido não-acadêmico usado por ativistas
conservadores. Por outro lado, há aqueles que elogiam as novas regras para os uniformes,
vistas como parte de um compromisso antidiscriminatório por parte da instituição.
Palavras-chave: gênero; trajetórias textuais; escala
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 177
O CONCEITO DE ‘RAÇA’ NO DISCURSO INTELECTUAL BRASILEIRO: TRAJETÓRIAS TEXTUAIS,
DISPUTAS E EFEITOS DE SENTIDO DISCURSIVOS
AUTORES: Ricardo Pinheiro de Almeida
TÓPICO: Linguagem e Identidade
SALA / HORÁRIO: SALA 10 - 11/07 - 15:10/15:30
RESUMO
O trabalho busca investigar o conceito de ‘raça’ pelas lentes da Linguística Aplicada (IN)Disciplinar
(MOITA LOPES, 2006) ou “transgressiva” (PENNYCOOK, 2006). Nesta vertente contemporânea
e interdisciplinar dos estudos da linguagem, as práticas discursivas são centrais tanto para a
compreensão da vida social, quanto para entendermos quem somos e que futuros podemos
reinventar (SCOTT, 1999) pela linguagem. Ao relacionarmos linguagem como performance
(AUSTIN, 1962), ‘discurso’ – numa perspectiva foucaultiana – e ‘raça’, desejamos produzir um
ácido cáustico (LATOUR, [1994] 2013) desestabilizador e responsivo à vida social. Para este
trabalho, selecionamos textos escritos por homens brasileiros, brancos, integrantes de uma
elite intelectual e acadêmica em fins do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, e
tidos como ‘pensadores’ e ‘intérpretes’ da ‘identidade nacional. Desse modo, investigamos a
comunicabilidade (BRIGGS, 2005; 2007) do conceito de ‘raça’, sua construção (KOSELLECK,
1979), suas trajetórias (BLOMMAERT, 2005) e seus efeitos de sentido (BLOMMAERT, 2007).
Pautada nos princípios de que os textos tanto projetam a maneira como a informação deve fluir
quanto as formas de interpretar o mundo (SILVA, 2014), e de que “as cartografias comunicáveis
são projeções espaço-temporais de qual deve ser a trajetória do discurso” (SILVA, 2014), a
investigação em tela pretende responder às questões: (a) que modelos são mapeados pelos
textos selecionados?; consequentemente, (b) que trajetórias os discursos sobre raça devem
perfazer? Considerando-se que a comunicabilidade também está imbricada à construção das
noções de conhecimento, de informação e de cultura, observamos que a relação imediata entre
o conceito de ‘raça’ e ‘ser negro/negra’, e o ‘branco’ como ‘não raça’ e, portanto, ‘superior’, é
constantemente entextualizada (BAUMAN; BRIGGS, 1996), mapeando, assim, o que é ‘natural’
na maior parte dos textos selecionados. Por meio da “iterabilidade” (DERRIDA, 1977) inerente às
práticas discursivas, as pessoas negras são indexicalizadas (SILVERSTEIN; URBAN, 1996) como
pertencentes a uma ‘raça inferior’, ao passo que pessoas brancas são indexicalizadas como
‘superiores’ e, claro está, não racializadas. A solução para a questão da identidade nacional
mapeada – e reiterada há mais de um século – é o branqueamento. Desse modo, buscamos
rastrear as trajetórias de textos de intelectuais e acadêmicos brasileiros a respeito do conceito
de ‘raça’ e nos deparamos com a “branquitude” (BENTO, 2002) em plena fabricação.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 178
NARRATIVAS DE MIGRANTES: A PALAVRA EM PORTUGUÊS COMO POSSIBILIDADE DE
CRESCENTE ENUNCIAÇÃO
AUTORES: Fernanda Deah Chichorro Baldin
TÓPICO: Linguagem e Identidade
SALA / HORÁRIO: SALA 10 - 11/07 - 15:30/15:50
RESUMO
O presente estudo se inscreve no campo da Linguística Aplicada e mobiliza conceitos
bakhtinianos aplicados à análise de excertos de falas institucionais de migrantes aprendizes
de português. O espaço em que se dá a pesquisa é uma universidade pública do sul do país
e o começo da investigação inscreveu-se no âmbito do Português sem Fronteiras (PsF), ligado
ao programa IsF (Idiomas sem Fronteiras), do governo federal. Num curso inicial do PsF, em
maio e junho de 2018, sobre aspectos da cultura brasileira, emergiu, a partir dos alunos, o
desejo de realizar narrativas sobre identidades e condições suas como migrantes no Brasil.
Durante os encontros, formaram-se narrativas, amadurecidas e apresentadas em dois eventos
institucionais: em agosto de 2018, na Semana de Licenciaturas e em novembro de 2018, em um
evento intitulado Multiculturalidade nas universidades brasileiras: travessias e culturas. A partir
de suas vozes, nas duas mesas-redondas protagonizadas por eles, é possível analisar visões
suas sobre a chegada, a relação com o aprendizado de português, a interação com brasileiros, a
busca por continuação dos estudos e por ingresso e integração no mercado de trabalho. De uma
mesa a outra, fica evidente o apossamento do português como língua sua e possibilidades mais
contundentes de expressão de suas visões em português. Para esta comunicação, selecionamos
excertos das falas nessas duas ocasiões de dois migrantes, uma congolesa e um argentino, que
participaram de todos os encontros do curso do Psf e das duas mesas-redondas, cujos excertos
estão analisados neste recorte. A análise se realiza a partir do referencial teórico do Círculo de
Bakhtin no que tange a questões axiológicas, à exotopia, à palavra bivocal e ao ato responsável.
Palavras-chave: Identidades; Migrantes; Círculo de Bakhtin.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 179
A CAPTURA PELO OLHAR QUE SE FAZ CORPO: IMBRICAMENTO DE REPRESENTAÇÕES
AUTORES: Silvelena Cosmo Dias
TÓPICO: Linguagem e Identidade
SALA / HORÁRIO: SALA 10 - 11/07 - 15:50/16:10
RESUMO
Esta pesquisa teve como objetivo problematizar a maneira como uma coletânea de material
didático de língua inglesa (LI) - integrante do Programa Nacional do Livro Didático - se apropria
do discurso sobre as novas tecnologias, de modo que foi possível entrever o imbricamento entre
as representações sobre aluno, professor e novas tecnologias. O aporte teórico de sustentação
para o desenvolvimento do qual nos propomos se situa numa perspectiva denominada
discursivo-desconstrutivista (CORACINI, 2010), balizada pelas teorias do discurso, com base em
Foucault, pela desconstrução derrideana, e pela psicanálise lacaniana. Nessa junção teóricometodológica, os resultados de análise giram em torno de três situações didáticas, ilustradas
por jovens frente a tecnologias, em que os olhares e corpos se convergem para a máquina e/ou
para o telespectador, apontando para um desejo de “controle total” pelo outro, pelo jogo, pela
máquina. A maneira como o LD de LI representa as tecnologias como forma de captura do aluno,
provocando nele a motivação para sua inserção no mundo digital e para sua aprendizagem de
LI tende a funcionar como um simulacro, para o aluno, à medida que as tecnologias visam
representar sua realidade. Para o professor, os efeitos de sentido, emanados dos recortes
analisados, contribuem para a construção de uma imagem de professor que, supostamente,
venha conferir às tecnologias o status de fetiche. A visibilidade juvenil exposta, por meio do
aparato tecnológico, com sentido de que se torne almejada, desejada, consiste em mais um
imperativo contemporâneo e capitalista que, revestido de sedução, exerce a função de controle
e de vigilância.

12º Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada - CBLA 2019 - 222

CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 180
“Nós não somos feministas. Só queremos ser reconhecidas como pescadoras”:
interseccionalidades e limites do movimento feminista
AUTORES: Maria Aparecida Gomes Ferreira
TÓPICO: Linguagem e Identidade
SALA / HORÁRIO: SALA 10 - 11/07 - 16:10/16:30
RESUMO
Em 2010, quando comecei a trabalhar na cidade de Arraial do Cabo, debrucei-me sobre
performances narrativas de pescadores artesanais tradicionais e tive a chance de conhecer
e interagir com diferentes aspectos da cultura de pesca local (BRITTO, 1999; FERREIRA, 2012;
FERREIRA e FIALHO, 2013). Em 2016, na minha tese de doutoramento, tive a chance de me
aprofundar sobre essa cultura com destaque para as questões de gênero, por meio de um estudo
de performances narrativas de mulheres pescadoras (FERREIRA, 2016). Não obstante, apesar
de avanças nas discussões sobre a identidade de pescadores de Arraial do Cabo, discutindo
performances de gênero e sexualidade, eu ainda tinha outros mares pelos quais navegar e
categorias sociais sobre as quais refletir. Assim, no início de 2018, passei a buscar e interagir
com mulheres pescadoras negras, e ouvir suas performances narrativas, em um contexto com
forte influência sexista (WOORTMANN, 1992; LINSKER; TASSARA, 2005; CAVALCANTI, 2008) e
racista (PRADO, 2002; MANHÃES e ESTEVES, 2018). A análise interseccional das performances
e identidades sociais se faz, então, imprescindível para que as complexidades das tramas e
redes discursivas e culturais locais sejam compreendidas e estudadas de modo mais detalhado.
Compreendendo gênero como uma performance discursiva (BUTLER, 1990) interseccional
(CRENSHAW, 2002; RIBEIRO, 2017), com efeitos corpóreos materiais, objetivo, neste trabalho,
analisar como a mulher negra da Prainha constrói suas performances narrativas de mulher
pescadora, como essas performances se relacionam com as narrativas de pescadoras brancas
e de que modo essas performances identitárias ainda ecoam limites do movimento feminista
(DAVIS, 2016; RIBEIRO, 2018). As performances narrativas das mulheres pescadoras negras (e
brancas) foram geradas em entrevistas semiestruturadas (GUBRIUM e HOLSTEIN, 2003; BASTOS
e SANTOS, 2013) e apontam para diferentes ordens de indexicalidade (BLOMMAERT, 2010), na
cultura de pesca cabista.
Palavras-chave: interseccionalidade; narrativas; pescadoras.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 181
LETRAMENTOS NA PERSPECTIVA CRÍTICA
AUTORES: Carmem Jená Machado Caetano, Ormezinda Maria Ribeiro
TÓPICO: Letramentos
SALA / HORÁRIO: SALA 11- 11/07 - 09:30/09:50
RESUMO
Nesta apresentação, temos como objetivo trazer para debate questões relativas ao conceito de
Letramentos Críticos que podem ser entendidos como uma série de princípios educacionais para
o desenvolvimento de práticas discursivas de construção de sentidos. Práticas de letramentos
críticos “incluem uma consciência de como, porque, e segundo os interesses de quem, textos
em particular podem funcionar. Ensinar letramento crítico, assim, encoraja o desenvolvimento
de posições e práticas de leitura alternativas para questionar e criticar textos e suas formações
sociais e assunções sociais afiliadas. Também pressupõe desenvolver estratégias para se falar
sobre, reescrever e contestar textos da vida cotidiana” (Luke e Freebody, 1997: 218, apud
Wielewicki e Jordão). Os resultados foram obtidos como resultado pesquisa pós-doutoral
realizada por meio de uma abordagem qualitativa e com a aplicação da técnica de grupo focal.
Esses resultados apontaram para a necessidade da adoção de medidas que possibilitem o
debate, a discussão e o enfrentamento da questão do ensino de língua materna. Nosso aparato
teórico foi a Análise de Discurso Crítica. As conclusões a que chegamos mostra-nos que a escola
enquanto instituição social está inserida num quadro em que prevalece o modelo neoliberal de
relação Estado e sociedade que tem inúmeros desafios e que não pode se eximir de refletir
sobre o uso de textos em salas de aula para que o ensino de língua materna não só signifique ou
assegure direitos básicos de inclusão social, mas que também se compreenda as possibilidades
e desafios da educação dos/as alunos/as que não se esgotam no âmbito da escola e das políticas
públicas; mas que se entenda a educação como uma mediação fundamental para a constituição
da vida dessas pessoas como um espaço de exercício de direitos e de interações significativas
que sempre são mediadas pela linguagem.
Palavras-chave: Letramentos Críticos; Linguagem; Direitos Humanos
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 182
MULTILETRAMENTOS E IDEOLOGIAS LINGUÍSTICAS EM PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA
DE FANFICS
AUTORES: Patrícia de Souza Martins
TÓPICO: Letramentos
SALA / HORÁRIO: SALA 11- 11/07 - 09:50/10:10
RESUMO
Compreendendo que a definição de Fanfiction– ou apenas fanfic – como ficção escrita por fãs
é insuficiente para entendermos a complexidade dessas histórias criadas a partir de narrativas
canônicas ou populares circulantes nos contextos sociais dos fãs e que as plataformas digitais em
que as fanficssão disponibilizadas funcionam, reverberando Bakhtin (2003 [1979]), como uma
esfera contemporânea de atividade humana, este trabalho se propõe, primeiramente, a discutir
as práticas multiletradas que fazem parte desse universo.Esse estudo foi, portanto, informado
pelos conceitos de letramento ideológico e práticas de letramento (STREET, 1984, 2003) e pela
concepção de multiletramentos (GRUPO DE NOVA LONDRES, 1984; COPE; KALANTZIS, 2000;
GEE, 2000; KLEIMAN; SITO, 2016 e ROJO, 2012). Como percurso metodológico, foi adotada uma
perspectiva etnográfica (HEATH; STREET, 2008) no contexto do Programa de Iniciação Científica
Jr. (PICJr), promovido por uma tradicional instituição federal de ensino no Rio de Janeiro. Os
modelos sociais de letramento a que os participantes recorrem nos eventos de letramento
(HEATH, 1982; STREET, 2012), interpretados à luz de Kleiman (2016) e dos estudos de Souza
(2011), sugerem que as fanfics podem também ser compreendidas como uma agência de
letramento. Em um segundo momento, o presente trabalho se propõe a refletir sobre as
ideologias linguísticas presentes nos enunciados dos participantes do PICJr, à luz do conceito de
ideologia concebido por Volóshinov (2017 [1929]) e da noção de ideologia linguística, conforme
discutida nos estudos de Woolard (1998) e Kroskrity (2004). Na análise desses enunciados,
foram observados posicionamentos que reforçam ideologias linguísticas ancoradas no padrão
hegemônico da norma culta e naturalizadas pela agência de letramento Escola.
Palavras-chave: Fanfics, Multiletramentos, Ideologias Linguísticas.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 183
LETRAMENTOS DIGITAIS: O USO DO WHATSAPP NA FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO
AUTORES: Luiz Antônio Ribeiro, Cláudia Mara de Souza
TÓPICO: Letramentos
SALA / HORÁRIO: SALA 11 - 11/07 - 10:10/10:30
RESUMO
Esta comunicação objetiva refletir sobre o uso do WhatsApp como estratégia de ensino em
aulas de língua e literatura para estudantes da educação profissional e tecnológica de uma
escola integrante da rede federal de ensino. A pergunta-chave norteadora da pesquisa foi:
como utilizar o WhatsApp como ferramenta para experimentações estéticas, que possam
contribuir para a formação do leitor literário? O percurso metodológico adotado foi o de
pesquisa-ação. Assumimos a hipótese de que as interações entre participantes de um grupo
de poesias por meio do WhatsApp podem contribuir para a formação de sujeitos leitores e
para a organização de padrões de humanização. O objetivo geral consistiu em refletir sobre
os impactos da utilização do aplicativo WhatsApp na formação de comunidades de leitura e na
constituição do leitor literário. O corpus da pesquisa constituiu-se de um conjunto de interações
promovidas por meio do WhatsApp e questionários preenchidos pelos participantes acerca das
suas percepções sobre a importância do uso desse aplicativo para sua formação leitora. Esse
trabalho permitiu, entre outros aspectos, relacionar e avaliar as interações entre os participantes
bem como refletir sobre a importância da incorporação de práticas de letramento digital no
contexto educacional, com vistas à formação do leitor literário. A análise fundamentou-se em um
referencial teórico que privilegia a leitura como forma de produção de sentido, experienciação
e constituição identitária; a função social da literatura e as práticas de letramento literário com
foco na pluralidade cultural; e ainda o desenvolvimento de práticas efetivas de letramentos –
entre elas as relacionadas aos letramentos digitais – que possam contribuir sobremaneira para
a formação literária dos alunos. Para tanto, foram privilegiadas as obras dos seguintes autores,
entre outros: Candido (1995), Cosson (2007), Larrosa (1998), Kellner (2000) e Synder (2009).
Palavras-chave: Letramentos Digitais; WhatsApp; formação de leitor
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 184
MULTILETRAMENTOS NO ENSINO DE GEOGRAFIA: UM ESTUDO DE CASO EM UMA ESCOLA
PÚBLICA
AUTORES: Bruno Cuter Albanese
TÓPICO: Letramentos
SALA / HORÁRIO: SALA 11- 11/07 - 10:30/10:50
RESUMO
Inserida no campo aplicado dos estudos da linguagem, o objetivo dessa comunicação é analisar
as práticas de multiletramentos envolvidas em um projeto de ensino do gênero documentário
curta-metragem, construído por uma professora de Geografia com suas duas turmas do Terceiro
Ano do Ensino Médio em uma escola da rede pública do estado de São Paulo. Tratando-se de
um estudo de caso de cunho etnográfico, foram acompanhadas todas as aulas da docente com
as turmas durante os seis meses de desenvolvimento do projeto. Para a coleta de registros, as
aulas foram videogravadas e o pesquisador escreveu um diário de campo para contextualizar
as gravações. Além disso, também foram feitas duas entrevistas semi-estruturadas com a
professora, uma no início e outra ao fim do projeto, e grupos focais com os estudantes para
fins de triangulação de dados. As análises dos dados foram feitas a partir das teorizações sobre
o conceito de multiletramentos (GRUPO DE NOVA LONDRES, 1996; DALEY, 2008; HALINEN,
HARMANEN & MATTILA, 2015) e do uso de documentários no ensino de ciências humanas (DI
PALMA, 2009; FIORAVANTE & FERREIRA, 2016). Ao entendermos as práticas de multiletramentos
como os modos em que as diferentes linguagens são utilizadas para que o aluno signifique
a si mesmo e ao mundo em sua volta, os resultados sugerem que tais práticas, emergidas
da produção do documentário curta-metragem, levam os alunos à formação crítica-cidadã,
despertando o juízo fundamentado, a visão expandida sobre a humanidade e escolha pelo bem
comum.
Palavras-chave: Multiletramentos; Ensino de Geografia; Documentário.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 185
MULTILETRAMENTOS E IDENTIDADES NO ENSINO MÉDIO
AUTORES: Tiago Pellim da Silva
TÓPICO: Letramentos
SALA / HORÁRIO: SALA 11 - 11/07 - 10:50/11:10
RESUMO
Desde o fim do século XX temos vivenciado um momento de rápidos avanços tecnológicos
que, como não poderia ser diferente, afetam diretamente o trabalho dos professores em sala
de aula. O avanço das novas TICs, impulsionado pelo fenômeno da globalização, modificou a
maneira como utilizamos a língua para construir sentido. Nesse contexto, surge a Pedagogia
dos Multiletramentos procurando dar conta do caráter cada vez mais multissemiótico da
comunicação na contemporaneidade, bem como da diversidade cultural que ficou mais
evidente com o rompimento de fronteiras permitido pela internet (NLG, 1996; ROJO, 2012). As
identidades individuais e coletivas também passam por revisões na medida em que o diferente
se torna cada vez mais presente, colocando em xeque sentidos antes bastante consolidados,
nos levando a uma compreensão das identidades sob a metáfora do mosaico (MOITA LOPES,
2006). Este trabalho procura articular essas questões ao ensino de língua inglesa com base
nos resultados de um projeto pedagógico desenvolvido com alunos do 1º ano do ensino
médio como parte de uma pesquisa de doutorado. O projeto, intitulado “Who am I?”, buscou
fazer uma reflexão acerca dos traços que compõem nossas identidades sociais, resultando na
produção de vídeos nos quais os estudantes retomavam a pergunta geradora que deu nome
ao projeto. Os resultados sugerem que a incorporação das novas TICs às práticas de letramento
tradicionais precisa ser acompanhada de uma postura crítica, ativa e reflexiva, por parte de
alunos e professores, a fim de que a tecnologia não se transforme em mero entretenimento ou
substituto dos materiais de que já dispomos.
Palavras-chave: multiletramentos; identidades; língua inglesa.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 186
PRÁTICAS DE LETRAMENTO CRÍTICO EM AULAS DE INGLÊS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA
AUTORES: Adriana Cristina Sambugaro de Mattos Brahim, Denise Akemi Hibarino
TÓPICO: Letramentos
SALA / HORÁRIO: SALA 11 - 11/07 - 11:10/11:30
RESUMO
As discussões sobre letramento crítico voltadas para o ensino-aprendizagem de línguas têm sido
foco de interesse de vários autores (MENEZES DE SOUZA, 2011, 2014; MONTE MÓR, 2014, 2017;
JORDÃO, 2015, 2017) nos últimos anos. Em particular, esses estudos despertam nossa atenção
como docentes de língua inglesa não só por ser uma perspectiva voltada para a criticidade e
reflexividade (MONTE MÓR, 2015) mas, sobretudo, por trazer e ressignificar conceitos como
discurso, língua e agência. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo apresentar algumas de
nossas experiências docentes nas disciplinas de língua inglesa do curso Superior de Tecnologia
em Comunicação Institucional do Setor de Educação Profissional e Tecnológica da UFPR, por
meio de práticas de design de produtos da área de comunicação em língua inglesa, que já
são produzidos pelos alunos em língua portuguesa. Essas práticas de produção de conteúdo
em língua inglesa constituem meios de trabalharmos em parceria com outras disciplinas de
formação profissional que propiciam ao mesmo tempo práticas de produção de conteúdos e
de construção de sentidos a partir da necessidade de uso da língua inglesa na área de formação
tecnológica, e trabalho com a perspectiva de língua como discurso.
Palavras-chave: Língua como discurso; Letramento crítico; Língua Inglesa.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 187
MULTILETRAMENTOS E PRÁTICAS DA CULTURA DIGITAL: EXPERIÊNCIAS
METODOLOGIAS ATIVAS EM UM CURSO DE GRADUAÇÃO EM LETRAS/INGLÊS

COM

AUTORES: Orlando Vian Jr.
TÓPICO: Letramentos
SALA / HORÁRIO: SALA 11- 11/07 - 11:30/11:50
RESUMO
Metodologias ativas propõem o protagonismo dos alunos nas práticas de sala aula e,
consequentemente, um dos papeis do professor deverá ser o de curador, para selecionar as
opções dentre as diversas possíveis e adequadas aos contextos. Nesta comunicação, tomando
por base a abordagem de pesquisa qualiquantitativa pedagógica baseada em documentos
(LANKSHEAR; KNOBEL, 2008) no campo da Linguística Aplicada (DÖRNYEI, 2015), discutimos
experiências de inserção de metodologias ativas em duas turmas de um curso de graduação
em Letras/Inglês e as possibilidades oferecidas a partir da análise de relatos produzidos por
31 alunos em duas turmas. Do ponto de vista teórico, são adotadas três perspectivas para
que seja possível verificar: (1) as concepções e possibilidades de metodologias ativas (MORÁN,
2015); (2) aspectos teóricos e metodológicos em práticas de sala de aula invertida (LEFFA;
DUARTE; ALDA, 2016) e, do ponto de vista linguístico, (3) de que modo os alunos posicionamse linguisticamente frente às experiências, nas escolhas lexicogramaticais realizadas em seus
relatos, a partir dos princípios da Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY; MATTHIESSEN,
2014). Com base nesse cenário teórico-metodológico, este trabalho objetiva discutir os papeis
assumidos e desempenhados pelos alunos em relação às metodologias ativas implementadas
para o desenvolvimento do curso. Os resultados apontam para alunos ainda não totalmente
conscientes de seus papéis em tais metodologias. Embora sejam usuários eficientes e frequentes
das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, o uso dessas tecnologias não parece
tão eficiente e frequente na sala de aula para que possam atuar com autonomia.
Palavras-chave: multiletramentos; metodologias ativas; graduação em Letras/Inglês.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 188
LER-NOS LENDO: O LUGAR DOS LETRAMENTOS CRÍTICOS NA EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA
CONTEMPORÂNEA
AUTORES: Ana Paula Martinez Duboc, Daniel de Mello Ferraz
TÓPICO: Letramentos
SALA / HORÁRIO: SALA 11- 11/07 - 11:50/12:10
RESUMO
Esta apresentação problematiza o lugar dos letramentos críticos (LCs) na educação linguística
contemporânea, com vistas à formação de professores de línguas estrangeiras/ língua inglesa.
Para tanto, indaga: Em tempos educacionais neoconservadores, onde colocamos a crítica no
currículo? O que fica para os professores em relação ao seu comprometimento em educar
cidadãos críticos? Os LCs são suficientes? Para responder a essas questões, partimos de cenas
do mundo contemporâneo, desvelando as angústias marcadas pela complexa política do
“nós” versus “eles”. Em seguida, revisitamos os entendimentos de LCs circulantes no campo;
apresentamos nossa visão dos LCs made in Brazil para, então, nos lançarmos à leitura de nós
mesmos em relação às nossas próprias teorizações e práticas. Nas (in)conclusões, esboçamos
algumas orientações que realocam os LCs para além da visão dicotômica entre o micro e o
macro, como estratégia educativa no lidar com as frustrações desses tempos. A metodologia
desta pesquisa é qualitativa, baseada em revisão de literatura e análise documental.
Palavras-chave: Letramentos Críticos, educação linguística, políticas educacionais, formação
docente.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 189
TRANSLETRAMENTOS: O PROTAGONISMO DE UMA PROFESSORA E SEUS ALUNOS DA
EDUCAÇÃO BÁSICA
AUTORES: Maria Elena Pires-Santos
TÓPICO: Letramentos
SALA / HORÁRIO: SALA 11 - 11/07 - 12:10/12:30
RESUMO
O objetivo desta comunicação é relatar uma experiência etnográfica sobre o protagonismo dos
alunos e de uma professora da educação básica, em um projeto de ‘transletramentos’ (THOMAS, et
al. 2007), na transformação dos processos educacionais e culturais, ao desafiarem a disparidade
entre os saberes escolares e os saberes locais, visível na construção coletiva de um documentário
sobre práticas culturais dos moradores do bairro onde vivem. Buscando ampliar as fronteiras
de sala de aula para possibilitar relações interculturais diversas, a pesquisa se inscreve na área
da Linguística Aplicada aliada à Etnografia Crítica, por focalizar questões situadas, que nos
deslocam do lugar confortável e passivo de observador para o de colaborador ativo que busca a
valorização dos saberes locais para que outros saberes possam ser empreendidos. Van der Aa;
Blommaert (2015, p. 5) argumentam que as instituições acadêmicas devem oferecer cooperação
de longo prazo e qualitativa, pois estão sendo convidadas a cooperar nas áreas de educação e
ação social. Os autores sugerem a categoria “pesquisador residente/researcher in residence”,
ou seja, um “consultor acadêmico de longo prazo” que, unido a outros pesquisadores, possa ter
tempo suficiente para o conhecimento recíproco e para o desenvolvimento de redes e estratégias
que apreendam as necessidades dessas instituições, contribuindo para o desenvolvimento de
alternativas que busquem romper com as políticas de silenciamento, para dar ouvidos e garantir
voz a todos nos debates da sociedade. A elaboração do documentário, além de potencializar
o protagonismo dos alunos, possibilitou que percebêssemos a importância de uma “formação
ampliada do professor de línguas” (CAVALCANTI, 2013) que vá além da perspectiva linguística,
para se tornar inter e transdisciplinar, sintonizada com os avanços tecnológicos, socialmente
engajada, antropologicamente antenada e plural em seu foco.
Palavras-chave: transletramentos; documentário; saberes locais.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 190
LINGUAGEM, (I)MIGRAÇÕES E EXPERIÊNCIAS AFRO-DIASPÓRICAS: POR UMA LINGUÍSTICA
APLICADA TRANSGRESSORA E DECOLONIAL
AUTORES: Kassandra Silva Muniz, Ana Lúcia Silva Souza, Lucia Maria de Assunção Barbosa
TÓPICO: Linguagem e Identidade
SALA / HORÁRIO: SALA 11 - 11/07 - 13:30/13:50
RESUMO
A comunicação tem como objetivo estabelecer uma relação entre linguagem, (i)migrações e a
experiência afrodiaspórica no mundo, em uma perspectiva transnacional. Desse modo, nos
interessa dialogar com o campo da Linguiística Aplicada Transgressora, mas não necessariamente
se ater a ela. Em um contexto político brasileiro no qual recebemos sujeitos em situação de
novas (i)migrações, de deslocamentos forçados ou voluntários, os diálogos tem se tornado
cada vez mais (im) possíveis. Ao mesmo tempo em que temos um acirramento de conflitos e
tensões, temos visto pesquisas, ações e iniciativas que visam entender esse novo contexto de
“superdiversidades” no Brasil e fora dele. Nossa questão é pensar como o campo da educação
está acolhendo esses sujeitos em cursos de graduação e extensão em universidades brasileiras,
discutindo o papel (de)colonizador que a língua pode assumir nesses contextos. Não há dúvidas
de que quando aliamos questões de (i)migrações e pertencimento étnico-racial e de gênero em
nosso país, dado os números alarmantes de violência simbólica e física contra negrxs, mulheres,
pessoas trans e de religiões não cristãs, esse cenário se torna mais complexo. Tendo em vista o
que Souza (2009) denominou como letramentos de reexistência e do que Barbosa(2017) vem
implementando em cursos de Português para Estrangeiros, a partir da concepção do português
como Língua de Acolhimento, pretendemos por esses conceitos e práticas para conversar
analisando os impactos identitários (Muniz, 2009) que uma prática linguística que se pretende
decolonizadora pode ter sobre sujeitos em contextos de (i)migração forçada ou voluntária.

12º Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada - CBLA 2019 - 233

CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 191
“ELA É NEGRA, ELA É MESTRA”: PERFORMANCES NARRATIVAS/IDENTITÁRIAS DE
MULHERES NEGRAS NA PÓS-GRADUAÇÃO
AUTORES: Talita de Oliveira
TÓPICO: Linguagem e Identidade
SALA / HORÁRIO: SALA 11- 11/07 - 13:50/14:10
RESUMO
Com base na centralidade das narrativas na constituição dos sujeitos e do mundo que os cerca,
bem como na relação inextricável entre discurso, identidade e sociedade (Fabrício & Bastos,
2009), o presente trabalho almeja estudar as performances narrativas/identitárias (Bauman,
1986; Riessman, 2008) de mulheres negras que ingressaram na pós-graduação. No contexto
brasileiro, a população negra foi alijada sócio-historicamente das benesses destinadas aos
brancos, dentre as quais está o direito à educação e, consequentemente, aos sentidos simbólicos
a ela atribuídos, como a possibilidade de ascensão social (Oliveira, 2012). Considerando
atravessamentos e subordinações interseccionais (Crenshaw, 2002; Santos, 2007), o quadro
em que se encontram as mulheres negras merece ainda maior rigor analítico, uma vez que
suas vivências, dores e demandas estão relacionadas diretamente ao entrelaçamento entre
raça e gênero. A luta do movimento negro brasileiro por políticas de reparação aos negros
resultou, entre outras ações, nos recentes esforços pela implementação de ações afirmativas
em diversos segmentos educacionais, inclusive na pós-graduação. Nesse sentido, destaca-se a
atuação do Programa de Pós-Graduação em Relações Étnico-Raciais (PPRER) do CEFET/RJ, que,
desde a abertura de sua primeira turma, em 2011, destina 50% de suas vagas para candidatos
autodeclarados negros ou indígenas. Para o presente estudo, foram feitas entrevistas, geradas
em áudio, com mulheres negras que cursam ou cursaram o mestrado no PPRER. Em suas
performances narrativas/identitárias, assume destaque a construção discursiva dos sentidos de
resistência, empoderamento e intelectualidade como conquistas resultantes da pós-graduação.
O estudo buscar visibilizar histórias de sujeitos historicamente apartados do protagonismo
social no contexto brasileiro, além de tratar da importância da ascensão desses sujeitos a esse
lócus de prestígio chamado pós-graduação.
Palavras-chave: performances narrativas; interseccionalidade; mulheres negras

12º Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada - CBLA 2019 - 234

CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 192
“AH, ELE É ...” – A (RE/CO)CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DE TRÊS PROFESSORAS E DE SEUS
ALUNOS A PARTIR DE AVALIAÇÕES DO TIPO JULGAMENTO
AUTORES: Thelma Christina Ribeiro Côrtes Spinelli
TÓPICO: Linguagem e Identidade
SALA / HORÁRIO: SALA 11- 11/07 - 14:10/14:30
RESUMO
É muito comum, no dia a dia, fazermos atribuições de características e/ou rótulos – positivos
ou negativos – a pessoas e grupos de forma impensada, reproduzindo o senso comum, o que
pode se tornar problemático, por transmitir a ideia de que identidades podem ser definitivas,
fixas, estáveis e imutáveis. A fim de contestar esta reprodução equivocada de discursos sobre
identidade, o objetivo deste artigo consiste em mostrar como, durante uma conversa de
pesquisa, três professoras (de disciplinas diferentes), amigas de trabalho, realizaram sua(s)
(re/co)construção(ões) identitária(s) por meio de avaliações atitudinais, expressas no discurso,
ressaltando a dinamicidade das identidades e demonstrando que práticas comuns à instituição
escola influenciam as percepções que elas têm de si enquanto professoras e de seus alunos/
as. Para tal, este estudo está alinhado à perspectiva contemporânea da Linguística Aplicada e
ao paradigma qualitativo-interpretativista de pesquisa. Durante a análise dos dados, muitos
julgamentos de estima social – positivos e negativos, realizados de modo implícito e sobretudo
explícito –, emergiram nos/dos discursos das participantes, demonstrando que elas possuem
um forte senso crítico, percebendo os problemas da influência de uma visão mercadológica no
ensino e suas consequências para a (re/co)construção de identidades de professores e alunos.
Tem-se como entendimento, a partir das falas das participantes, que as identidades estão em
constante mudança, porque nós estamos sempre nos aprimorando, o que acaba por modificar
o outro (tanto positiva quanto negativamente), ressignificando-o e a nós mesmos.
É muito comum, no dia a dia, fazermos atribuições de características e/ou rótulos – positivos
ou negativos – a pessoas e grupos de forma impensada, reproduzindo o senso comum, o que
pode se tornar problemático, por transmitir a ideia de que identidades podem ser definitivas,
fixas, estáveis e imutáveis. A fim de contestar esta reprodução equivocada de discursos sobre
identidade, o objetivo deste artigo consiste em mostrar como, durante uma conversa de
pesquisa, três professoras (de disciplinas diferentes), amigas de trabalho, realizaram sua(s)
(re/co)construção(ões) identitária(s) por meio de avaliações atitudinais, expressas no discurso,
ressaltando a dinamicidade das identidades e demonstrando que práticas comuns à instituição
escola influenciam as percepções que elas têm de si enquanto professoras e de seus alunos/
as. Para tal, este estudo está alinhado à perspectiva contemporânea da Linguística Aplicada e
ao paradigma qualitativo-interpretativista de pesquisa. Durante a análise dos dados, muitos
julgamentos de estima social – positivos e negativos, realizados de modo implícito e sobretudo
explícito –, emergiram nos/dos discursos das participantes, demonstrando que elas possuem
um forte senso crítico, percebendo os problemas da influência de uma visão mercadológica no
ensino e suas consequências para a (re/co)construção de identidades de professores e alunos.
Tem-se como entendimento, a partir das falas das participantes, que as identidades estão em
constante mudança, porque nós estamos sempre nos aprimorando, o que acaba por modificar
o outro (tanto positiva quanto negativamente), ressignificando-o e a nós mesmos.
Palavras-chave: Linguística Aplicada; Sistema de Avaliatividade; (Re/Co)Construção Identitária
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 193
PRÁTICAS IDENTITÁRIAS E EFEITOS DISCURSOS NA CAMPANHA DO SUS SEM RACISMO
AUTORES: Glenda Cristina Valim de Melo, Branca Falabella Fabrício
TÓPICO: Linguagem e Identidade
SALA / HORÁRIO: SALA 11 - 11/07 - 14:30/14:50
RESUMO
Os processos recentes de globalização e mobilidade propiciaram a circulação de múltiplas
narrativas, entre elas encontram-se histórias e vozes dos/sobre os “debaixo” em redes sociais e em
diversos coletivos, por exemplo. Nesses espaços etc. vidas consideradas periféricas encontram
expressão. Em 25 de Novembro de 2014, o Ministério da Saude lançou a Campanhas SUS sem
Racismo. Veiculada simultaneamente nas mídias alternativas e tradicionais, a campanha visava
combater o racismo institucional e reforçar a Política Integral de Saúde da População Negra.
Com base em tal contexto, o presente trabalho tem um duplo objetivo: 1) mapear as práticas
identitárias de gênero e raça desenvolvidas pelas peças publicitárias da campanha do Sistema
Único de Saude (SUS) sobre o racismo; e 2) investigar os efeitos performativos dessa campanha
nos comentários postados na página “SUS sem Racismo” no Facebook. Para tanto entrelaça
perspectivas da Linguística Aplicada Indisciplinar, sociolinguística crítica, e epistemologias
decoloniais.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 194
LINGUAGEM, IDENTIDADE E RESISTÊNCIA: OS SABERES QUILOMBOLAS E O ENSINO DE
LÍNGUAS
AUTORES: Michele Freire Schiffler
TÓPICO: Linguagem e Identidade
SALA / HORÁRIO: SALA 11 - 11/07 - 14:50/15:10
RESUMO
Esta comunicação tem por objetivo discutir a oralidade como lócus enunciativo de identidades
e saberes. Para tanto, parte da cultura popular de comunidades quilombolas, representada
pela performance do Baile de Congo de São Benedito de Conceição da Barra, conhecido como
Ticumbi, realizado no município de Conceição da Barra, Norte do Estado do Espírito Santo.
Durante as festividades em homenagem a São Benedito, a cultura popular se mostra em todo
o seu esplendor, afirmando seu potencial de luta ideológica e resistência. Nesse sentido, a
performance cultural é entendida como lugar de renarrar a nação, questionando as narrativas
de comunidades imaginadas homogêneas e contribuindo para debates sobre as relações entre
poder e saber, centro e periferia. Serão abordados aspectos do projeto de pesquisa “Polifonia,
Discurso e Identidade em Performances Culturais de Comunidades Quilombolas do Espírito
Santo”, desenvolvido ao longo dos anos de 2015 a 2018, bem como a material resultante da
pesquisa: a cartilha Cultura Popular Quilombola: o Baile de Congo de São Benedito de Conceição
da Barra – Ticumbi, como forma de explorar relações entre responsividade, ética e estética no
campo do ensino e aprendizagem de línguas.
Palavras-chave: Ensino de línguas; Ticumbi; Comunidades quilombolas.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 195
FORMAÇÃO DE PROFESSORES E ESTUDOS DE GÊNERO E SEXUALIDADE: POR UMA
EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA MAIS INCLUSIVA
AUTORES: Isabele Vianna Nogarol
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 11 - 11/07 - 15:10/15:30
RESUMO
Por meio desta pesquisa de mestrado pretende-se investigar a formação de professores do
curso de Letras Inglês e compreender de que formas os temas da igualdade, feminismo e
gênero adentram essa formação. Buscamos embasamento teórico em Louro (1997) e Butler
(1999), para quem o conceito de gênero faz parte da identidade do sujeito. Gênero circula em
ambientes de prática social diariamente, tais como religião, ambientes de trabalho e, como foco
dessa pesquisa, ambientes educacionais. Silvestre (2015) complementa que “(...) a escola tem a
responsabilidade de oferecer o acesso a LEs/LAs para que os/as aprendizes possam: conhecer,
participar e dar novos contornos à própria realidade; transitar na diversidade; refletir sobre o
mundo em que se vive e agir crítica e criativamente” (SILVESTRE, 2015, p. 64). Logo, busca-se
responder às perguntas: As formações docentes se preocupam com as discussões sobre gêneros
e sexualidades em suas práticas pedagógicas e currículos? Os estudos de gênero e sexualidades
podem contribuir para a formação de professores? Os professores foram capacitados para lidar
com a educação crítica e as teorias feministas em sua formação?Baseada em André (2008) e em
Creswell (2009), esta pesquisa é etnográfica, pretendemos descrever e analisar comportamentos
e hábitos culturais de determinados grupos em seus contextos, aulas no curso de Letras-Inglês,
levando as minhas interpretações e o contexto dos alunos e professores em consideração
durante a análise. Pretende-se realizar uma coleta e análise de dados de forma qualitativa, na
qual faremos uso de entrevistas e rodas de conversas com professores e alunos e observações
de aulas com o objetivo de compreender melhor a abordagem desses temas no ambiente em
questão.
Palavras chave: formação de professores; feminismo; igualdade de gênero.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 196
FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS E LÍNGUAS EM CONFLITO NA UNIVERSIDADE
AUTORES: Maria Gorete Neto
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 11 - 11/07 - 15:30/15:50
RESUMO
A partir dos anos 2000, tem aumentado o número de indígenas nas universidades brasileiras.
As culturas, as línguas e os saberes indígenas têm contribuído para a qualificação do debate
acadêmico, uma vez que a presença indígena obriga a universidade a repensar e reconstruir
suas teorias e epistemologias. Muitos são os desafios postos e um deles se refere ao ensino de
português acadêmico para esse público específico. Ao chegar na universidade, os estudantes
indígenas devem ler e escrever nessa variedade de português e nem sempre esses estudantes
obtêm êxitos nessa tarefa. Este artigo discute essa problemática e busca compreender como
os universitários indígenas mobilizam práticas translíngues para construírem significados
no contexto acadêmico. Os registros foram gerados etnograficamente em uma licenciatura
indígena na Universidade Federal de Minas Gerais. Esse curso tem uma realidade sociolinguística
complexa, formada por povos falantes de português como língua materna, envolvidos com
projetos de reavivamento de suas línguas ancestrais, e povos que falam português como
segunda língua, que buscam promover suas línguas originárias. Este estudo considera que
o português acadêmico configura-se como segunda língua (ou terceira) para todos esses
povos, uma vez que todos falam uma variedade de português indígena que se conflita com o
português acadêmico. A discussão, baseada em aportes da translinguagem, procura visibilizar e
compreender o complexo repertório linguístico indígena utilizado nas interações orais e escritas
na sala de aula. Espera-se que o trabalho contribua na construção de pedagogias de ensino que
facultem a promoção das línguas e das identidades indígenas.
Palavras-chave: ensino superior indígena; português acadêmico; translinguagem.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 197
VOZES E IDENTIDADES SILENCIADAS: QUEM É O PROFESSOR DE INGLÊS EM ESPAÇOS DE
PRIVAÇÃO DE LIBERDADE?
AUTORES: Valdeni da Silva Reis, Guilherme de Oliveira Lucena, Lorena Késsie Silva do Amparo
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 11 - 11/07 - 15:50/16:10
RESUMO
O ensino-aprendizagem de inglês em contextos de privação de liberdade é um universo pouco
discutido ou conhecido. Do mesmo modo, a formação e a prática didático-pedagógica de
professores que atuam no espaço de privação de liberdade não são comumente abordadas em
nossos currículos, programas educacionais para o ensino de língua estrangeira ou em nossas
pesquisas acadêmicas. Defendendo a necessidade de adentrar esse contexto educacional, com
o foco no sujeito que ali atua, a presente proposta objetiva lançar olhar sobre o/a professor(a) de
língua inglesa de unidades socioeducativas e prisionais, ouvindo sua voz e desvelando aspectos
de sua identidade e de seu fazer pedagógico. Estaremos focados na formação profissional
deste sujeito, mas também na investigação acerca do modo como as representações deste
sujeito são demarcadas, (re)produzidas e mobilizadas, constituindo sua identidade e seu fazer/
dizer pedagógico. A presente investigação está, deste modo, ancorada em construtos teóricos
referentes à Linguística Aplicada Crítica e aos estudos em torno da identidade, representações e
formação de professores. A presente pesquisa se constitui a partir de princípios e procedimentos
da análise de discurso, com técnicas quantitativas para definir o perfil deste profissional. Assim,
em fases distintas da pesquisa, questionários e entrevistas foram delimitados com professores
de língua inglesa de unidades socioeducativas e de penitenciárias no estado de Minas Gerais/
Brasil. Resultados indicam que o professor de inglês de contextos de privação de liberdade
em nosso país acredita que sua prática pode influenciar positivamente na ressocialização do
aluno-encarcerado na sociedade. No entanto, a ausência de formação específica, a carência
de investimentos e de apoio institucional e governamental, além de estigmas que insistem
em marginalizar esse espaço e seus atores (professores e alunos) parecem limitar a voz do
professor, seu fazer pedagógico e o modo como se posiciona no mundo.
Palavras-Chave: Professor de Inglês; Privação de Liberdade; Formação de Professores

12º Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada - CBLA 2019 - 240

CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 198
(DES) CONSTRUINDO IDENTIDADES: NARRATIVAS DE PROFESSORAS NEGRAS DE LÍNGUA
INGLESA
AUTORES: Layenne Humberto de Oliveira
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 11 - 11/07 - 16:10/16:30
RESUMO
Compreender como os sujeitos constroem suas diversas identidades sociais têm interessado
diversos pesquisadores. Estudos sobre o construto social de raça no campo da Linguística
Aplicada ainda são recentes. Autores como Kubota & Lin (2006), Ferreira & Ferreira (2015), Anya
(2017, 2018) e Melo (2015) defendem como a discussão de questões raciais é importante para
o contexto da sala de inglês e também para a formação de professores, não só por ser uma
“questão de humanidade” (GOMES, 2005), mas também por ser um elemento fundamental para
a formação crítica dos sujeitos que vivem em uma sociedade como a brasileira. Adotando a
percepção de raça como um construto social histórico, cultural e político (GOMES, 2003, 2005;
KUBOTA & LIN, 2006) e o conceito de identidade do sujeito pós-moderno proposto por Hall
(2004), este trabalho apresenta dados de uma pesquisa em andamento sobre aspectos das
identidades sociais de raça de professoras de inglês negras. A partir da análise das narrativas de
duas professoras, o objetivo é problematizar como as questões raciais se manifestam durante
o processo de construção da identidade profissional. Durante o processo de escrita, os sujeitos
participantes refletiram não só sobre suas vivências pessoais como mulheres negras, mas
também sobre como sua formação acadêmica contribui para a construção da identidade racial.
Palavras chave: Raça; Identidade; Formação
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 199
IDENTIDADE, TRANSLINGUAGEM E SUPERDIVERSIDADE EM RORAIMA: O DISCURSO
HÍBRIDO DE FEIRANTES BRASILEIROS E VENEZUELANOS EM TEMPOS DE IMIGRAÇÃO
TRANSFRONTEIRIÇA
AUTORES: Cora Elena Gonzalo Zambrano
TÓPICO: Linguagem e Identidade
SALA / HORÁRIO: SALA 12- 11/07 - 09:30/09:50
RESUMO
A chegada em massa de imigrantes venezuelanos ao Estado de Roraima, fugindo dos problemas
políticos, econômicos e sociais que assolam o país vizinho, mudou o cenário linguístico e cultural
em todos os âmbitos da sociedade. A intercompreensão virou rotina dos moradores de Roraima,
o que antes era cotidiano apenas da pequena cidade fronteiriça (Pacaraima), agora é visível em
todos os lugares do Estado. Em supermercados, lanchonetes, feiras, escolas, universidades,
praças, hospitais, é comum escutar pessoas falando espanhol e, apesar das dificuldades, sempre
há comunicação com os brasileiros. Nesse contexto, aparece a translinguagem (CAVALCANTI,
2013) nas ruas da cidade, não só de venezuelanos falando uma mistura de português com
espanhol, mas os brasileiros pegando empréstimos linguísticos dos venezuelanos. As feiras
de Boa Vista são lugares cheios de exemplos de transliguagem e intercompreensão. No local
também estão presentes os haitianos que costumam vender vasilhas plásticas e alho. Contudo,
o Estado de Roraima está imerso em um contexto superdiverso (VERTOVEC, 2007) graças à
mistura de raças, nacionalidades, culturas, identidades e classes sociais. Dentre os imigrantes
venezuelanos tem diferentes graus de escolaridade, variações linguísticas e multiculturalismo.
Os objetivos deste estudo são: analisar de que maneira a superdiversidade roraimense
é materializada nos discursos de feirantes brasileiros e venezuelanos na Feira do Produtor;
descrever como a translinguagem e a transculturalidade mudou o cenário linguístico e cultural
da feira e analisar a reconstrução identitária dos participantes da pesquisa. A metodologia
é qualitativa e interpretativista (BORTONI-RICARDO, 2008), com observação participante e
entrevistas semiestruturadas com feirantes. A pesquisa está em andamento, portanto, ainda
não há resultados concretos.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 200
MULHERES EM SITUAÇÃO DE RUA: NARRATIVAS SOBRE GÊNERO E DE DIREITOS HUMANOS
AUTORES: Ana Luiza Barretto Bittar
TÓPICO: Linguagem e Identidade
SALA / HORÁRIO: SALA 12- 11/07 - 09:50/10:10
RESUMO
As denúncias de negligência e de violência por parte dos agentes de repressão do Estado
ou da própria população contra aqueles que ocupam como moradia o espaço público são
frequentes e evidenciam a marginalização e a estigmatização sofridas por essa população que
é, paradoxalmente, vista pelos transeuntes de grandes centros urbanos, mas, ao mesmo tempo,
invisibilizada, tida como um “outro” indesejável e que se torna, muitas vezes, desamparado pelo
poder público e rejeitado pela sociedade civil. Dentre esse grupo, composto majoritariamente
por homens, é importante considerar as especificidades na violação dos direitos das mulheres
que vivem nessa condição. Diante disso, esta pesquisa de Mestrado pretende analisar narrativas
produzidas por mulheres em situação de rua buscando apreender, a partir de seus relatos
de trajetórias de vida, principalmente: suas visões acerca de possíveis violências sofridas
(considerando violências de diversas ordens, inclusive estruturais e de negação de direitos) e
de que maneira as questões de gênero impactam na vivência na rua (tanto para o rompimento
com um local anteriormente estabelecido quanto para o estabelecimento das condições de vida
nesse outro espaço). Dentro do campo da Linguística Aplicada, partilhamos da visão defendida
por Moita-Lopes (2006) de uma LA indisciplinar que possibilite o desenvolvimento de pesquisas
que privilegiem vidas marginalizadas. A análise das narrativas produzidas será pautada no
quadro metodológico qualitativo-interpretativista, apresentado por Denzin e Lincoln (2000).
Para isso, considera-se que as teorias a serem utilizadas na análise devem ser derivadas das
próprias evidências coletadas e não escolhidas e delimitadas a priori. Tem-se como pressuposto
teórico mais amplo, entretanto, que as relações estabelecidas pelos indivíduos são marcadas
pelas questões de gênero e de poder que são delas recorrentes e que os gêneros são sempre
performados, portanto, sempre “um fazer”, como defende Butler (1990).
Palavras-chave: Mulheres em Situação de Rua; Gênero; Direitos Humanos
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 201
PERSPECTIVAS DE ESTUDANTES DE LÍNGUA INGLESA EM ESCOLAS FEDERAIS TÉCNICAS:
IDENTIDADES DIVERSAS E DIFERENTES COMUNIDADES IMAGINADAS
AUTORES: Flávia Marina Moreira Ferreira
TÓPICO: Linguagem e Identidade
SALA / HORÁRIO: SALA 12 - 11/07 - 10:10/10:30
RESUMO
Recentemente na área da Linguística Aplicada (LA) é possível observamos um crescente número
de trabalhos que investigam as crenças (COELHO, 2005), emoções (FERREIRA, 2014) e identidades
(OLIVEIRA, 2016) de estudantes de Língua Inglesa (doravante LI), rogando por uma perspectiva
cada vez mais social e humana do processo de ensino e aprendizagem de línguas. Neste sentido,
este trabalho é resultado de uma pesquisa em andamento que está sendo realizada em uma
escola federal de ensino médio e técnico, localizada na Zona da Mata Mineira em Minas Gerais.
Esta pesquisa teve como objetivo verificar as identidades dos estudantes/participantes desta
pesquisa no papel de aprendizes de LI e identificar as comunidades imaginadas que se sentem
parte enquanto usuários da língua. Como instrumentos de coleta de dados, foram utilizados um
questionário aberto, uma narrativa visual e um portfólio de aprendizagem confeccionado pelos
estudantes. Os dados foram analisados de acordo com os parâmetros da pesquisa qualitativa
(HOLLIDAY, 2005; DENZIN & LINCOLN, 2006). Os resultados estão em processo de análise,
porém, é possível verificar identidades diversas e fragmentadas dos estudantes e diferentes
comunidades imaginadas.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 202
A MUDANÇA DA IDENTIDADE DO ALUNO: AMBIENTE ESCOLAR X REDES SOCIAIS
AUTORES: Karoline Gandolpho Garcez
TÓPICO: Linguagem e Identidade
SALA / HORÁRIO: SALA 12- 11/07 - 10:30/10:50
RESUMO
A identidade do aluno está em constate mudança, principalmente nos últimos anos com a entrada
das novas tecnologias digitais nas nossas vidas. Nas redes sociais, pode-se observar que a ideia
de uma identidade múltipla e complexa passou a ser enfatizada, por ser um espaço no qual os
alunos conseguem expor as suas opiniões, sem serem repreendidos e punidos diretamente
por isso, e por ser também um ambiente supostamente mais dialógico. Ao passo que na escola,
eles não se sentem à vontade, por ser um ambiente mais rigoroso, com mais regras. Diante
dessa discussão e baseando-se em autores como Gee (2004), Hall (2011), Buckingham (2008) e
Leander (2003) este trabalho tem por objetivo comparar a diferença da identidade do aluno na
escola e nas redes sociais, baseando-se, primeiramente, em como cada ambiente é constituído
e de que forma isso influencia na formação da identidade do aluno. Em seguida, mostrar as
diferenças que podemos encontrar nesses espaços. Além disso, analisar as respostas dadas
através de um questionário respondido por dez alunos (entre 15 e 17 anos, com características
físicas e sociais diferentes, que estudam no ensino médio, em uma escola particular) que teve
como base perguntas acerca da diferença entre as redes sociais e a escola, focando em como
eles enxergam a identidade deles nesses dois ambientes. Os resultados irão mostrar se há
diferenças, semelhanças ou ambas, na construção da identidade dos alunos, dentro da escola
e nas redes sociais e como isso pode ser visto na visão dos próprios alunos.
Palavras-chave: identidade; redes sociais; escola
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 203
INTERNET COMO CAMPO DE PESQUISA:
CONTEMPORANEIDADE GLOBALIZADA

POSSÍVEIS

DISCUSSÕES

PARA

A

AUTORES: Flavia Moreno de Marco
TÓPICO: Linguagem e Identidade
SALA / HORÁRIO: SALA 12- 11/07 - 10:50/11:10
RESUMO
O objetivo deste trabalho é discutir a importância da internet como campo de pesquisa na
contemporaneidade globalizada. Na internet, as interações e construções de significados são
exacerbadas, impactando a vida social tanto online quanto offline. Em tempos de liquidez
(Bauman, 2004), de dúvidas e incertezas a respeito do “ser” e da (in)definição do “ser”, fixar
qualquer construto social como possuindo um único significado claro e objetivo é cada vez
mais irreal. Entretanto, esse projeto de solidificação de significados não foi abandonado,
pois práticas de pesquisa, pautadas no paradigma dominante (Santos, 1987), ainda insistem
na existência de verdades absolutas sobre as coisas do mundo (Santos, 1987). O paradigma
dominante, contudo, está em crise, e já é possível constatar o surgimento do paradigma
emergente antirrepresentacionista, antipositivista e social, que busca produzir “conhecimento
prudente para uma vida decente” (Santos, 1987, p. 60). A análise dos dados será feita com
base nos posicionamentos interacionais (Davies e Harré, 1990; Wortham, 2001) construídos
em comentários postados em um site cujo assunto em debate é a construção da virgindade.
A análise mostra que discursos sobre a virgindade são sociohistoricamente situados e postos
em circulação pelo uso da linguagem, tida aqui como ação (Austin, 1962). Desse modo,
participantes constroem significados sobre virgindade, sobre si, sobre a/o outra/o e sobre o
mundo no momento em que as interações acontecem ao se posicionarem em relação a si, à/
ao outra/o e ao mundo. Além disso, a internet aparece como campo de pesquisa necessário e
importante para que se busque compreender as mudanças sociais cada vez mais evidentes na
contemporaneidade.
Palavras-chave: internet; globalização; posicionamentos interacionais
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 204
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E IDENTIDADES SOCIAIS DE NEGRXS NA LINGUÍSTICA
APLICADA: UMA BREVE REFLEXÃO
AUTORES: Juliana Anunciação Almeida
TÓPICO: Linguagem e Identidade
SALA / HORÁRIO: SALA 12 - 11/07 - 11:10/11:30
RESUMO
As variadas manifestações de racismo ainda presentes na sociedade brasileira associadas aos
seus impactos na vida da população negra impulsionam buscas por um debate contundente
acerca das relações étnico-raciais considerando, principalmente, as identidades sociais de
negrxs. Essa demanda que também se estende para o cenário internacional resulta, cada
vez mais, em reações e denúncias contra atos racistas. Se por um lado isso evidencia alguma
resistência e ocasiona certo enfraquecimento de estereótipos negativos associados a negrxs,
por outro leva à consolidação de formas veladas de expressar o racismo (LIMA e VALA, 2004).
Assim, o objetivo deste trabalho é propor reflexões sobre a Linguística Aplicada (LA) com base
em seu caráter transgressor (PENNYCOOK, 2006), tendo em vista que ela oferece espaços
para que identidades sociais de negrxs sejam problematizadas e, talvez, reposicionadas. Este
trabalho discorre, então, sobre exemplos de como as relações étnico-raciais e identidades de
negrxs têm sido abordadas em pesquisas na LA. Para tal, serão feitos alguns apontamentos a
respeito do caráter transgressor e indisciplinar da LA (MOITA LOPES, 2006). Além disso, serão
apresentados certos pressupostos teóricos capazes de enriquecer o debate sobre identidades
sociais de negrxs (FERREIRA, 2017; GOMES, 2005; MBEMBE, 2014; MUNANGA, 2004). Por fim, a
partir da observação dos títulos e dos resumos dos trabalhos apresentados no 18º Congresso
Mundial de Linguística Aplicada, algumas considerações serão feitas acerca da disseminação
das relações étnico-raciais com foco em identidades sociais de negrxs como objeto de estudo
em LA. De acordo com a análise, foi possível considerar que pesquisas sobre o referido tópico,
a despeito de sua relevância em âmbitos nacional e internacional, parecem pouco difundidas
em LA ainda que alguns avanços possam ser observados.
Palavras-chave: LA; relações étnico-raciais; identidades

12º Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada - CBLA 2019 - 247

CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 205
“A IDENTIDADE DO SURDO É A LÍNGUA DE SINAIS”: CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DE
ESTUDANTES SURDOS EM UM CURSO SUPERIOR BILÍNGUE DE PEDAGOGIA
AUTORES: Andreza Barboza Nora
TÓPICO: Linguagem e Identidade
SALA / HORÁRIO: SALA 12- 11/07 - 11:30/11:50
RESUMO
O presente trabalho está inserido no âmbito dos estudos sobre contextos bilíngues de minorias
e representa um recorte da pesquisa realizada no curso de Doutorado em Linguística Aplicada
da Unicamp. Desenvolvido sob o paradigma da pesquisa interpretativista de cunho etnográfico
e sob a ótica INdisciplinar da Linguística Aplicada, apresenta registros gerados em pesquisa de
campo realizada durante dois semestres letivos do Curso Superior Bilíngue de Pedagogia do
Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), na cidade do Rio de Janeiro. O objetivo geral
foi focalizar as representações que emergem acerca da identidade de estudantes surdos em
um espaço sociolinguisticamente complexo, no qual convivem estudantes surdos e ouvintes,
e, consequentemente, diferentes línguas, sendo a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) e o
português as de maior destaque. Na fundamentação teórica, são utilizados os conceitos de
representação, de identidade, de comunidade e de ideologia linguística. A principal conclusão
da pesquisa, no que diz respeito aos processos de construção identitária dos estudantes surdos
do curso, foi a de que a prática de uso da LIBRAS com certa frequência aparece associada a um
ideal de unidade e de lealdade, como símbolo de pertencimento ao grupo e de uma identidade
“legítima”.
Palavras-chave: identidade; surdez; Curso Superior Bilíngue de Pedagogia.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 206
IDEOLOGIAS LINGUÍSTICAS NA GRADUAÇÃO: POSICIONAMENTOS CONFLITANTES DE
USUÁRIOS DE INGLÊS COMO LÍNGUA ADICIONAL NO CURSO PORTUGUÊS-INGLÊS DA
UFRJ
AUTORES: Marcelo Augusto SIlva Lopes
TÓPICO: Linguagem e Identidade
SALA / HORÁRIO: SALA 12- 11/07 - 11:50/12:10
RESUMO
Os fenômenos linguísticos ligados à globalização pós-moderna (Canagarajah, 2015), têm
levantado questionamentos acerca das ideologias que orientam as (inter)ações de usuário de
Inglês como Língua Adicional. Considerando a atual percepção da Língua Inglesa como língua
franca (Jenkins, 2003), o conceito de ideologia proposto por Voloshinov (1929 [2017]) e de
ideologia linguística proposta por Kroskrity (2004), esse trabalho propõe-se a criar inteligibilidades
acerca de identidades que são legitimadas ou não a partir de enunciados que são valorizados
ou desvalorizados no contexto de inglês como língua adicional. Levando em consideração o
estabelecimento de processos linguístico-ideológicos fractais propostos por Irvine e Gal (2000),
busco compreender e problematizar as ideologias linguísticas (des/re)construídas por alunos/as
de inglês da graduação da UFRJ ao avaliarem suas performances como usuários de inglês. Através
de questionários aplicados e rodas de conversas com graduandos/as de inglês/português da
UFRJ, proponho-me a analisar as concepções dos/as alunos/as enquanto usuários/aprendizes
e futuros professores/as de inglês. A partir da análise apresentada, pretendo compreender as
ideologias linguísticas que orientam a trajetória do/a graduando/a de Letras da UFRJ a fim de
pensar em mudanças possíveis e desejáveis para essa trajetória. Palavras chave: inglês como
língua franca; ideologia linguística; identidade.
Palavras-chave: ideologias linguísticas; formação de professores; graduação.

12º Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada - CBLA 2019 - 249

CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 207
O PROFESSOR NA EAD: RESSIGNIFICAÇÕES IDENTITÁRIAS
AUTORES: Maria Alzira Leite
TÓPICO: Linguagem e Identidade
SALA / HORÁRIO: SALA 12 - 11/07 - 12:10/12:30
RESUMO
O objetivo deste estudo é o de analisar o movimento das ressignificações identitárias aportadas
na memória e refletidas nos modos de dizer de um grupo de professores na EAD. Há indícios de
que essas ressignificações atravessam dimensões representacionais, ligadas a uma autoimagem,
cristalizadas num “eu” a partir do “outro”. Almeja-se, também, examinar regularidades e
diferenças nas dimensões representacionais (re)construídas a partir das crenças, valores e
formações discursivas. Para alcançar objetivo do trabalho, proponho, sob uma perspectiva
linguística, discursiva, e ainda, com reflexões psicanalíticas, uma interface com as contribuições
dos estudos da Psicologia Social.
De natureza explicativa e interpretativa, abordagem
qualitativa, os exemplos discutidos revelam que as imagens reproduzidas pelos educadores
estão atreladas um percurso, por meio do qual tais imagens adquiriram materialidade e se
tornaram expressões de uma realidade pensada (VALA, 2007). Por isso, quando nos deparamos
com representações sobre o professor da EAD, retomamos os conhecimentos anteriores para
aderir ou não com aquela representação. O papel da memória está aqui na medida em que
“nossa experiência e ideias atuais continuam a ser invadidas pelas nossas experiências e ideias
passadas.” (MOSCOVICI, 2003, p. 38). E, assim, os exemplos analisados e discutidos indiciam
que nos modos de enunciar dos professores, há projeções de imagens e sentidos cristalizados
em outrora, e estes se refletem em modelos (re)elaborados e compartilhados de identidades
dos profissionais nas suas práticas sociais.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 208
A PRODUÇÃO TEXTUAL DO FANDOM BRASILEIRO DE JANE AUSTEN
AUTORES: Adriana Sales Zardini
TÓPICO: Linguagem e Literatura
SALA / HORÁRIO: SALA 12 - 11/07 - 13:30/13:50
RESUMO
Esta pesquisa analisa a comunidade Jane Austen Sociedade do Brasil (JASBRA) como um
sistema adaptativo complexo, cuja interação no Facebook propicia a emergência de gêneros
diversificados, entre eles os memes, a publicidade de livros e o fórum de discussão. Favorecidos
pela comunicação em rede, os membros dessa comunidade podem ser considerados um fandom
digital, ativo e produtivo. Para analisar as interações e os gêneros produzidos pelos membros,
foram usadas como referencial teórico as características de redes sociais (RECUERO, 2006,
2009b), as comunidades de prática (WENGER, 2000, 2012), os sistemas adaptativos complexos
(LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 2008; HOLLAND, 1995, PAIVA, 2006, 2011), as condições para
a emergência complexa (DAVIS E SUMARA, 2006), os propiciamentos (GIBSON, 1978; GAVER,
1991; NORMAN, 1999), e a inteligência emergente (JOHNSON, 2003). O principal objetivo deste
estudo foi analisar as produções textuais, especificamente os gêneros emergentes no contexto
digital. O percurso metodológico seguiu quatro etapas: 1) coleta de dados via questionário,
Facebook e Sociograph; 2) análise de dados com base no referencial teórico; 3) seleção e
análise de gêneros emergentes na comunidade da JASBRA; e, 4) contraste e análise de todos os
dados. Os resultados obtidos indicam que as bases teóricas confirmam a natureza complexa
da comunidade pesquisada, os propiciamentos e as emergências favorecem a construção de
gêneros discursivos que, que emergem do grupo e fortalecem a popularidade de Jane Austen.
Palavras-chave: Jane Austen, fandom, sistemas adaptativos complexos.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 209
ANÁLISE DE DISCURSOS SOBRE A LITERATURA DE MASSA E SEU PAPEL NA FORMAÇÃO
DO LEITOR NO ENSINO MÉDIO
AUTORES: Flávio Amorim da Rocha
TÓPICO: Linguagem e Literatura
SALA / HORÁRIO: SALA 12- 11/07 - 13:50/14:10
RESUMO
Este trabalho tem como objetivo principal discutir o papel da literatura dita de massa na
formação do leitor de literatura no ensino médio de uma escola técnica. Partindo do conceito
de letramento literário, compreendido como o trabalho desenvolvido com a linguagem literária
em suas especificidades, como seus contextos de produção, circulação e consumo, observamos
como esse tipo de literatura, nem sempre valorizado no processo de ensino, pode contribuir
na formação do leitor literário em idade escolar. Dessa forma, discursos de estudantes que
desenvolveram um projeto de iniciação científica visando à formação de leitores literários são
analisados, considerando os pressupostos teóricos de Bakhtin e os conceitos que permitem
uma análise discursiva das interações entre estudantes no ambiente escolar. Tais interações
revelam o papel que a literatura de massa desempenha nas escolhas e no amadurecimento
do leitor, além de destacar a importância de se pautar a prática docente nos conhecimentos
trazidos por esses estudantes para a sala de aula.
Palavras-chave: Letramento literário; Bakhtin; Análise do Discurso.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 210
A LITERATURA: UM ESTUDO DE CASO SOBRE OS DESAFIOS DO ENSINO DE LÍNGUA
ESTRANGEIRA NUMA ESCOLA ESTADUAL DE BOA VISTA RORAIMA
AUTORES: Iris Anita Fabian Ramirez, Ketlen Cristina De Souza Oliveira, Teresinha Fernandes da
Silva
TÓPICO: Linguagem e Literatura
SALA / HORÁRIO: SALA 12- 11/07 - 14:10/14:30
RESUMO
Este artigo consiste numa análise sobre os desafios enfrentados pelos professores no ensino da
Literatura como língua estrangeira numa Escola Estadual de Boa Vista-Roraima. O estudo tornase relevante à medida que se busca compreender as nuances desta área do conhecimento
inserida nos Currículos das escolas de Ensino Fundamental Maior e Ensino Médio. Em virtude
do processo de migração em massa dos venezuelanos para Roraima, sendo que a maior
concentração das pessoas está na capital, portanto, essa demanda causa implicação nos
serviços públicos, dentre estes o de educação. As escolas mais periféricas precisam se adequar
com este novo segmento, agora inseridos no contexto de interculturalidade. Neste sentido, a
necessidade de compreensão dos desafios que estão postos para uma realidade de classes
perpassa pelo objetivo de fazer uma análise do processo de ensino da literatura numa escola
estadual de Boa Vista, em Roraima. A pesquisa será desenvolvida através de um estudo de caso
numa escola da cidade e em duas turmas de segundo e terceiro ano, turno vespertino e com
professores distintos. O estudo será fundamentado com as teorias que abordam temáticas
referentes ao ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira como segunda língua e da
interculturalidade.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 211
LEITURA LITERÁRIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA QUESTÃO DESIGUAL
AUTORES: Débora Ventura Klayn
TÓPICO: Linguagem e Literatura
SALA / HORÁRIO: SALA 12 - 11/07 - 14:30/14:50
RESUMO
O trabalho problematiza o papel da escola com relação à formação de leitores literários no
contexto da educação básica brasileira. Tem como recorte a investigação do tratamento dado
às atividades de leitura literária em livros didáticos aprovados pelo Programa Nacional do Livro
e do Material Didático. Em primeira análise, direciona o olhar para o fazer escolar, isto é, para a
prática do ensino e seus contextos, investigando como questões sociais repercutem nas escolas.
Em seguida, lentes são aproximadas sobre a questão do ensino de Literaturas e uma análise
dos principais documentos norteadores (PCN, PCN+, OCEM, BNCC) é feita. Por fim, a pesquisa
busca ter uma noção de como livros didáticos usados na atualidade tratam a leitura literária na
educação básica. Essa noção se dá por meio da análise de atividades presentes em duas coleções
de livros. As análises são guiadas pelo conceito de letramento literário (PAULINO e COSSON,
2009) e por conceitos da filosofia da linguagem do Círculo de Bakhtin, tais como dialogismo,
responsividade e exotopia. Os resultados das análises dos documentos apontam para um
enfoque em conteúdos a serem ensinados e em competências e habilidades a serem cobradas
dos alunos ao final das etapas de ensino. No que tange especificamente ao ensino de literatura,
verifica-se pouco espaço destinado à discussão sobre a leitura literária, supervalorização dos
cânones literários e pouca discussão sobre a literatura considerada marginal ou de resistência.
As atividades dos livros parecem refratar os documentos norteadores do ensino da disciplina.
Palavras-chave: letramento literário, livro didático, leitura literária.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 212
LER O FEMININO E PRODUZIR ESCREVIVÊNCIAS: UM CONVITE À RESPONSIVIDADE
DOCENTE-DISCENTE EM UMA SALA DE AULA DIALÓGICA
AUTORES: Mariana Roque Lins da Silva
TÓPICO: Linguagem e Literatura
SALA / HORÁRIO: SALA 12 - 11/07 - 14:50/15:10
RESUMO
Em março de 2018, a mulher negra, mãe, moradora da Maré e vereadora Marielle Franco foi
executada no Rio de Janeiro. Como ela, em 2016, outras 6.645 brasileiras foram silenciadas
pelo feminicídio, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Esses dados
apavoram e denunciam a necessidade de discutirem-se a desigualdade de gênero e a violência
sofrida pelas mulheres. Nesse cenário, a sala de aula deve ser um espaço dialógico aberto,
portanto, a consonâncias e dissonâncias, contrariando a suposta neutralidade proposta pelo
crescente conservadorismo no país. Para Conceição Evaristo (2016), a escrita consolida-se como
um ato de escrevivência. É nessa dimensão que a palavra assume seu caráter intersubjetivo,
dialógico e ideológico. Para tanto, consoante Freire (2001 e 2015), Moita Lopes (2006), Bakhtin
(2010) e Voloshínov (2017), urge o compromisso de que as aulas de língua portuguesa, literatura
e produção textual sejam responsáveis e responsivas, não se encerrando nas nomenclaturas
gramaticais, na historiografia literária e na produção de textos visando ao ENEM. Faz-se urgente
problematizar, ainda, a (ir)relevância de documentos normatizadores como a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) e de projetos reguladores em andamento no Brasil, como o Escola
Sem Partido (ESP). Assim, por meio de conceitos do Círculo de Bakhtin – como heteroglossia,
responsividade e exotopia – e do viés da Linguística Aplicada INdisciplinar, no contexto da leitura
dialógica e da produção discursiva responsiva, este trabalho defende que ler e, de algum modo,
vivenciar a realidade das mulheres vítimas de violência são ações com as quais a escola deve
comprometer-se. Nesse sentido, o presente trabalho relata um projeto de leitura – vivência do
‘outrar-se’ – e escrita – ‘escrevivência’ –, com foco no feminino, realizado em uma instituição
privada. Como resultado, a partir da transposição discursiva, os estudantes produziram curtasmetragens sensíveis e comprometidos com a ressignificação do feminino.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 213
UMA EXPERIÊNCIA DE LEITURA EXOTÓPICA DE CONTOS MACHADIANOS SELECIONADOS:
UM ACONTECIMENTO ÉTICO-ESTÉTICO SOB O VIÉS BAKHTINIANO
AUTORES: Claudia Fernandes Benevenute, Leticia Queiroz de Carvalho
TÓPICO: Linguagem e Literatura
SALA / HORÁRIO: SALA 12 - 11/07 - 15:10/15:30
RESUMO
Este trabalho propõe uma reflexão acerca do ensino de literatura no Ensino Médio, sobretudo
das obras clássicas, aqui representada por contos machadianos selecionados e considerados
em sua integralidade, não fragmentados, com uma abordagem teórica consoante com os
aspectos metodológicos de trabalho com a leitura, na perspectiva exotópica da linguagem,
em sala de aula. Este exercício pretende investigar os movimentos exotópicos enquanto
elementos balizadores nos contos machadianos, sob a perspectiva dialógica da linguagem.
Para tal, a proposta metodológica será alicerçada na vertente epistemológica das Ciências
Humanas de Bakthin (2013), pautada em sua concepção filosófica da linguagem. No exercício
dialógico para o aprofundamento teórico, serão cotejados os postulados de Bakthin (2017) e
seus leitores, Calvino (1998), Candido (2011), Gallian (2017), Rouxel (2017) entre outros. Essa
prática concorrerá para a análise do corpus literário e dos dados produzidos nas interações
verbais, provenientes das intervenções práticas, a fim de promover e potencializar a formação
de um leitor crítico, ético e responsivo no contexto do Ensino Médio. Pretendemos, assim como
Candido (2011), legitimar a potencialidade da formação humana por meio da literatura e, como
tal, o acesso a tais obras deve ser pleno e, muito disso se deve à sugestão, na maioria das
vezes, independente, e não apenas atrelada a demandas avaliativas. Da mesma forma, quando
esta tem de ocorrer em ambientes formais de aprendizagem, e de modo compulsório, que se
realize por meios dialógicos e exotópicos, conforme os postulados bakhtinianos, contemplando
a tríade dimensional da experiência humana, manifestada por Gallian (2017).
Palavras-chave: exotopia; narrativa machadiana; ensino.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 214
LITERATURA DE (RE)EXISTÊNCIA: RESISTIR PARA EXISTIR
AUTORES: Juliana Pereira Lannes
TÓPICO: Linguagem e Literatura
SALA / HORÁRIO: SALA 12 - 11/07 - 15:30/15:50
RESUMO
A presente pesquisa tem como objetivo trabalhar com a literatura de (re)existência em sala
de aula com o terceiro ano do Ensino Médio e observar como esses textos dialogam com
as vivências dos alunos e que responsividades serão produzidas em sala a partir da leitura
deles (cf. BAKHTIN 2015 e VOLOCHINOV, 2016). A literatura de (re)existência é aquela na qual
indivíduos apartados da sociedade – negros, mulheres, mulatos, homossexuais, “favelados”,
suburbanos entre outros – se manifestam e marcam a sua posição perante o mundo que os
cerca (cf. SOUZA, 2011). Os textos produzidos por essas pessoas são uma forma de resistir
para existir, já que é apenas pela demarcação de um território que muitos desses indivíduos se
inserem e passam - realmente – a serem vistos, ou seja, existirem para o restante da sociedade.
Para Magda Soares (2008), a literatura tem o papel de condição para uma plena democracia
cultural e de instrumento de democratização do ser humano. Afinal, ela apresenta a sociedade
sua diversidade e sua complexidade, assim nos tornando mais compreensivos e mais tolerante.
Embasados em Soares e Souza, acreditamos que o trabalho em sala de aula com contos de (re)
existência de: Conceição Evaristo, Geovani Martins e outros autores contemporâneos, permitirá
– em certa medida – o uso de uma metodologia, com o mínimo de interferência do professor,
que permita aos alunos serem o foco da leitura e suscitarem a partir dali questões diversas, deles
e do mundo que os cercam. Esperamos, através dessa abordagem, perceber como questões
como preconceito étnico e linguístico, feminismo, pobreza e marginalização – entre diversas
outras – são percebidas e entendidas pelos jovens contemporâneos. Em um mundo cada vez
mais opressivo e intolerante, dar espaço à resistência para a existência tornou-se fundamental.

12º Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada - CBLA 2019 - 257

CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 215
MÚSICA E LITERATURA: DIÁLOGOS DE (RE)EXISTÊNCIA A PARTIR DO RAP
AUTORES: Vitor Ferreira Pinto
TÓPICO: Linguagem e Literatura
SALA / HORÁRIO: SALA 12 - 11/07 - 15:50/16:10
RESUMO
Diante de uma educação que não se preocupa apenas com o que ensinar, mas também, como
ensinar e diante de alunos inseridos num ambiente tecnológico e novo, a procura por formas
para resgatar o interesse do jovem certamente se faz necessária a fim de que o ensino se
torne proficiente. Pensando nessa questão, urge um trabalho sobre a literatura e a canção
(letra e música) contemporânea num contexto que envolva a realidade do aluno, assim como o
ambiente tecnológico em que ele está inserido. Temos como objetivo tentar alcançar tanto uma
percepção sociocultural quanto um incentivo à leitura literária, buscando apresentar formas
possíveis para que a literatura adentre o ambiente escolar com mais facilidade, dialogando
com a canção de (re)existência presente na mídia atual. Para isso, buscaremos operacionalizar
os conceitos do Círculo de Bakhtin a uma proposta metodológica de leitura de videoclipes de
rap, pensando numa atividade que possa ser utilizada com alunos do Ensino Médio. Assim,
mirando nosso olhar para os videoclipes, é fundamental entender o espaço no qual ele está
sendo criado, a conexão com a letra e com a harmonia da música, o figurino, a escolha dos
personagens, a identidade, a movimentação deles, as cenas inseridas antes ou posteriormente
à música. Ademais, partiremos dos conceitos de interação discursiva, dialogismo, ideologia
do cotidiano, ideologia formada e responsividade para um olhar sobre o videoclipe. Com isso,
esperamos alcançar uma proposta de trabalho que possa gerar inteligibilidade desses alunos
acerca do mundo que os cerca.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 216
CULTURA LITERÁRIA COMO MOVIMENTO DE TRANSGRESSÃO PARA A FORMAÇÃO DE
ALUNOS-LEITORES NO ENSINO MÉDIO
AUTORES: Jane Miranda Alves
TÓPICO: Linguagem e Literatura
SALA / HORÁRIO: SALA 12 - 11/07 - 16:10/16:30
RESUMO
O trabalho com leitura literária é uma tarefa difícil devido a vários fatores: salas lotadas, carga
horária insuficiente, pouco ou nenhum livro à disposição na biblioteca da escola, falta de uma
cultura literária do professor e do aluno, entre outros aspectos. Assim, foi necessário um projeto
que articulasse uma concepção mais contemporânea de cultura literária e a experiência de vida
dos alunos. Para tanto, a pesquisa é de cunho etnográfico de base qualitativa e quantitativa
e ocorreu em uma escola rede pública estadual de ensino localizada na periferia de Belém,
com três turmas do 3º ano do ensino médio observadas ao longo de dois anos. A metodologia
escolhida me permitiu (re)visitar os dados, em parte gerados por um questionário contendo dez
questões e por meio de filmagem. Nesta direção, a pesquisa procurou responder a seguinte
pergunta: de que forma é possível trabalhar leitura literária no ensino médio a fim de criar uma
cultura literária nos alunos? Para tanto, foi necessário: a) selecionar diversos gêneros literários
de acordo com as séries; b) conceber a literatura ativamente, permitindo ao professor e ao
aluno experimentar novas formas de representação da linguagem; c) propor rodas de leitura a
partir dos textos selecionados; c) atentar para o processo de apropriação de diversas leituras;
d) observar a intertextualização com outras obras e aproximá-la das experiências dos alunos. A
fim de refletir sobre o ensino de leitura literária em sala de aula, trouxe para essa pesquisa um
quadro teórico que se configura a partir Cosson (2014), Dalvi; Rezende e Jover-Faleiros (2013)
acerca da concepção de leitura, cultura literária e leitura literária, Bakhtin (2006), nos estudos
enunciativo discursivo, em torno da atitude responsiva e autoria. Os resultados foram positivos
à medida que os alunos/as: i) transgrediram para além do significado das leituras solicitadas, ii)
se apropriaram da palavra do autor.
Palavras-chave: Cultura literária; Leitura literária; Atitude responsiva.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 217
GARIMPEIRO: O NASCIMENTO DO NARRADOR-OBSERVADO NA PRAÇA SETE, EM MIL
ROSAS ROUBADAS, DE SILVIANO SANTIAGO
AUTORES: Carina Ferreira Lessa
TÓPICO: Linguagem e Literatura
SALA / HORÁRIO: SALA 13- 11/07 - 09:30/09:50
RESUMO
Esta comunicação pretende analisar Mil rosas roubadas, de Silviano Santiago, tendo em vista a
performance do narrador e a construção autoral no romance. Para tanto, partiremos do capítulo
intitulado “Garimpeiro”, no qual o escritor parece lançar mão de um recurso estilístico inovador
ao denotar o olhar do personagem Zeca como aquele que fará nascer o narrador do romance
ora apresentado - aqui chamado de narrador-observado. O romance começa com a seguinte
afirmação: “Perco meu biógrafo. Ninguém me conheceu melhor que ele. Nascemos um para
o outro aos dezesseis anos de idade, em Belo Horizonte, nos idos de 1952. Ele me distinguiu
então com a transparência que fiz também minha e continuei a fazer minha em 2010, quando
o vi pela última vez em vida”. (SANTIAGO, 2014, p. 7). Inicia-se um processo memorialístico que
acontece com as lacunas preenchidas com a vontade imperiosa de perspectiva do olhar do
narrador-observado e o esforço proposital que (re)organiza as reminiscências do passado
em função do personagem que dualiza a sua performance. O autor como uma inflexão diz
eu a partir do personagem que, juntamente com ele, se liga por uma dobradiça - que, ao se
movimentar, constrói um eterno fluxo de energia mútua. Com isso, Zeca e o professor se dão
a conhecer ou nascem diferentes naquele encontro de Belo Horizonte. Há uma simbiose entre
o garimpeiro e a pedra preciosa, porque um só existe em função do outro. Com isso, há ainda
uma forte representação da cultura mineira, que caminha durante o livro por hábitos típicos da
região, constituindo fortemente a personalidade e comportamentos dos personagens como
a própria vocação da relação isomórfica e polifórmica entre o garimpeiro (Zeca) e sua pedra
preciosa (o professor). Tais reflexões serão construídas a partir das ideias de Foucault sobre
a Função autor, de Stuart Hall sobre cultura e representação e, ainda, de Judith Butler sobre
performance e corpo.
Palavras-chave: Autoria; Performance; Narrador-observado.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 218
A LITERATURA NACIONAL NO YOUTUBE: PRÁTICAS DE LETRAMENTO E ENSINO FORMAL
AUTORES: Douglas Vinicius Souza Silva
TÓPICO: Linguagem e Literatura
SALA / HORÁRIO: SALA 13- 11/07 - 09:50/10:10
RESUMO
A pesquisa visa compreender se e como os nacionalismos das teorias e das histórias da
literatura brasileira – de Afrânio Coutinho, Alfredo Bosi, Antonio Candido e outros –, tão
presentes nos currículos oficiais e materiais didáticos, refletem-se nos vídeos mais visualizados
de canais do Youtube que se dedicam à literatura. A hipótese que motiva tal reflexão é a
de que os vídeos estariam ratificando o conteúdo das aulas de literatura, tanto no quesito
estrutural quanto ideológico. Além disso, questiona-se se os booktubers – youtubers que
gravam vídeos especificamente sobre livros e literatura (SILVA, 2017) – restringem suas análises
às possibilidades nacionalistas de interpretação dos textos, o que poderia limitar a potência
que a literatura tem de permitir incontáveis leituras e identificações subjetivas (ROUXEL, 2013).
A metodologia se apoia na transcrição e análise qualitativo-interpretativista (MOITA-LOPES,
1994) dos vídeos públicos mais visualizados da plataforma sobre as obras Iracema, de José de
Alencar, e Macunaíma, de Mário de Andrade, inseridas nas escolas literárias do Romantismo e
do Modernismo, contrastando com vídeos sobre obras não canônicas dos mesmos canais. Os
vídeos são transcritos e seu conteúdo é dividido em categorias de análise que demonstram
as semelhanças e diferenças no tratamento do texto literário em relação às orientações dos
documentos oficiais sobre ensino e a um livro didático aprovado no PNLD 2018.
Palavras-chave: Letramento Literário; Nacionalismos; Youtube;
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 219
LÍNGUA E LITERATURA NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA: RELATO DE EXPERIÊNCIA NUMA
ESCOLA PÚBLICA CURITIBANA
AUTORES: Dayse Paulino de Ataide
TÓPICO: Linguagem e Literatura
SALA / HORÁRIO: SALA 13 - 11/07 - 10:10/10:30
RESUMO
Presentes de diversificadas maneiras nas nossas vidas, os textos literários podem ser observados
e lidos a partir de vários ângulos, cumprindo objetivos distintos, o que nos leva a entender as
inúmeras questões que cercam o uso deles no processo de ensino-aprendizagem de línguas.
Assim, considero essencial discutir alguns pontos envolvendo a prática literária em um dos
campos mais dinâmicos com os quais tive contato: a escola pública. Dessa forma, nessa pesquisa,
compartilho a minha experiência numa instituição paranaense durante o curso de Mestrado,
em que tive a oportunidade de desenvolver um trabalho colaborativo em parceria com uma
professora concursada do Estado. Ressalto que esse interesse nasceu da percepção de que há
ainda muitos mitos e conflitos em relação a esse tipo de abordagem, sendo necessária colocar
o assunto em constante debate. Para tanto, pontuo que é preciso revisitar algumas concepções
de língua e literatura e, a partir disso, alguns desdobramentos na escola pública. Essa discussão
será fundamentada por Eco (2003), Jordão (2014), Cosson (2009) e outros que nos ajudam a
questionar as múltiplas leituras e interpretações em volta dos textos literários nas aulas de
inglês na Educação Básica.
Palavras-chave: Língua; Textos literários; Ensino-aprendizagem.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 220
CONVENÇÕES SOCIAIS DE GÊNERO PRESENTES EM ORGULHO E PRECONCEITO (1813)
REVISADAS EM UMA WEBSÉRIE (2012): DIÁLOGOS SOBRE A REPRESENTAÇÃO DA MULHER
AUTORES: Daiane da Silva Lourenço
TÓPICO: Linguagem e Literatura
SALA / HORÁRIO: SALA 13- 11/07 - 10:30/10:50
RESUMO
O romance Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, publicado em 1813, é um clássico da
literatura inglesa estudado na academia principalmente por causa da forma como sutilmente
questionou as convenções sociais de gênero do século XVIII. Para a época, o questionamento
das imposições da sociedade sobre as mulheres é visto como um ato de rebeldia da escritora.
Por muito tempo, a história das mulheres foi contada de uma perspectiva masculina porque
as mulheres não podiam escrever. Jane Austen faz parte de um grupo restrito de mulheres
que publicaram suas obras no século XVIII. O romance da escritora propôs uma revisão da
representação feminina na literatura. Por meio do emprego de uma linguagem irônica, a
narrativa aborda as relações de poder existentes entre homen/mulher, a educação reservada
para as mulheres, o fato de as mulheres não serem permitidas a herdarem os bens da família,
o casamento como forma de estabilidade econômica, entre outras questões. A websérie The
Lizzie Bennet Diaries (2012) foi produzida como uma adaptação modernizada e faz uma revisão
das convenções sociais discutidas no romance. A revisão é vista neste trabalho como o ato de
voltar ao texto anterior com um olhar crítico e verificar como as mulheres eram representadas.
Dessa forma, a análise mostrou que a websérie preocupou-se em alcançar efeitos parecidos
aos do enredo do romance ao adaptar o texto e a atualização de convenções sociais de gênero
contribuiu para que esse objetivo fosse atingido. Ao realizar um comentário crítico sobre o
texto literário, a adaptação dialoga com o romance, ressalta aspectos sobre a representação da
mulher e revela mudanças sociais que aconteceram ou não acerca da questão abordada. Os
resultados da pesquisa revelam que apesar de a websérie ser contextualizada no século XXI, no
qual diversos direitos civis foram conquistados pelas mulheres, as personagens femininas ainda
lidam com expectativas tradicionais de gênero. Por isso, as personagens da websérie demonstram
condutas ambivalentes: afirmam que são independentes, são sujeitos com identidades que não
são definidas em relação aos homens, mas ao mesmo tempo propagam valores tradicionais de
feminilidade. A representação da mulher contemporânea é distinta da presente no romance, no
entanto alguns valores patriarcais daquela época ainda são reproduzidos.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 221
ADAPTAÇÃO DE CLÁSSICOS DA LITERATURA PARA CRIANÇAS E JOVENS: A ALTERAÇÃO
VOCABULAR COMO MECANISMO DE TRANSFORMAÇÃO DE TEXTOS
AUTORES: Andrea Antolini Grijó
TÓPICO: Linguagem e Literatura
SALA / HORÁRIO: SALA 13- 11/07 - 10:50/11:10
RESUMO
Trata este trabalho do resultado de pesquisa, inserido no conjunto de produções acadêmicas que
discutem as relações entre letramento literário e objetos da cultura escolar, especificamente as
adaptações de clássicos da literatura para crianças e jovens leitores. Nesse contexto, a adaptação
é compreendida como “a materialização de um diálogo particular com uma obra de origem cuja
intenção é possibilitar a leitura desta obra por um público que não se constitui como o previsto
pelo autor do texto primeiro, não necessariamente por não compartilhar com esse a mesma
língua, mas por questões relacionadas ao tempo e aos espaços culturais, questões ligadas à
linguagem e, mais amplamente, ao parâmetro discursivo dos leitores” (GRIJÓ, 2017), assim, tomase como objetivo identificar, dentre os diferentes mecanismos empregados pelo adaptador
nesse processo, as alterações de vocábulos e expressões vocabulares – por substituição e
por transformação –, bem como suas motivações: “atualização e facilitação discursiva” e suas
implicações para a configuração de um leitor-modelo, primordialmente considerado um leitor
semântico (ECO, 2003), uma vez que nesse processo identifica-se o apagamento da intensidade
estética do texto. Configura-se como pesquisa qualitativa, — desenvolvida sob a égide do
paradigma interpretativo — do tipo documental, cujo principal procedimento empregado voltase para a análise comparativa dos textos – integral e adaptado, bem como seus contextos de
produção e circulação, a fim de atingir os objetivos propostos. Para isso, foram selecionadas
para análise as obras Raptado (Kidnapped, 1886) traduzido por Agripino Grieco e publicado pela
Companhia Editora Nacional em 2002 e Raptado, tradução de Agripino Grieco e adaptação de
Lígia Ricetto, publicado pela Companhia Editora Nacional em 2003, parte do Programa Literatura
em Minha em Casa – Programa Nacional de Biblioteca da Escola, do Ministério da Educação.
Palavras-chave: adaptações; letramento literário; cultura escolar.

12º Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada - CBLA 2019 - 264

CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 222
LEITURA E DISCUSSÃO DE TEXTO LITERÁRIO COMO FERRAMENTA NO ENSINO DE LÍNGUA
INGLESA
AUTORES: Laura Ribeiro da Silveira
TÓPICO: Linguagem e Literatura
SALA / HORÁRIO: SALA 13 - 11/07 - 11:10/11:30
RESUMO
O Reading Club (Clube de Leitura da ****) é um Projeto de Extensão desenvolvido desde agosto
de 2017 pela professora Dra. ****** juntamente com alunas de graduação, pós-graduação e
professoras recém formadas, cujo objetivo principal é a leitura e discussão de textos literários
disponíveis em mídia eletrônica (sobretudo contos) escritos originalmente em inglês, por mulheres
de diferentes épocas e lugares, de modo a fomentar o debate acerca de questões sociais e de
gênero, mas também linguísticas e literárias. Após um semestre de encontros, congressos e
constante levantamento de textos para o funcionamento contínuo do clube, decidimos levar a
prática ali desenvolvida para a sala de aula de EFL, principalmente em cursos privados de língua
inglesa, onde atuam nossos alunos de Letras-inglês. Assim, no primeiro e segundo semestres
de 2018, os alunos matriculados nas disciplinas de Projetos IV e V, leram uma seleção de contos
nas aulas presenciais, escolheram um deles para trabalharem individualmente ou em dupla
com seus alunos de cursos particulares, elaboraram plano de aula e apresentaram relatório da
experiência realizada. O resultado foi extremamente positivo e enriquecedor, apresentandose como uma possibilidade concreta e eficaz de se aliar leitura e discussão de textos literários
originais ao ensino/aprendizagem de língua inglesa para diferentes faixas etárias e níveis de
proficiência na língua. Apresentaremos aqui, uma síntese da experiência em cada um dos
semestres, incluindo trechos dos relatórios apresentados que atestem a validade e o mérito da
proposta, com vistas a incentivar o emprego de contos (ou outros textos literários) em sala de
aula de LE, tanto em cursos e colégios particulares como, e principalmente, nas escolas públicas.
Palavras-chave: texto literário; discussão; competência.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 223
O RESGATE DA LITERATURA DO BAIXO SUL DA BAHIA A PARTIR DAS CRÔNICAS DE
MOACIR SARAIVA EM SALA DE AULA.
AUTORES: Joseane Costa Santana
TÓPICO: Linguagem e Literatura
SALA / HORÁRIO: SALA 13- 11/07 - 11:30/11:50
RESUMO
A literatura, nos múltiplos contextos discursivos, simboliza competências fundamentais à
exigência de letramento, que deve alcançar aos estudantes da Educação Básica. No entanto,
essa premissa não é a realidade das comunidades do Baixo Sul e nem brasileira, cujos dados
fornecidos pelas avaliações externas sinalizam o nível muito baixo de proficiência em Língua
Portuguesa. Em conformidade com esses índices, faz-se necessário o revigoramento das
práticas pedagógicas nas escolas do Baixo Sul e dos pressupostos teóricos que sustentem as
atuais abordagens quanto ao ensino e estudo da literatura, a relevância da educação literária
regional e o meio de formar sujeitos sociais através da literatura valenciana. Dessa maneira, este
estudo se propôs a discutir a importância das crônicas de Moacir Saraiva para a inserção dos
jovens no universo da leitura regional, contribuindo – consequentemente – para o letramento
literário.
Palavras-chave: Letramento; Literatura; Crônicas
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 224
LEITURAS SOBRE ANIMAL FARM DE GEORGE ORWELL, EM UM CURSO DE ENSINO MÉDIO
TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO.
AUTORES: Renata de Souza Gomes
TÓPICO: Linguagem e Literatura
SALA / HORÁRIO: SALA 13- 11/07 - 11:50/12:10
RESUMO
Essa apresentação objetiva abordar de forma interdisciplinar a relação entre aprendizagem da
língua inglesa, como língua adicional, e uma obra da literatura anglófona dentro do currículo de
um curso técnico em mecânica integrado ao médio, no Centro Federal de Educação Tecnológica
Celso Sucov da Fonseca (CEFET-RJ), no campus Itaguaí. Pode-se afirmar que mesmo com as
recentes mudanças advindas da chamada Base Nacional Curricular (BNCC), nota-se ainda uma
enorme lacuna, ou talvez inexistência de uma visão que una as noções de língua enquanto
discurso presente em uma ou em várias culturas, por sua vez atrelado às comunidades
imaginárias e identitárias, constituídas pelos próprios aprendizes de uma língua adicional, uma
vez que eles são agentes de práticas sociais, culturais e identitárias. Tal lacuna pode se fazer
ainda maior dentro do espaço curricular de um ensino técnico, ainda que sua modalidade de
oferta esteja integrada ao médio. Esse trabalho vem então se unir a várias outras apresentações
e publicações que pedem o fortalecimento da noção de educação linguística no ensino de
línguas, como pensada por Fogaça e Jordão (2012) através do discurso literário que pode
estar transposto para outras mídias, como o cinema, por exemplo, com o objetivo de educar
criticamente um leitor-cidadão inserido em práticas sociais que não estão dissociadas de sua
realidade imediata. A obra escolhida para análise da práxis em sala de aula foi uma adaptação
fílmica em desenho animado produzida pela BBC, em 1954 para o livro Animal Farm, de George
Orwell, e o contexto do momento da leitura do filme foi o dos dias antecedentes às eleições
presidenciais no Brasil, no ano de 2018. Como metodologia, adotou-se o diário reflexivo do
professor (LIBERALI, 1998), e análise da produção dos alunos em língua inglesa a respeito dos
seguintes temas: trabalho, direitos trabalhistas, equidade x igualdade.
Palavras-chave: Educação linguística; currículo para ensino de línguas; adaptações literárias
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 225
LITERATURA NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA: FORMAÇÃO DE
CONSCIÊNCIA LINGUÍSTICA E CRÍTICA
AUTORES: Adria Kezia Campos Lima, Neuda Alves do Lago
TÓPICO: Linguagem e Literatura
SALA / HORÁRIO: SALA 13 - 11/07 - 12:10/12:30
RESUMO
Esta pesquisa objetiva analisar o uso da literatura como mediador do processo de ensinoaprendizagem de LI, considerando a formação linguística e crítica. Para a realização do objetivo
apresentado, desenvolveremos uma investigação de campo fundamentada em Nunan (1992) e
André (2006), e por se tratar de uma pesquisa qualitativo-interpretativista valemos do método
de análise linguística em Moita Lopes (1996) e Johnson (1992). Como embasamento teórico
utilizamos os estudos de Canale (1995), Lorandi (2011) Santos (2004), Brydon (2011), Bloom (2001),
Candido (2006), Brumfit e Carter (2000), Holmes e Moulton (2001), Lazar (1993); e por se tratar
de um dialogismo entre linguagem e literatura fundamo-nos na concepção sociointeracionista
da linguagem. A fim de levantar dados sobre o uso da Literatura no ensino-aprendizagem de
Língua Inglesa, delimitamos como corpórea seis professores atuantes no ensino de Língua
Inglesa em escolas de educação básica de uma cidade da região centro-oeste do Brasil, e quatro
dos respectivos alunos destes professores. Propomos como objetivos específicos: a) identificar
contribuições da literatura na aprendizagem de língua inglesa e os desafios do professor/
alunos na (in)utilização de textos literários no ensino de línguas; b) verificar se/como os textos
literários (material autêntico) em Língua Inglesa promove a estruturação e desenvolvimento da
consciência linguística e crítica dos alunos e c) analisar a literatura considerando se direcionam
um ensino/aprendizagem de inglês sociointerativa. No que tange aos resultados, apontamos
uma compreensão reflexiva da relação literatura no ensino de Línguas, colaborando com os
estudos voltados ao ensino-aprendizagem de Língua Inglesa significativo.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 226
A LEITURA DE FOTOGRAFIAS NÃO CONVENCIONAIS DE LUIZ BRAGA POR GRADUANDOS
DE LETRAS E ARTES VISUAIS
AUTORES: Laerte Luis Orpinelli Neto
TÓPICO: Linguagem e Mídia
SALA / HORÁRIO: SALA 13 - 11/07 - 13:30/13:50
RESUMO
Este estudo objetivou estudar como alunos do último ano de Letras e Artes Visuais leem
fotografias não convencionais produzidas pelo fotógrafo paraense Luiz Braga. O percurso desta
pesquisa tomou como eixo um recorte na produção do fotógrafo entre as décadas de 1980 e
2000. Nessas fotografias, Braga lança mão de técnicas não convencionais que afastam as imagens
das concepções de fotografia como registro do real e das representações típicas da região
Norte do Brasil. Seis fotos que tematizam o experimentalismo de Braga foram mostradas a 20
participantes voluntários, 10 deles alunos de graduação do último ano de Letras e 10 do último
ano Artes Visuais da Universidade Estadual de Campinas. Foram investigados quais elementos
e técnicas os leitores participantes da pesquisa utilizaram para elaborar suas interpretações
e de que modo suas leituras foram organizadas. A abordagem desse estudo é qualitativointerpretativista e os dados foram extraídos de um conjunto videogravado de observações de
atividades de leitura das imagens e de uma entrevista individual semiestruturada. Os resultados
da pesquisa apontaram para uma diferença quanto ao modo de leitura e interpretação entre
os alunos participantes de diferentes cursos no que diz respeito ao agrupamento das fotos, à
ordem de distribuição das fotos para realizar a leitura e à identificação da relação entre cor e
artificialidade.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 227
ESCOLHAS LEXICAIS PARA A “SITUAÇÃO DE RUA” EM NOTÍCIAS DE EUNÁPOLIS E JUAZEIRO
(BA)
AUTORES: Aline Souza Santos, Carlos Henrique Alves dos Santos, Décio Bessa da Costa
TÓPICO: Linguagem e Mídia
SALA / HORÁRIO: SALA 13- 11/07 - 13:50/14:10
RESUMO
Direitos fundamentais como alimentação, trabalho, moradia (entre outros) estão previstos no
Art. 6º da constituição brasileira e visam o atendimento de necessidades humanas básicas. No
entanto, esses direitos não são assegurados para toda a população. Em relação a cidadãos e
a cidadãs que estão vivendo em situação de rua, seguem-se os problemas com o aumento do
desemprego, a baixa visibilidade na mídia, a insuficiência de políticas públicas e a estigmatização.
O objetivo deste trabalho é analisar linguístico-discursivamente escolhas lexicais em textos
sobre situação de rua veiculados em sites de notícias do estado da Bahia. O aparato teórico
metodológico vincula-se principalmente à abordagem da Análise de Discurso Crítica (ADC)
desenvolvida por Fairclough (2001 e 2003); à teorização de ideologia de Thompson (2009); e,
sobre a Situação de Rua, Silva (2009) e Brasil (2008). O corpus analisado compõe-se de textos
de sites de notícias de Eunápolis e Juazeiro, na Bahia, publicados no Radar64 e Diário da Região,
respectivamente. Como resultados, observou-se que em uma notícia de Eunápolis há referência
às pessoas em situação de rua com a escolha lexical “morador de rua”. É preciso compreender
que não existe possibilidade de uma pessoa “morar” na rua, pois não é um local apropriado
para esse fim; a estigmatização do termo pode agir como intensificador do processo vivido
por esse grupo populacional. No título da notícia, também é possível notar que há uma ligação
dos termos: “moradores” com “situação de rua”; o primeiro, relaciona-se à permanência; o
segundo, traz perspectiva de transitoriedade. Em Juazeiro, o uso das palavras “nós”, para se
referir à coordenadora do Centro POP, e “eles”, para as pessoas em situação de rua; geram uma
diferenciação que pode provocar um distanciamento. Além disso, dizer que a situação de rua
é uma “escolha” indica uma visão estereotipada. Constata-se que muitos significados lexicais
contribuem para a manutenção dessa problemática social.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 228
A FILHA DO DRAGÃO: AS MUDANÇAS DE DAENERYS TARGARYEN NA PRIMEIRA
TEMPORADA DE GAME OF THRONES
AUTORES: Mariana Lima Terres
TÓPICO: Linguagem e Mídia
SALA / HORÁRIO: SALA 13- 11/07 - 14:10/14:30
RESUMO
A imagem da mulher e as relações de poder de personagens femininas têm sido pesquisadas
através da Análise Crítica do Discurso combinada com a Linguística Sistêmica Funcional (Pinheiro,
2011; Bezerra, 2008; Souza, 2016), enfatizando o papel feminino e a relação de poder presentes
no discurso dessas personagens. Game of Thrones, primeiro livro da série fantástica A Song of
Ice and Fire, de George R. R. Martin, publicado em 1996, alcançou reconhecimento internacional
em 2011 com a adaptação para série de TV produzida pela HBO Game of Thrones. A série retrata
personagens femininos fortes e complexas que lutam contra os padrões sociais impostos a
elas. A personagem Daenerys Targaryen é uma dessas mulheres que se destaca dentro de uma
sociedade predominantemente masculina, pela sua importância na trama e pela transformação
drástica de comportamento ocorrida na primeira temporada da série. Com base na Linguística
Sistêmica Funcional (LSF) (Halliday, 1985), na Análise Crítica do Discurso (Fairclough, 2010) e na
Gramática do design visual (GDV) (Kress & van Leewuen, 1996; 2006) serão analisadas cenas
e seus respectivos diálogos envolvendo a personagem Daenerys Targaryen em interação com
personagens masculinos da primeira temporada da série, em termos de significados verbais e
visuais. O estudo busca contribuir para a analise a representação da feminina na Era Medieval
e na mídia, e as relações de poder estabelecidas ao longo da primeira temporada, além da
discussão de questões de diferenças de gênero e práticas socioculturais.
Palavras-chave: Representação de gênero; Daenerys Targaryen; Análise crítica do discurso.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 229
VIOLÊNCIA LINGUÍSTICA NO FÓRUM OFICIAL BRASILEIRO DE WORLD OF WARCRAFT
AUTORES: Daniel de Augustinis Silva
TÓPICO: Linguagem e Mídia
SALA / HORÁRIO: SALA 13 - 11/07 - 14:30/14:50
RESUMO
Nas últimas décadas, os videogames foram incluídos em uma variedade de discursos sobre
as novas mídias. Grande parte desses trabalhos se concentrou sobre uma abordagem
“tecnologicamente determinista” (THORNHAM, 2011: p. 1) dos jogos eletrônicos como “atividades
solitárias, temporalmente finitas e, acima de tudo, capazes de afetar os jogadores de forma
direta” (p. 1). Esse determinismo tecnológico é sustentado nesses trabalhos por uma abordagem
descorporificada e descontextualizada sobre as novas tecnologias de comunicação. Por meio
de uma abordagem etnográfica, trago o corpo dos jogadores para a análise, mostrando como
a linguagem dá pistas da existência de um corpo que sente, se emociona e age, muito embora
não seja diretamente visível. Focalizo a forma como alguns jogadores utilizam os espaços
dos jogos eletrônicos para produzirem sentidos de legitimidade sobre quem acreditam ser.
Seguindo Sedgwick (2003), entendo que os estudos sobre a performatividade podem ser
encaminhados não como uma forma de questionar verdades absolutas, mas de examinar o
que move os enunciadores focalizados na minha investigação a se engajarem em disputas por
sentidos de legitimidade para suas ‘identidades’. Essa perspectiva sobre a performatividade é
complementada por uma abordagem material da linguagem. Faço isso lançando mão da noção
de “texxtura” (BORA, 1997: p. 99), um conceito que indica a repetição de uma inscrição sobre
uma superfície, como em um palimpsesto, indicando o estado constante de recontextualização
a que os textos estão expostos e, portanto, à imprevisibilidade dos sentidos.
Palavras-chave: performatividade, materialidade, World of Warcraft
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 230
As concepções e diretrizes sobre o uso de mídia em sala de aula presentes na BNCC e
nas DNEBEM e seu papel nas práticas de letramento escolares
AUTORES: Maristella Gabardo
TÓPICO: Linguagem e Mídia
SALA / HORÁRIO: SALA 13 - 11/07 - 14:50/15:10
RESUMO
O uso de mídias se apresenta como uma das práticas sociais mais frequentes no dia a dia
dos adolescentes no mundo todo ( COMOM SENSE, 2015,2018; SCHOLARI,2018). Muito se
tem discutido sobre a inserção de mídias na escola (PRADO, 2015; COELHO,2012; MIRANDA,
2014, dentre outros), porém, no dia a dia escolar essas práticas de letramento ainda são pouco
discutidas, trabalhadas e são frequentemente relegadas a pequenos momentos de análise,
atividades extracurriculares ou a contexto de educação informal, que fogem a intervenção da
escola (ZANCHETTA, 2009; BUCKINGHAM,2010,2013). Partindo de uma reflexão sobre os dois
documentos oficiais principais que pautam e direcionam o ensino médio e o ensino médio
técnico – a Diretriz Nacional da Educação Básica/Ensino Médio (DNEBEM) de 2013 e a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) de 2018 - principalmente no tocante a área de linguagens e
suas tecnologias, o presente estudo pretende avaliar como o trabalho com o ensino de mídias
é discutido e apresentado nesses documentos. Alguns dos aspectos a serem analisados nesses
documentos se referem ao conceito de mídia presente no documento, os seus possíveis usos
em sala de aula, a importância dada às mesmas e as diretrizes de trabalho a serem aplicadas
pelos professores relacionadas à tecnologia e ao trabalho com as mídias.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 231
O ROLEZINHO NAS REDES: PERFORMATIVIDADE DA SEGREGAÇÃO SOCIO-RACIALESPACIAL NO RIO DE JANEIRO
AUTORES: Hellem da Silva Espíndola
TÓPICO: Linguagem e Mídia
SALA / HORÁRIO: SALA 13 - 11/07 - 15:10/15:30
RESUMO
A história da cidade do Rio de Janeiro é marcada pela segregação sócio-racial-espacial enraizada
em nossas práticas cotidianas. Alguns grupos parecem dominar os espaços, tomando a cidade
para si, enquanto outros (sobretudo os mais pobres e negros) são histórica e sistematicamente
empurrados para as margens. Paira a visão da cidade bonita, limpa, asfaltada, modernizada,
hospitaleira e alegre, porém reservada a poucos. Todavia, as estigmatizações provocam tensões,
mobilização e agência. A cidade ressurge como espaço de pertencimento construído nas lutas,
cujas raízes não podem ser compreendidas com base só no presente. Nossas mazelas são
estruturais, alicerçadas por um passado colonial escravocrata, vivo em muitas de nossas situações
de confronto. Retomo sucintamente a história da cidade, a partir do final do século 19, refletindo
sobre práticas de produção-manutenção de padrões segregacionistas que conferem direitos e
acessos diferentes aos cidadãos. A época é relevante, pois passam a ganhar notoriedade e a
circular nos jornais de então (tanto nos de linhas editoriais tradicionais, voltados aos interesses
da metrópole/república quanto em outros alinhados às críticas sociais) notícias sobre embates
ainda recorrentes em nossa sociedade nos dias atuais. Há vetos geográficos e estranhamentos
de ordem cultural: certas expressões culturais, sobretudo aquelas ligadas às culturas de matriz
africana são historicamente vistas como criminosas e, portanto, sujeitas à regulação que as
mantém às margens. Acompanhando as inúmeras entextualizações nas mídias, seguindo parte
das trajetórias textuais sobre o Rolezinho e trilhando suas cartografias comunicáveis e efeitos de
sentido gerados. Aponto para os embates semióticos e diferentes indexicalidades de rolezeiros
e rolezinhos, analisando os comentários postados na página do evento “Rolezinho do Shopping
Leblon”, no Facebook, e no portal online G1. Metodologicamente, sigo as trajetórias textuais à
luz da etnografia na Internet (Hine, 2015).
Palavras-chave: Rolezinho; comunicabilidade; biopotência.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 232
A FOTOGRAFIA COMO TESTEMUNHO DOCUMENTAL DA MODERNIDADE NA ESCOLA
AGRÍCOLA DE RIO POMBA
AUTORES: Josimar Gonçalves Ribeiro
TÓPICO: Linguagem e Mídia
SALA / HORÁRIO: SALA 13 - 11/07 - 15:30/15:50
RESUMO
A proposta deste estudo é analisar as fotografias da construção da Escola Agrícola como
testemunho documental da modernidade em Rio Pomba. O Brasil atravessava um período de
transformação rumo ao progresso em 1956, em consonância a este cenário, foram implantadas
24 escolas agrícolas em todo o território brasileiro, e uma delas se estabeleceu em Rio Pomba.
Fundamentado na vertente da fotografia como fonte de informação, o caminho a percorrer
se envereda pela desmontagem da imagem em busca da decifração de indícios da era da
modernidade extraídos das representações fotográficas de construção da escola. De acordo com
Kossoy (2007, p. 31): “[...] as imagens guardam em si apenas indícios, a face externa de histórias
que não se mostram, e que pretendemos desvendar.” A discussão deste trabalho segue à luz
da conceituação da fotografia como testemunho documental consoante Boris Kossoy (2007).
A análise dos dados se fundamenta nas concepções de categoria consoante Kuenzer (1998)
aplicadas em 4 fotografias sendo 1 da escola e 1 da cidade, examinadas pelo critério de antes
e depois da inauguração do estabelecimento. A conclusão demonstra a fotografia como uma
força documental capaz de testemunhar uma verdade iconográfica.
Palavras-chave: Fotografia; Testemunho Documental; Escola Agrícola de Rio Pomba
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 233
CONSTRUINDO A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM PRÁTICAS AUTORREFLEXIVAS DE
LETRAMENTO
AUTORES: Lúcia de Fátima Santos
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 13 - 11/07 - 15:50/16:10
RESUMO
A prática de autorreflexão sobre o trabalho docente possibilita ao professor propor
questionamentos, ressignificações e, sobretudo, uma maior compreensão acerca das ações que
realiza no cotidiano pedagógico. Sob essa perspectiva, temos como objetivo nesta comunicação
analisar como professores em formação inicial apresentam autorreflexões sobre sua prática
como docentes em diários reflexivos, produzidos acerca das atividades desenvolvidas pelo
subprojeto de Português/Ufal no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(Pibid), em escolas públicas de Maceió. A análise dos dados fundamenta-se nos pressupostos
teórico-metodológicos da Linguística Aplicada e nas discussões dos estudos do letramento do
professor, conforme reflexões de Kleiman (2006, 2007), Santos (2015, 2017), entre outros. As
descrições e relatos das observações e ações realizadas no cotidiano da escola possibilitaram
que os professores em formação, bolsistas do Pibid, desvelassem nuances de suas atuações nas
experiências vivenciadas na sala de aula e criassem inteligibilidades (MOITA LOPES, 2006) para
aspectos que, geralmente, são despercebidos, aqueles que correspondem aos denominados
“pontos cegos”, conforme Erickson (2001). Os professores também demonstraram maior
segurança e criticidade sobre lacunas que antes expressavam no trabalho pedagógico e nos
momentos de estudo e de socialização de experiências no Pibid.
Palavras-chave: Formação de professores; práticas autorreflexivas; Pibid
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 234
“ERA MUITO NOVA NÉ, DEIXEI ELES LEVAR”: MATERNIDADES NEGOCIADAS NA FALA-EMINTERAÇÃO
AUTORES: Marília Araujo Fernandes
TÓPICO: Linguagem e Identidade
SALA / HORÁRIO: SALA 13 - 11/07 - 16:10/16:30
RESUMO
Esta comunicação tem como enfoque as identidades de gênero interacionalmente negociadas
e, mais especificamente, os aspectos relacionados à maternidade de mulheres moradoras do
Morro do Sossego, no distrito de Gramacho, em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro.
Trata-se de uma região que, desde 1997, é atendida pelo Instituto Vila Rosário, que dispõe
de uma equipe de agentes de saúde muito atuante no combate à tuberculose e na melhoria
da qualidade de vida dos habitantes locais. O objetivo desta breve apresentação consiste
em demonstrar, em uma situação de entrevista não-estruturada, como são negociadas as
identidades de mãe por duas donas de casa urbanas e periféricas na fala-em-interação, tendo
como pano de fundo a ideia de que não existem identidades naturais, mas discursos normativos
sobre as performances de maternidade. Esses discursos são trazidos e atualizados na falaem-interação. A metodologia da pesquisa, de natureza qualitativa, interpretativa e etnográfica,
baseia-se na análise de narrativas e da interação discursiva no curso das entrevistas transcritas,
bem como a partir das anotações de campo. O arcabouço teórico pauta-se nos estudos da
construção da identidade de gênero e discursiva na fala-em-interação, na perspectiva da análise
da conversa, bem como da análise da narrativa, enquanto abordagem teórica e metodológica.
Os resultados obtidos revelam construções sobre gênero e maternidade do ponto de vista de
duas moradoras locais, permeadas pela moralidade que regula as relações na comunidade
pesquisada. Destacam-se, ainda, indicadores de problemas de ordem social, voltados para
dificuldades com a educação dos filhos, a moradia digna, o trabalho e o atendimento à saúde.
Com este trabalho, espera-se proporcionar uma compreensão mais clara da realidade desta
localidade para uma melhoria do atendimento prático do Instituto às famílias da região.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 235
VOICETHREAD NO ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: A ELABORAÇÃO DE UM
REPOSITÓRIO DE TUTORIAS DE FERRAMENTAS ONLINE
AUTORES: Patrícia da Silva Campelo Costa Barcellos, Mariana Backes Nunes
TÓPICO: Linguagem e Tecnologia
SALA / HORÁRIO: SALA 14- 11/07 - 09:30/09:50
RESUMO
O advento das novas tecnologias proporcionou novas formas de interagir e de aprender e,
consequentemente, novas maneiras de planejar aulas. As escolas e seus professores, então,
precisam se adaptar a essas mudanças, favorecendo um ensino que auxilie o aprendiz a se
movimentar com autonomia e criticidade também no ciberespaço. Logo, precisamos de
mudanças também nos cursos de licenciatura. A disciplina Ensino de Língua Estrangeira e
Tecnologia, ofertada aos graduandos em Letras com ênfase em língua estrangeira de uma
universidade federal do sul do país, é voltada a promover reflexões aos futuros professores de
língua sobre alternativas de currículo, organização de conteúdos e avaliação utilizando as novas
tecnologias. Também nessa disciplina os futuros professores são apresentados a diferentes
ferramentas online que poderão ser úteis a suas aulas, como a ferramenta VoiceThread, uma
ferramenta que permite a criação de apresentações online de forma colaborativa, foco deste
trabalho. Ao aparecerem dificuldades pelo fato de muitas dessas ferramentas estarem em língua
inglesa, surgiu a proposta da criação de um repositório digital (SCHMITT et. al., 2013; LEFFA, 2006)
contendo tutoriais acadêmicos em português de uso das ferramentas selecionadas, os quais
facilitariam seu emprego mais eficaz. Estão também presentes nesse repositório sugestões de
atividades pedagógicas utilizando as ferramentas detalhadas nos tutoriais. No presente trabalho
é analisada a elaboração e a recepção dos alunos da disciplina em questão, futuros professores
de língua estrangeira, frente aos tutoriais da ferramenta VoiceThread, assim como a utilização
da mesma em atividades pedagógicas. Espera-se que com a utilização desse repositório online
futuros professores de língua estrangeira, assim como professores em serviço, possam ter a
oportunidade de desenvolver letramento digital, de maneira a utilizar a tecnologia em suas
aulas como mais um artefato mediador da aprendizagem.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 236
RUMO A UM ENSINO SUPERIOR 4.0: EMPREGANDO METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO
DE LÍNGUA INGLESA ATRAVÉS DE UM FÓRUM ONLINE SÍNCRONO
AUTORES: Mariana Backes Nunes, Patrícia da Silva Campelo Costa Barcellos
TÓPICO: Linguagem e Tecnologia
SALA / HORÁRIO: SALA 14- 11/07 - 09:50/10:10
RESUMO
Cada vez mais podemos perceber profundas mudanças na educação superior, principalmente
com a onipresença dos aparatos digitais que permitem acesso a um número ilimitado de
informações. O maior desafio dos professores atualmente é saber como integrar essas novas
tecnologias em sala de aula de maneira a incentivar o aprendiz a adquirir maior autonomia e
criatividade, desenvolvendo habilidades inovadoras para viver em uma sociedade futura ainda
em construção, promovendo, assim, uma Educação 4.0 (WALLNER; WAGNER, 2016). Assim, o
objetivo deste trabalho é analisar a aplicação de metodologias ativas, tais como o ensino híbrido
(MORÁN, 2015), no ensino de língua inglesa, tendo as tecnologias digitais como mediadoras do
processo de aprendizagem (BUTLER-PASCOE; WIBURG, 2003). Os participantes dessa pesquisa
são graduandos em Letras, ainda no primeiro semestre do curso de uma universidade pública
federal, com proficiência intermediária em língua inglesa. Ao longo da pesquisa, foram aplicadas
tarefas envolvendo ferramentas tecnológicas, tendo como temática principal a vida universitária.
O foco do presente trabalho é a interação dos aprendizes em um fórum online realizado em
uma aula presencial utilizando o Moodle, em que os alunos deveriam postar um comentário
sobre como eles se veem sendo um estudante universitário novato, além de responder a um
comentário feito pelos colegas, interagindo sempre na língua estrangeira em questão. Foi
observado que os alunos responderam positivamente à utilização do fórum online de forma
síncrona, participando ativamente da discussão e comentando mais de uma postagem dos
colegas, realizando mais do que requerido na tarefa. Espera-se com esse trabalho incentivar a
inserção das novas tecnologias no Ensino Superior, principalmente nos cursos de licenciatura,
tais como o curso de Letras, de maneira a expandir o leque de possibilidades que o ensino/
aprendizagem pode propiciar, principalmente o ensino/aprendizagem de língua inglesa.
Palavras-chave: Novas tecnologias; Metodologias ativas; Ensino de língua inglesa.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 237
DEBATENDO ESPAÇOS TRANSLÍNGUES E A APRENDIZAGEM DE PORTUGUÊS ESCRITO EM
UM APP EDUCACIONAL PARA SURDOS
AUTORES: Jéssica Vasconcelos Dorta
TÓPICO: Linguagem e Tecnologia
SALA / HORÁRIO: SALA 14 - 11/07 - 10:10/10:30
RESUMO
Os discursos e as narrativas centralizadoras e, portanto, individualistas, que constituem as relações
sociais no mundo globalizado, têm contribuído para a constante invisibilização da diferença
(KEATING, 2007), o que dificulta a percepção sobre o outro e sobre o quanto nossas atitudes
impactam sua vida. Nesse sentido, o presente trabalho, situado dentro do campo da Linguística
Aplicada Pós-humana (PENNYCOOK, 2018), pretende constituir-se como uma possibilidade de
enfrentamento desses discursos hegemônicos que estabilizam sentidos e contribuem para a
manutenção das desigualdades. Para isso, apresentamos o Palavreando, uma proposta de
aplicativo (app) educacional móvel para surdos, cujo objetivo é auxiliar a aprendizagem de
palavras em Português, entendida como um processo discursivo (BAKHTIN/VOLÓCHINOV, 2011,
2015, 2017) e multimodalizado de construção de significados. A proposta de app é fruto de uma
pesquisa de mestrado, de natureza qualitativa e propositiva (ANDRÉ, 2003), realizada com um
grupo de alunos surdos do Ensino Médio inseridos em um programa bilíngue de apoio escolar
de uma universidade pública do interior paulista. O design do Palavreando foi pensado com
base no perfil e nas expectativas do grupo de alunos surdos em foco, sendo suas características
definidas considerando-se as experiências dessa comunidade, bem como suas visões e ideias.
Parte-se do pressuposto de que o app, atualmente em fase de pilotagem - objeto de estudo
de uma pesquisa doutoral em andamento, possibilitará espaços em que práticas translíngues
(CANAGARAJAH, 2013; ROCHA; MACIEL, 2015) e multimodais (JEWITT; BEZEMER; O’HALLORAN,
2016) sejam mobilizadas em meio às experiências de aprendizagens, ou seja, de construção de
sentidos (BEZEMER; KRESS, 2016) vividas pelos surdos. Espera-se que o Palavreando venha a
constituir-se como um espaço que possibilite aos surdos resistirem aos sentidos estabilizados,
resignificá-los e construi-los segundo suas próprias maneiras de ver e viver no mundo.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 238
O PROCESSO DE PRODUÇÃO TEXTUAL EM AMBIENTES VIRTUAIS COLABORATIVOS POR
UMA PERSPECTIVA BAKHTINIANA
AUTORES: Mariana Reis Mendes, Alexandre Ferreira da Costa
TÓPICO: Linguagem e Tecnologia
SALA / HORÁRIO: SALA 14- 11/07 - 10:30/10:50
RESUMO
Este trabalho tem como objetivo discutir a produção textual em ambientes virtuais colaborativos
à luz das reflexões linguísticas propostas por Bakhtin. A pesquisa foi realizada a partir da análise
de textos produzidos colaborativamente por alunos de graduação (majoritariamente do primeiro
período do curso de Letras) da Universidade Federal de Goiás, durante a disciplina de Leitura
e Produção Textual, ministrada pela autora e orientada e supervisionada pelo coautor, como
parte do estágio em docência do Doutorado em Estudos Linguísticos da mesma instituição, no
primeiro semestre de 2018. A disciplina em questão estava inserida em um projeto de extensão,
Seminário de Leitura e Produção Textual, e tinha como objetivos principais despertar os alunos
para a iniciação científica e apresentar os gêneros textuais acadêmicos (artigos, resumos, resumos
expandidos, resenhas, relatórios, entre outros). Assim, apesar do viés instrucional da disciplina
- o que pode ser considerado um procedimento de rarefação do discurso (FOUCAULT, 2008),
ao definir as regras do discurso ao ser produzido - optou-se por uma abordagem colaborativa,
buscando que os alunos trabalhassem de forma colaborativa, rompendo a concepção linear
da produção textual. Nesse sentido, os alunos foram orientados a elaborar o trabalho final
(um resumo expandido da pesquisa que desenvolveram ao longo do semestre) utilizando o
Google Docs, integrado ao Google Classroom, plataforma que foi utilizada ao longo de todo o
semestre para a disponibilização de material, realização de discussões e debates, elaboração
de questionários e atribuição e correção de tarefas. Considerando, portanto, a utilização da
plataforma virtual como extensão da sala de aula, entende-se que a disciplina foi ministrada no
formato híbrido (blended learning), segundo as características elencadas por Bartolomé (2004).
Neste sentido, adota-se, como referencial teórico, o trabalho de Bakhtin (2003; 2006; 2016), no
que tange à concepção de dialogia - a permanente tensão entre campos axiológicos, o diálogo
com o outro e as atitudes responsivas geradas a partir desse diálogo - e ao excedente de visão.
Este último conceito, remete ao ato de colocar-se no lugar do outro, adotando uma postura
valorativa e responsiva, e assemelha-se ao processo de revisão, no qual o autor distancia-se
do seu texto, observando com os olhos de um outro imaginário, um autor ideal (ECO, 2002),
a quem destina seu texto. No entanto, no contexto deste trabalho, este “outro” encontra-se
materializado no papel do colega coautor, que além de autor é também leitor dos textos de
seus pares, e cuja interação e conflitos geram permanentemente o exercício do excedente
de visão. Portanto, com esta pesquisa, pretende-se refletir sobre os aspectos dialógicos da
escrita, incluindo a proposta de um modelo do ciclo de produção dialógica/colaborativa. Assim,
considerada a escrita um ciclo - um processo - e não uma atividade linear, unidirecional e
sem retorno. Nesse sentido, buscamos embasamento na obra de Garcez (1996, 2004), que
considera que as atividades envolvidas na escrita podem ser sequenciais ou simultâneas, e que
o processo é recursivo, uma vez que, durante todo o ciclo, o autor precisa retomar a diferentes
etapas. Portanto, se levarmos em conta o processo de produção textual individual, pode-se
considerar que o mesmo é dialógico pois o autor, antes mesmo de começar a escrever, tem em
mente a figura do leitor (idealizado), cujas expectativas e demanda pretende atender. Durante
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a revisão, neste caso, lê e relê seu texto, pensando nas reações e questionamentos do leitor
idealizado, criando um jogo de valoração e posicionamentos (mesmo que imaginado). Já no
texto produzido colaborativamente, esse processo se materializa, pois o outro não precisa
mais ser imaginado; está presente na figura do coautor, que é, ao mesmo tempo, autor de
outros trechos do mesmo texto. Esse processo cíclico e cujo fluxo não é pré-determinado, é
caracterizado por negociações, que se estabelecem principalmente mediante comentários (e
respostas a eles). No caso do Google Docs, que é a plataforma utilizada para este trabalho, é
possível, ainda, verificar, através de um código de cores (o texto escrito por cada autor recebe
uma cor diferente, no módulo de edição), quais alterações foram feitas por quais autores.
Assim, é possível verificar quais as atividades epilinguísticas (GERALDI, 1997) envolvidas no
processo, pois, através do código de cores e dos históricos de revisões, permite identificar quais
comentários geraram alterações nos textos e se essas alterações foram aceitas imediatamente
ou passaram por novas negociações. Além da codificação por cores e do histórico de revisões,
bem como a possibilidade de comentar, responder a comentários e resolvê-los, o Google Docs
fornece também a possibilidade de que os autores de um documento conversem em uma
janela de bate-papo dentro do próprio documento, o que facilita o processo de edição e o
diálogo entre os pares, ou seja, as atividades epilinguísticas. No entanto, para esta pesquisa,
foram consideradas apenas o histórico de revisão, a codificação por cores, os comentários e
suas respostas/resoluções, visto que o bate-papo só fica disponível enquanto os participantes
estiverem conversando, o que dificulta a análise das negociações realizadas por essa ferramenta.
No entanto, pelos exemplos observados ao longo da disciplina de Leitura e Produção Textual
no primeiro semestre de 2018, verificou-se que as possibilidades de interação promovidas
pela internet, especialmente pelo Google Docs, ampliam ainda mais as oportunidades de
interação entre os coautores e, consequentemente, são bastante produtivas para o exercício do
excedente de visão. Além disso, a ferramenta permite que o professor descentralize a produção
acadêmica da sala de aula e de sua figura, passando a vez e a voz aos alunos, atuando apenas
como mediador (em situações em que se torna estritamente necessário) e orientador. Percebese que essas práticas promoveram nos alunos uma postura mais reflexiva acerca do próprio
texto e do texto do outro, tornando-se mais autônomos e conduzindo o processo de escrita - e
também de aprendizagem -, e não atuando como meros repetidos e espectadores. Portanto,
acredita-se que a utilização desse tipo de plataforma de maneira combinada à sala de aula
presencial (ensino híbrido) pode ser de extrema utilidade na formação de acadêmicos capazes
de pesquisar e produzir textos científicos. Outrossim, o uso do Google Docs permitiu que os
alunos visualizassem o próprio processo de escrita, e passassem a reconhecer a importância de
considerar o “outro” desde o início desse processo, colocando em prática de forma materializada
o excedente de visão, a reversibilidade de papéis citada na obra de Bakhtin.
Palavras-chave: Dialogismo; Escrita colaborativa; Excedente de visão
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 239
UMA ABORDAGEM SEMIÓTICA DA AVALIAÇÃO GAMIFICADA NO ENSINO SUPERIOR
AUTORES: Vivian Pinto Riolo
TÓPICO: Linguagem e Tecnologia
SALA / HORÁRIO: SALA 14- 11/07 - 10:50/11:10
RESUMO
Este trabalho procura apresentar as estratégias discursivas que constituem a relação professoraluno de ensino superior no tocante ao processo avaliativo gamificado no evento acadêmico
online UEADSL 2018.2. A avaliação gamificada consiste em um modelo que privilegia a interação
e, nesse sentido, o UEADSL prevê a interação prévia em disciplinas de ensino superior,
considerando o protagonismo dos jogadores - docente e discentes. A ação responsiva e
responsável de cada jogador diante das estratégias discursivas que lhe são postas é o que
promove a manutenção da jogada e garante o êxito da avaliação do semestre que conflui na
apresentação de um artigo no evento. Assim, os procedimentos teórico-metodológicos terão
por base a teoria Sociossemiótica (LANDOWSKI, 2014), a teoria sobre Gamificação de projetos
educacionais (ARANTES, 2014) e a teoria sobre o Ato responsável (BAKHTIN, 2010), a partir das
quais se procederá às análises. As relações de fazer entre professor-orientador/aluno-autor e
aluno-autor/aluno-ouvinte durante o evento é que serão o alvo de nossas análises.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 240
CURADORIAS DIGITAIS DE SI: FRAGMENTAÇÃO E AUTO/BIOGRAFIA NA VITRINE DO
FACEBOOK
AUTORES: Nayara Natalia de Barros
TÓPICO: Linguagem e Tecnologia
SALA / HORÁRIO: SALA 14 - 11/07 - 11:10/11:30
RESUMO
Esta comunicação propõe-se a compartilhar os resultados obtidos a partir da pesquisa de
doutorado intitulada “Curadorias digitais de si: o auto/biográfico liminar das linhas do tempo do
Facebook”, concluída em 2018, que investigou os processos de composição das linhas do tempo
de perfis pessoais do Facebook em sua constituição e expressão auto/biográfica, executada por
meio da prática da curadoria digital. A proposta metodológica baseou-se na leitura das linhas
do tempo em suas tendências auto/biográficas, a partir da reconstituição de sua temporalidade
cronológica, com destaque para publicações específicas que ilustram vestígios auto/biográficos
dos usuários da rede social estudada. Fundamentada em revisão bibliográfica de diferentes
vertentes teóricas, a pesquisa visou à criação de um arcabouço interdisciplinar que torna possível
contrapor visões canônicas de narrativa e autobiografia às novas configurações auto/biográficas
das redes sociais, ao considerar a linha do tempo do Facebook como uma forma pertencente
ao espaço biográfico e que tem na fragmentação sua condição constitutiva, tanto em termos de
interface – que evoca determinadas práticas de expressão de si –, como em termos das próprias
publicações dos usuários, as quais produzem sentidos particulares se lidas de modo conjunto
e associado ou de forma isolada. Nesse sentido, a análise ampara-se na leitura do corpus (as
próprias linhas do tempo), à luz das articulações teóricas entre a curadoria digital, o discurso
autobiográfico, a figuração da memória e a noção de arquivo. Acredita-se, pois, ser possível
pensar as linhas do tempo como formas contemporâneas de articular e produzir memórias
pessoais, tendo em vista sua densidade auto/biográfica, seus ordenamentos e suas dinâmicas
espaço-temporais, com base na infraestrutura tecnológica proporcionada pela curadoria digital
empreendida pelos usuários de perfis pessoais no Facebook.
Palavras-chave: curadoria digital; espaço autobiográfico; Facebook.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 241
A FORMAÇÃO TECNOLÓGICA DO PROFESSOR DE INGLÊS E SUAS VIVÊNCIAS POR MEIO
DO USO E NÃO-USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.
AUTORES: Carla Cíntia Luz
TÓPICO: Linguagem e Tecnologia
SALA / HORÁRIO: SALA 14- 11/07 - 11:30/11:50
RESUMO
Esta pesquisa se constitui em uma dissertação de mestrado que teve como um de seus
objetivos primordiais, descrever e interpretar o fenômeno da vivência de professores de língua
inglesa que utilizam recursos tecnológicos nas aulas em e lecionam o idioma. Teoricamente,
esta pesquisa se embasa na Epistemologia da Complexidade (MORIN, 2001, 2003, 2005, 2006,
2012, 2015a, 2015b), que compreende a vida como um processo não – linear, sistêmico,
dialógico, recursivo, hologramático, e reconhece a capacidade de construção, desconstrução
e reconstrução dos seres e dos fenômenos que vivenciam como autopoiéticos; no conceito
de auto-heteroecoformação tecnológica de professores (FREIRE, 2009; FREIRE; LEFFA, 2013),
ao compreender os processos formativos permeados por simultaneidade, não lineares e não
passíveis de divisões estanques; e em aspectos referentes às tecnologias digitais de informação
e comunicação (ALMEIDA; VALENTE, 2011; KENSKI, 2012; LEFFA; ARAÚJO, 2016), ao considerar
a importância do letramento digital, da presença das TDIC dentro e fora das aulas, em um
movimento constante, de entender a importância da inserção das tecnologias não apenas
em planos de aula isolados, mas como parte do todo que envolve os processos de ensinoaprendizagem de línguas, e as múltiplas oportunidades de uso das tecnologias por meio das
multimodalidades. Metodologicamente, este é um estudo de cunho qualitativo e se fundamenta
na abordagem hermenêutico-fenomenológica complexa, sob a perspectiva de Freire (2010,
2012, 2015), que adota registros textuais como instrumentos que passam por um processo de
textualização e tematização, que levam, respectivamente a refinamentos e ressignificações que
são continuamente confirmadas e reconfirmadas por meio do que Freire nomeia como ciclo
de validação, e que levam o pesquisador a encontrar temas, subtemas, sub-subtemas que se
constituem por meio da escolha da menor unidade de significado que expressa a essência de um
fenômeno, a partir da emergência de substantivos. Esta investigação contou com a participação
de cinco professores de língua inglesa. Os professores participantes dessa pesquisa situam-se
nos seguintes contextos de atuação: duas escolas públicas da rede municipal (uma na cidade
de São Paulo, e outra na região do Grande ABC de ensino fundamental I, que contempla turmas
do 1º ao 5º ano, uma escola pública da rede estadual de São Paulo no ensino fundamental II (6º
ao 9º ano), uma escola de ensino regular da rede privada localizada na região do Grande ABC
com turmas de ensino fundamental I, e um instituto de idiomas privado na cidade de São Paulo.
Foram utilizados três instrumentos de pesquisa. O primeiro deles foi a escrita de uma narrativa
profissional, que tem a função de detalhar os percursos da formação dos professores de língua
inglesa que participaram deste estudo, sob suas próprias lentes. O segundo instrumento
de pesquisa foi a escrita de uma narrativa sobre a formação tecnológica dos professores
participantes, e o terceiro e último instrumento se constituiu em responder uma questão que
visa saber a opinião dos docentes quanto a interpretação que eles mesmos fazem acerca de suas
vivências como professores de língua inglesa que utilizam recursos tecnológicos, no decorrer
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da referida pesquisa, chamados de TDIC – Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação.
Também foi solicitado aos docentes de língua inglesa participantes que, ao responderem a
tal questionamento, fizessem uma tentativa de ilustrar suas vivências e opiniões por meio de
exemplos autênticos que pudessem retratar suas práticas em sala de aula. A resposta a esse
questionamento foi crucial para responder à seguinte pergunta de pesquisa: Qual a natureza
da vivência de professores de inglês (de escolas públicas, privadas e cursos de idiomas) que se
utilizam de TDIC em suas aulas?. A partir dessa etapa, a descrição e interpretação do fenômeno
que expressa tal vivência tornou-se possível. Os três instrumentos de pesquisa foram obtidos por
meio do envio de e-mails. O Whatsapp foi utilizado como um meio de comunicação alternativo,
com a finalidade de solucionar eventuais esclarecimentos, mas não foi considerado como um
instrumento de registro textual para fins de interpretação. As respostas à pergunta que teve
como objetivo descrever e interpretar a vivência dos professores de língua inglesa participantes
desse estudo, revelaram três grandes temas expressos por meio dos substantivos benefício,
formação e oportunidade, que, por sua vez constituem o fenômeno em foco nessa pesquisa,
e expressam o modo como o uso das tecnologias nas aulas de língua inglesa é vivenciado por
esses professores de inglês que atuam em contextos de ensino variados. No entanto, propõe
também uma discussão sobre um ponto importante que emerge da pesquisa: o não-uso das
TDIC em aulas de língua inglesa. As descobertas desta pesquisa poderão permitir que reflitamos
sobre como o uso das TDIC é vivenciado por professores e alunos de língua inglesa em suas
aulas, e também poderão nos levar a pensar sobre como têm se dado a formação tecnológica
nos cursos de licenciatura em letras, as oportunidades de formação tecnológica subsidiadas
pelas instituições, tanto para professores, como para alunos, e ainda, tentar identificar o que
pode estar acontecendo para que o fenômeno do não-uso ocorra. Dessa forma, os resultados
parciais desse estudo (pois não os considero definitivos, pautando-me em uma visão filosófica
complexa) permitirão obter subsídios para, futuramente, pensar, planejar e desenhar cursos
de formação tecnológica para professores de inglês em nível de licenciatura, pós-graduação e
extensão que venham a responder a necessidades e expectativas docentes. Com o intuito de
colaborar para que haja um processo reflexivo referente à formação tecnológica do professor
de inglês e suas vivências e não-vivências por meio do uso das TDIC em aulas de língua inglesa
nos âmbitos da escola privada, pública, e institutos de idiomas, essa pesquisa contempla uma
seção chamada TDIC e Complexidade em ação em aulas de língua inglesa, que objetiva chegar
até escolas e professores, constituindo-se como uma referência de práticas escolares em
que o uso de TDIC em aulas de língua inglesa foi possível, e que podem se constituir em uma
material plausível de ser colocado em ação por aqueles que a ele tiverem acesso. Esta pesquisa
sugere que o uso de TDIC nas aulas de língua inglesa possa se consolidar por meio de uma
mudança de pensamento que, permeada por transformações, são em sua natureza, sistêmicas,
hologramáticas, dialógicas e recursivas.
Palavras-chave: complexidade; abordagem hermenêutico-fenomenológica complexa; formação
tecnológica do professor de inglês.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 242
LINGUÍSTICA APLICADA DA TRANSLINGUAGEM: CAMINHOS POSSÍVEIS PARA SE PENSAR
AS PRÁTICAS HÍBRIDAS DE LINGUAGEM EM REDES SOCIAIS
AUTORES: Diogo Oliveira Do Espírito Santo
TÓPICO: Linguagem e Tecnologia
SALA / HORÁRIO: SALA 14- 11/07 - 11:50/12:10
RESUMO
O translingualismo ou translinguismo/translinguagem (BAKER, 2001; GARCÍA; WEI, 2014) se
refere às múltiplas práticas de linguagem de sujeitos tradicionalmente denominados bilíngues
e/ou multilíngues. Apesar do crescente número de pesquisas que, em diferentes contextos, têm
acentuado o caráter híbrido e multifacetado do uso da linguagem sob esse rótulo, atualmente,
tem-se começado a discutir a emergência do translingualismo como uma teoria da linguagem, ou
como pontuado por Wei (2018), uma teoria prática da Linguística Aplicada. Embora, inicialmente,
não tenha sido desenvolvido com esse fim (WILLIAMS, 1994, 1996), o translingualismo tem se
configurado como um caminho teórico-metodológico possível para se analisar, problematizar e
descrever as dinâmicas e criativas práticas de linguagem na contemporaneidade que vão além
do uso da língua, stricto sensu. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo discutir em que
medida o translingualismo se caracteriza como um construto teórico-metodológico próprio da
Linguística Aplicada e das ciências que se interessam pela linguagem como prática social. Para
isso, serão discutidas as bases epistemológicas dessa emergente teoria da linguagem, oriundas,
principalmente, dos estudos decoloniais (MATURANA; VARELA, 2005; MIGNOLO, 2012), assim
como serão trazidos exemplos de interações em redes sociais, tais como Facebook e WhatsApp,
que melhor ilustram os múltiplos objetos da translinguagem, com ênfase em seu processo
metodológico de análise (HERRING, 2004; CANAGARAJAH, 2013a, 2013b, 2018). Portanto, esperase problematizar os deslocamentos epistemológicos provocados pelos estudos translíngues no
que se refere não somente à própria constituição da Linguística Aplicada, como também aos
conceitos de língua, cultura e sujeitos bilíngues.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 243
LINGUAGEM E TECNOLOGIA: A DINÂMICA COMPLEXA DAS PRÁTICAS DE ENSINO DE
LÍNGUA(GEM) NO ENSINO BÁSICO EM MATO GROSSO MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS
DIGITAIS
AUTORES: Rodrigo de Santana Silva
TÓPICO: Linguagem e Tecnologia
SALA / HORÁRIO: SALA 14 - 11/07 - 12:10/12:30
RESUMO
Diante da emergência de novas possibilidades de pensar as práticas de língua(gem) postas pelo
contemporâneo, imergimo-nos em uma era de constantes transformações, principalmente nas
práticas de ensino e aprendizagem de línguas. Desta maneira, esta pesquisa se justifica pela
necessidade em se observar a inserção das tecnologias digitais nas práticas de ensino de línguas
no ensino básico de escolas do Estado de Mato Grosso. Dito isso e sabendo da existência da
disciplina Linguagem e Tecnologia, no último semestre do Curso de Letras da Universidade do
Estado de Mato Grosso – campus de Cáceres e que essa disciplina está pautada no trabalho com
o envolvimento e aplicação das tecnologias nas práticas de ensino e aprendizagem de línguas
desde o semestre letivo 2014/2, buscamos, com essa pesquisa, compreender como esses
alunos egressos estão inserindo nas suas práticas da sala de aula atividades que envolvam o
uso das tecnologias digitais. Para isso, buscaremos suporte na teoria dos Sistemas Adaptativos
Complexos por compreendermos que os efeitos das tecnologias nas práticas pedagógicas são
parte de um sistema que, essencialmente, é de natureza complexa e adaptativa. Essa adaptação
acontece, principalmente, por causa dos efeitos dos agentes a partir da relação de uns com os
outro no contexto de um sistema. Se surgem falhas, os agentes se remodelam para evoluírem
e alcançarem um novo estágio de equilíbrio no sistema (HOLLAND, 1999). Assim, tendo esse
suporte teórico, analisamos dados produzidos pelos alunos em ambientes online e também um
questionário quanti-qualitativo, no intuito de observar em que medida as tecnologias estão se
constituindo nas práticas de ensino de Língua em escolas públicas do estado de Mato Grosso.
Os resultados, a partir dos dados analisados, permitiram observar, incialmente, que existe uma
pré-disposição por parte dos professores da Educação Básica para a utilização das tecnologias,
porém existem empecilhos que apontam para uma desestabilização do sistema no que tange
à formação continuada, além da estrutura física das escolas, que não tem encorajado os
professores a utilizarem tais ferramentas em sala de aula. Com esta pesquisa foi possível refletir
sobre o estado real em que se encontra a apropriação das tecnologias digitais nas práticas de
ensino de língua(gem) nas escolas de Mato Grosso e propor caminhos possíveis em relação ao
funcionamento desse sistema, que é, essencialmente de natureza complexa e adaptativa.
Palavras-chave: Linguagem e Tecnologia. Ensino de Língua. Sistemas Adaptativos Complexos.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 244
PRÁTICAS DISCURSIVAS NA ERA DOS EMOJIS - ENSINO E APRENDIZAGEM DE PORTUGUÊS
COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA
AUTORES: Eliana Barbosa dos Santos
TÓPICO: Linguagem e Tecnologia
SALA / HORÁRIO: SALA 14 - 11/07 - 13:30/13:50
RESUMO
Este artigo traz um recorte da pesquisa de mestrado em que busco identificar atividades
pedagógicas de ensino e aprendizagem de línguas que emergem como mais apropriadas ao
ambiente do WhatsApp.Apresenta o uso de emojis em práticas discursivas dos aprendizes de
Português, estudantes do Núcleo de Ensino e Pesquisa de Português para Estrangeiros - UNB. A
justificativa do tema se deve às facilidades das tecnologias digitais, à necessidade de comunicação
imediata, à interação e à integração de imigrantes e refugiados no Brasil. Fundamenta-se em
vertentes teóricas de ESSER (2006) e PERINI (2010) sobre a linguagem nas práticas sociais, de
BAKHTIN (2013) e ROJO (2009) quanto ao processo social e verbal, de BARBOSA e SÃO BERNARDO
(2016 e 2017), AMADO (2015) e OLIVEIRA (2010) sobre a língua portuguesa como acolhimento,
de BEHAR (2015), ALMEIDA FILHO (1993, 2015, 2016), sobre a interação no uso real da língua e
de LEFFA (2006), JONASSEN (2007) e PAIVA (2008) sobre as tecnologias digitais como recursos
pedagógicos. Pauta-se nos conceitos de autores como: MORATO quanto à perspectiva do
interacionismo e da análise de fenômenos linguísticos, FAIRCLOUGH (2016) sobre a teoria social
do discurso e MISOCZKY (2005) sobre o caráter abrangente do discurso. Quanto à metodologia,
a escolha da pesquisa etnográfica tem por base o conceito de SEGATA (2015), da etnografia
virtual de HINE (2000), de SANTOS & GOMES (2013) e o teor interpretativista de MOITA LOPES
(2008). Como instrumentos de coleta de registros são utilizadas as interações e atividades
pedagógicas do aplicativo WhatsApp, as notas de campo ativas e reflexivas da professoraparticipante. O resultado aponta que os emojis ganham significados diferentes de acordo com
o contexto, as crenças e a cultura dos falantes da língua.
Palavras-chave:Tecnologias Digitais; Práticas Discursivas; Ensino e Aprendizagem de Línguas.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 245
O USO DA MÍDIA SOCIAL INSTAGRAM NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE ESPANHOL PARA
BRASILEIROS: @ESPANHOL_BR
AUTORES: Sarah Elizabeth de Menezes Teixeira
TÓPICO: Linguagem e Tecnologia
SALA / HORÁRIO: SALA 14 - 11/07 - 13:50/14:10
RESUMO
Esta pesquisa tem por escopo principal destacar as potencialidades da rede social Instagram
como recurso capaz de auxiliar no ensino aprendizagem de língua espanhola como língua
estrangeira e que possibilite aos usuários autonomia na busca do conhecimento. Para tal,
apresenta como se percebe a dinâmica no perfil @espanhol_br que conta com mais de dez
mil seguidores, numa concepção de língua como processo e interação. Como conteudista do
perfil estudado, relato experiências e observo os principais interesses dos seguidores, sendo
desta forma, um estudo qualitativo. A fundamentação teórica da pesquisa concentra-se em
autores como, McLuhan(1974), Vygotsky (1998), Paiva (2001), Rajagopalan (2017), Moran (2014)
e outros. Em linhas gerais, os resultados apontam para o desenvolvimento de aptidões ligadas
à compreensão textual e multimodal, a competências culturais inerentes à aprendizagem de
uma língua estrangeira, assim como a formação de comunidades de aprendizagem por meio da
participação entre os seguidores.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 246
O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA E TECNOLOGIAS: ENTRELAÇAMENTOS POSSÍVEIS A
PARTIR DA SEMIÓTICA SOCIAL E DA ABORDAGEM MULTIMODAL
AUTORES: Vanessa Tiburtino, Andressa Biancardi Puttin
TÓPICO: Linguagem e Tecnologia
SALA / HORÁRIO: SALA 14 - 11/07 - 14:10/14:30
RESUMO
Este trabalho busca, à luz dos estudos da Semiótica Social e da abordagem multimodal, investigar
o ensino de língua inglesa por meio de textos e artefatos culturais diversos advindos de aparatos
tecnológicos. Numa era marcada pela liquidez, fluidez e instantaneidade das informações
(BAUMAN, 2001), é possível notar o crescente engajamento e interação dos jovens através de
tecnologias móveis, possibilitando o alargamento do contato com textos e mensagens repletos
de modos e recursos semióticos, ampliando, sob vários aspectos, os caminhos da escrita e
da leitura e oportunizando novas práticas culturais e sociais na comunicação global. Destarte,
torna-se elementar observar como os potenciais de significação podem ser explorados e
trabalhados no processo de ensino e aprendizagem com o apoio de textos representados em
recursos tecnológicos como celulares, redes sociais, livros, entre outros. Para aprofundamento
da discussão, recorremos, a priori, às contribuições de Lankshear e Knobel (2007), Jewitt (2014)
e Cope & Kalatanzis (2008) no intuito de analisar a paisagem semiótica multimodal de textos
que circulam em tecnologias disponíveis durante a práxis educativa; em seguida, investigamos
o discurso de professores sobre as formas de apropriação e contribuição destes textos no
processo de ensino de língua inglesa. Como procedimentos metodológicos, utilizamos entrevista
semiestruturada com dois professores de inglês de escola pública, bem como análise textual
sob o arcabouço teórico de Kress (2010). Os resultados apontam, a priori, para uma apropriação
ainda limitada destes textos em sala, mas, quando usados, ratificam a integração e envolvimento
dos alunos, bem como propiciam uma visão crítica e significativa do processo de aprendizagem
da língua.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 247
DO MUSEU DE MEMES PARA A SALA DE AULA: O POTENCIAL DOS MEMES NO
DESENVOLVIMENTO DOS LETRAMENTOS DIGITAIS
AUTORES: Nayara Stefanie Mandarino Silva
TÓPICO: Linguagem e Tecnologia
SALA / HORÁRIO: SALA 14 - 11/07 - 14:30/14:50
RESUMO
No Brasil, mais de 20 milhões de pessoas interagem, diariamente, por meio de dispositivos
móveis. Essa interação envolve edição, compartilhamento, leituras e reações a uma grande
variedade de textos, vídeos, imagens e canções que refletem as nossas relações cotidianas.
Nesse contexto, surgem novos gêneros textuais, dentre eles, os memes, artefatos culturais
que circulam amplamente nos ambientes digitas, com diferentes propósitos. Esta pesquisa
bibliográfica qualitativa objetiva explorar o potencial pedagógico dos memes no desenvolvimento
de habilidades para os letramentos digitais. Para tanto, discutem-se os conceitos e características
dos memes e dos letramentos digitais, além da apresentação de propostas com o uso de
memes para práticas letradas digitais constantes no acervo do Museu de Memes, um webmuseu
com o maior acervo de memes brasileiros, criado pela Universidade Federal Fluminense. As
discussões estão baseadas nas obras de autores como Díaz (2013), Shifman (2013), Lankshear
e Knobel (2015), Maciel e Takaki (2015) e Calixto (2017; 2018). Os resultados apontam para as
potencialidades pedagógicas dos memes na construção de conhecimentos e no desenvolvimento
de habilidades dos letramentos digitais, que se fazem cada vez mais necessárias no contexto
das tecnologias digitais.
Palavras-chave: Letramentos digitais; Memes; Museu de memes.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 248
TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ÂMBITO ESCOLAR
AUTORES: Clara Maria Correa Pereira Andrade
TÓPICO: Linguagem e Tecnologia
SALA / HORÁRIO: SALA 14 - 11/07 - 14:50/15:10
RESUMO
Essa apresentação tem como propósito discorrer sobre como professores de inglês de
Sergipe lidam com as tecnologias digitais no âmbito escolar. Foram selecionados professores e
graduandos para participar de entrevistas que tinham como um dos principais focos observar
se eles se sentem capacitados o suficiente para lidar com as tecnologias na sala de aula e
como lidam com os conhecimentos prévios de seus alunos. Objetivando uma pesquisa mais
diversificada, foram selecionados para entrevista professores de Diretorias Regionais de
Educação (DREs) variadas, professores da capital Aracaju, alunos no primeiro período do curso
de Letras da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e alunos próximos da conclusão do curso.
Foi possível notar em alguns casos que existe uma dificuldade em unir criticamente o conteúdo
do currículo escolar com a tecnologia, bem como utilizar de maneira mais abrangente e crítica
o que o aluno utiliza diariamente, como por exemplo jogos e redes sociais. Alguns professores
citam projetos que foram feitos, além de atividades via Facebook e Whatsapp. Todavia, percebese que a tecnologia geralmente está atrelada a atividades temporárias e não a um uso contínuo.
Essa limitação no uso dos recursos tecnológicos não condiz com o que vivenciamos atualmente:
o desenvolvimento e aperfeiçoamento de novas tecnologias que modificam constantemente
nosso modo de nos comunicar, nossa linguagem e que portanto devem ganhar mais espaço na
sala de aula.
Palavras-chave: Formação de professores; tecnologias digitais; sala de aula
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 249
ATIVIDADES SOCIAIS EM LÍNGUA INGLESA COM O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS
AUTORES: Nadja Maria Santos Soares
TÓPICO: Linguagem e Tecnologia
SALA / HORÁRIO: SALA 14 - 11/07 - 15:10/15:30
RESUMO
Esta comunicação refere-se à pesquisa de mestrado, em andamento, no Programa de PósGraduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe, cujo objetivo geral é analisar como
o trabalho com a atividade social de comunicação em língua inglesa por meio de tecnologias
digitais contribui para o desenvolvimento dos alunos. O quadro teórico delineado parte da Teoria
da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (VYGOTSKY, 2001; LEONTIEV, 1977; ENGERSTRÖM, 1999;
HOLZMAN, 2002); passando pelas Atividades Sociais em aulas de línguas estrangeiras (LIBERALI,
2009) e dos letramentos digitais (LANKSHEAR e KNOBEL, 2015). A pesquisa propõe um projeto
com Atividades Sociais em língua inglesa, em uma escola pública da rede estadual de ensino de
Sergipe. A perspectiva metodológica é da pesquisa crítica de colaboração (MAGALHÃES, 2006;
MAGALHÃES e FIDALGO, 2011), que permite a construção do conhecimento, criação e recriação
de novas possibilidades de trabalho e aprendizagem como forma de transformação e melhor
participação e coexistência na sociedade. Os dados são coletados por meio de gravações de
áudio e analisados segundo a perspectiva da pesquisa docente (FREEMAN, 1998). A análise
e interpretação dos dados aponta resultados que indicam a relevância de estabelecer uma
relação dialética entre o ensino-aprendizagem de inglês e a vida do aluno, a fim de que ele
possa reconhecer, refletir e analisar os conteúdos desenvolvidos ao longo do projeto e utilizálos em contextos reais de comunicação.
Palavras-chave: atividades sociais; letramentos digitais; ensino-aprendizagem de inglês.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 250
USOS DE SMARTPHONES NAS SALAS DE AULA DA UFS: UM ESTUDO COMPARATIVO
ENTRE OS DEPARTAMENTOS DE LETRAS ESTRANGEIRAS E VERNÁCULAS
AUTORES: Paulo Boa Sorte, Nayara Stéfanie Mandarino Silva
TÓPICO: Linguagem e Tecnologia
SALA / HORÁRIO: SALA 14 - 11/07 - 15:30/15:50
RESUMO
Desde dezembro de 2017, a Universidade Federal de Sergipe (UFS) integra uma rede de serviços
internacional de roaming para usuários em pesquisa do ensino superior e cursos subsequentes,
denominada eduroam. Com uma rede de conexão segura e gratuita, surge o debate acerca
dos usos de smartphones em sala de aula. Nesse sentido, esta pesquisa objetiva analisar,
comparativamente, os usos de smartphones por docentes e discentes dos Departamentos de
Letras Estrangeiras (DLES) e Letras Vernáculas (DLEV) da UFS, conhecendo as motivações de
uso desses aparelhos; analisando possíveis regras e consequências de uso dos smartphones e;
investigando possíveis usos didáticos em práticas de ensino dos docentes dos Departamentos
selecionados. Esta é uma pesquisa qualitativa, caracterizada como estudo de caso, de cunho
analítico-interpretativo (YIN, 2010). A coleta e análise dos dados seguem as orientações de
Freeman (1998). Foram aplicados questionários, com perguntas, abertas e fechadas, opiniões,
julgamentos, crenças e representações. Os resultados deste estudo comparativo apontam para
o entendimento do trabalho dos professores do DLES e DLEV e a sua relação com os alunos a
partir das suas atividades no campo das ideias e representações sobre o uso de dispositivos
móveis. Ao investigar o pensamento de docentes e discentes, investiga-se também as suas
práticas cotidianas na universidade.
Palavras-chave:smartphones; salas de aula; eduroam
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 251
JORNAL VIRTUAL: A RESSIGNIFICAÇÃO DA ESCRITA EM ATIVIDADE COLABORATIVA NA
REDE
AUTORES: Cláudia Mara de Souza, Aurélio Takao Vieira Kubo
TÓPICO: Linguagem e Tecnologia
SALA / HORÁRIO: SALA 14- 11/07 - 15:50/16:10
RESUMO
Este trabalho objetiva investigar o processo de ressignificação da escrita no ambiente escolar
a partir da produção colaborativa, interdisciplinar e com o uso de ferramentas digitais: o
jornal escolar on-line. O objetivo central é promover a reflexão sobre o processo de escrita e
a apropriação dela na constituição do sujeito autor. Parte-se da compreensão de que a escrita
no ambiente escolar precisa se tornar significativa ao público-alvo. Assim para que um sujeito
torne-se produtor de sentido, é preciso que também perceba um sentido no próprio uso dessa
tecnologia. Em outras palavras, a escrita é precedida da leitura: leitura de outras vozes, de outras
concepções, de outros sentidos, de outros sujeitos; é permeada por uma necessidade social
ou de interação que busca atingir um objetivo, uma necessidade desse sujeito. A pergunta
norteadora é como viabilizar a produção de texto no ambiente escolar de forma significativa e
eficaz? A hipótese é que a produção colaborativa, interdisciplinar e em ambiente virtual promove
a ressignificação e a apropriação da escrita de forma mais eficaz. O corpus é constituído de
dados decorrentes entrevistas aos professores participantes, de questionários preenchidos
pelos alunos relativos às suas experiências com a escrita colaborativa e produção de jornal, bem
como análise qualitativa das produções. Este trabalho justifica-se por demonstrar que o ensino
da escrita pode ser dotado de sentido e potencializado quando realizado de forma colaborativa,
que é grandemente facilitada graças ao uso de ferramentas digitais. Parte-se de um suporte
teórico referente à escrita significativa, à revisão textual, à interdisciplinaridade, às etapas de
elaboração de um jornal escolar, à mediação tecnológica e desenvolvimento de um projeto de
aprendizagem colaborativo. Para tanto, conta-se com autores como Bakhtin (2006), Coscarelli e
Ribeiro (2005), Freinet (1974), Lévy (2000), Raviolo (2012) e Soares (2003).
Palavras-chave: Letramentos digitais; escrita colaborativa; jornal escolar
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 252
DESIGN DE REA NA PERSPECTIVA DOS LETRAMENTOS CRÍTICOS: UMA AMOSTRA A PARTIR
DE UMA FORMAÇÃO COM EDUCADORAS DE ELE
AUTORES: André Firpo Beviláqua, Alan Ricardo Costa, Vanessa Ribas Fialho, Vilson José Leffa
TÓPICO: Linguagem e Tecnologia
SALA / HORÁRIO: SALA 14 - 11/07 - 16:10/16:30
RESUMO
O embasamento teórico de Recursos Educacionais Abertos (REA) tem representado um grande
desafio para a Linguística Aplicada, para o Ensino de Línguas Mediado por Computador e
para o Ensino de Línguas Mediado por Dispositivos Móveis. Por um lado, orientações teóricas
contemporâneas – dentre as quais destacamos o enfoque transdisciplinar dos Letramentos
Críticos –, apontam para a visão de linguagem como prática social, bem como para a formação
crítica de cidadãos e de cidadãs. Por outro lado, ainda temos numerosos REA que tratam apenas
de aspectos formais da língua e tangenciam questões sociais de maior relevância. Neste estudo,
defenderemos que a oferta de formações em REA na perspectiva dos Letramentos Críticos pode
representar uma alternativa para esse impasse. O objetivo do trabalho é apresentar um dos REA
desenvolvidos em uma formação com nove educadoras de Espanhol como Língua Estrangeira
(E/LE), na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no ano de 2017. A metodologia da
pesquisa é qualitativa, de cunho fenomenológico, e considera o Sistema de Autoria Aberto (SAA)
Ensino de Línguas Online (ELO) para a produção do REA. Os resultados indicam que o REA
apresentado, ora contempla os princípios teórico-metodológicos dos Letramentos Críticos, ora
se distancia um pouco de tal perspectiva. De qualquer forma, é possível perceber um caráter
formativo na produção desse material, diminuindo a distância entre o que se diz e o que se faz
na formação de educadoras de E/LE. Além disso, o REA permanece no ciberespaço para futuras
adaptações – tanto de sua proponente como de colegas de profissão –, oferecendo, assim, uma
pequena contribuição para a colaboração em massa no ensino de línguas estrangeiras.

12º Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada - CBLA 2019 - 297

CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 253
PERFIL SOCIOLINGUÍSTICO DE UMA TURMA DO EJA EM RORAIMA
AUTORES: Déborah de Brito Albuquerque Pontes Freitas
TÓPICO: Sociolinguística
SALA / HORÁRIO: SALA 15- 11/07 - 09:30/09:50
RESUMO
Uma escolarização multilíngue e pluricultural faz parte do dia a dia da vida educacional
roraimense, são contextos de minorias linguísticas cuja naturalização gera, na maioria das
vezes, o apagamento das diferenças e o consequente despreparo para lidar com elas em sala
de aula. Muitas questões precisam ser exploradas para que esses contextos sejam melhor
compreendidos, neste trabalho objetivamos traçar o perfil sociolinguístico de uma turma do
EJA num estudo de caso que serve de base para entendermos a dinâmica presente e que
corresponde a uma primeira fase do projeto “Brasileiros, venezuelanos, haitianos: múltiplas
vozes no EJA em Roraima”. Línguas e culturas minoritárias em sala de aula costumam ser
silenciadas, invisibilizadas, estando ausentes nos objetivos, metodologias, grade curricular e
estratégias de ensino aprendizagem. Conforme Santomé (2013, p. 163) “E é também a instituição
escolar o lugar no qual a carência de experiências e reflexões sobre uma educação antirracista
e programas plurilinguísticos se deixa notar de forma visível”, ocorre que a neutralidade, muitas
vezes preconizada pela escola, leva à este “apagamento”, inibindo reflexões críticas tanto da
sociedade que os acolhe, como dos próprios imigrantes e refugiados. Nesta pesquisa a coleta
efetivada através de questionários, também é realizada por instrumentos como a observação
participativa e a entrevista semiestruturada, somando assim a análise quantitativa, própria
da Sociolinguística, à análise qualitativa, própria da Linguística Aplicada. O crioulo haitiano e o
espanhol venezuelano em contato com o português brasileiro justificam o uso que fazemos
do termo “translinguagem” (CANAGARAJAH, 2013) como base para a inevitável hibridização das
línguas.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 254
REFLEXÕES SOBRE NORMA-PADRÃO PARA O TRATAMENTO DO PLURICENTRISMO
LINGUÍSTICO
AUTORES: Carlos Eduardo Deoclecio
TÓPICO: Sociolinguística
SALA / HORÁRIO: SALA 15- 11/07 - 09:50/10:10
RESUMO
Esta comunicação focaliza a questão normativa dentro do amplo espectro do pluricentrismo
linguístico, considerando que reflexões em torno do problema da padronização numa língua são
cruciais para uma melhor organização e conscientização dos processos de variação linguística
e a consequente ampliação das possibilidades variáveis em dada língua. Alguns conceitos que
norteiam a delimitação do que sejam línguas pluricêntricas, como língua, dialeto e norma, não
são consensuais na literatura linguística. Partindo dessa constatação, faremos uma reflexão
acerca da problemática em torno da norma, em especial da norma-padrão, que descolamos do
rótulo norma culta, a partir, principalmente de Bagno (2003) e Faraco (2008). De forma geral,
uma língua pluricêntrica é aquela usada em distintos centros políticos, econômicos e culturais
e é marcada por apresentar uma significativa variação intralinguística e também por questões
identitárias e de poder. Clyne (1992) organizou o volume Pluricentric Languages, que compila
dados acerca de várias línguas pluricêntricas ao redor do mundo. A partir de então, o modelo
para o estudo das variedades nacionais tem sido encarado pela perspectiva da interação entre
os vários centros onde determinada língua é falada, e não que um deles esteja se desviando
de outro centro tido como referencial. A noção de norma, contudo, é uma das que têm
apresentado maior força para identificar tais variedades, sobretudo as nacionais. Com base
nisso, passaremos a atrelar a problemática da definição de um modelo de língua quando temos
uma mesma língua falada em várias partes do mundo – ou em vários centros do mundo, para
alinhar a abordagem ao pluricentrismo linguístico. Nesse sentido, ilustraremos esse cenário
com alguns fatos e fenômenos linguísticos variáveis da língua espanhola.
Palavras-chave: norma-padrão; variedades linguísticas; pluricentrismo linguístico.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 255
CONTATO INTRA E INTERLINGUÍSTICO – VARIAÇÃO E MUDANÇA LINGUÍSTICA NOS
PRONOMES PESSOAIS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO, PORTUGUÊS URUGUAIO E CRIOULO
CABOVERDIANO
AUTORES: Cíntia da Silva Pacheco, Ulisdete Rodrigues de Souza Rodrigues, Carolina Queiroz
Andrade
TÓPICO: Sociolinguística
SALA / HORÁRIO: SALA 15 - 11/07 - 10:10/10:30
RESUMO
Nosso trabalho encaixa-se na área da Sociolinguística e Dialetologia e abordará questões
relativas à variação pronominal na variedade brasiliense, da capital do Brasil, situada no CentroOeste; nas variedades aceguaenses, situadas na fronteira Brasil-Uruguai; e nas variedades
caboverdianas, situadas no arquipélago de Cabo Verde. A base teórica é da Sociolinguística
Laboviana e do Contato Linguístico. Brasília, inaugurada em 1960, guardava forte tendência a
apresentar apenas os pronomes você/cê, mas, a partir da década de 2000, passa a apresentar a
variante tu em seu escopo linguístico. Aceguá, apesar de não apresentar la gente como primeira
pessoa do plural no espanhol falado pelos aceguaenses, insere a gente pronominal no português
uruguaio justamente por manter contato com o português brasileiro, cujo quadro pronominal
passa por mudança e expansão, ultrapassando as fronteiras. Em Cabo Verde, o paradigma
pronominal diversificado resulta do intenso contato de diferentes povos, em diferentes épocas,
no Arquipélago. Em quatro ilhas de Cabo Verde, as variações podem ser observadas em todas as
pessoas do singular e do plural. Assim, apresentaremos variedades de (re)arranjos pronominais,
resultado de intenso contato, demonstrando que fatores sociais culminam em fatos linguísticos
como os fenômenos morfológicos em questão.
Palavras-chave: contato; variação; mudança linguística
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 256
CONTRIBUIÇÕES DA SOCIOLINGUÍSTICA EDUCACIONAL PARA A MANUTENÇÃO DE LÍNGUAS DE
HERANÇA NO ESPÍRITO SANTO
AUTORES: Edenize Ponzo Peres, Katiuscia Sartori Silva Cominotti
TÓPICO: Sociolinguística
SALA / HORÁRIO: SALA 15- 11/07 - 10:30/10:50
RESUMO
A diversidade linguística do Espírito Santo se deve em parte aos contatos do português com
diversas línguas faladas pelos imigrantes. Dentre os fatores que levam uma comunidade imigrante
a manter sua língua ancestral ou a substituí-la pela do país de acolhimento, postulados por
autores do Contato Linguístico como Weinreich (1970), Appel e Muysken (1996), Baker e Jones
(1998), Coulmas (2005), Matras (2009), Montrul (2013) etc., estão: o status da língua minoritária
e de seus falantes, a solidariedade e a identificação do falante com sua língua, o apoio oficial a
ela etc. Quanto a este último, pesquisas realizadas em comunidades capixabas colonizadas por
imigrantes (cf. COMINOTTI, 2015; MENEGHEL, 2015; PERES, DADALTO, BOTTER, 2016; PETERLE,
2017; etc.) demonstram que a escola foi e ainda é um importante braço do Estado a serviço do
monolinguismo em português e, por conseguinte, da perda das línguas de herança. Por outro
lado, a Sociolinguística Educacional (cf., por exemplo, BORTONI-RICARDO, 2014; CYRANKA, 2016)
advoga em favor do ensino do português culto aliado ao respeito à variedade linguística dos
alunos, possibilitando a manutenção da diversidade linguística da comunidade onde se situa
a escola. Dessa feita, este trabalho visa discutir a adoção dos pressupostos da Sociolinguística
ao ensino de português em três comunidades colonizadas por imigrantes do estado: uma
italiana, uma alemã e uma pomerana. Os resultados das pesquisas evidenciaram que a escola,
ao valorizar a língua e a cultura ancestral dos alunos, promovem a sua autoestima, de seus
familiares e da comunidade, podendo, a partir de ações junto de entidades civis, promover a
manutenção ou mesmo a revitalização das línguas de herança.
Palavras-chave: Sociolinguística; Contato Linguístico; línguas de herança.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 257
SOCIOLINGUÍSTICA E ENSINO: METODOLOGIA ADOTADA EM DISCIPLINA DE GRADUAÇÃO
AUTORES: Leila Maria Tesch
TÓPICO: Sociolinguística
SALA / HORÁRIO: SALA 15- 11/07 - 10:50/11:10
RESUMO
O presente trabalho pretende abordar a metodologia adotada na disciplina “Laboratório de
Práticas Culturais: Sociolinguística e Ensino”, ministrada para os alunos de graduação em
licenciatura dos cursos de Letras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ministrei
essa disciplina por três períodos distintos, totalizando mais de 100 alunos matriculados. A
metodologia adotada nessas turmas se caracterizou por inicialmente fazermos discussões com
base em obras teóricas que versavam sobre questões relacionadas à Sociolinguística e ensino
e, nesse percurso, os alunos também apresentaram seminários sobre textos importantes nessa
área. Nas aulas seguintes, os alunos analisaram diversas coleções de livros didáticos aprovados
pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para verificar se os conteúdos apresentavam
uma visão variacionista dos assuntos e, quando tratados, como era realizado esse tratamento.
Vale ressaltar que essas análises foram compartilhadas na turma. Como última atividade, os
alunos entregaram um trabalho final em que a partir de um assunto gramatical, a ser trabalhado
na educação básica, eles apresentassem a visão da gramática tradicional sobre o tema, como
este tema foi tratado em alguns livros didáticos e, por fim, em gramáticas de base variacionista
ou de uso, como por exemplo a “Gramática Pedagógica do Português Brasileiro”, de Marcos
Bagno. Junto a este trabalho, os alunos tiveram de apresentar um plano de aula sobre o tema
investigado, abordando-o a partir de uma visão variacionista. Os resultados foram muito
positivos, tendo em vista que os alunos que cursaram a disciplina desenvolveram muito bem os
trabalhos e apresentaram planos de aula com o tratamento adequado às recomendações. Este
trabalho pretende apresentar alguns exemplos de propostas desenvolvidas nessas três turmas.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 258
A SÓCIO-HISTÓRIA DOS CONTATOS LINGUÍSTICOS ENTRE O PORTUGUÊS E O TUPI NO
ESPÍRITO SANTO
AUTORES: Andréia dos Santos dos Anjos, Edenize Ponzo Peres
TÓPICO: Sociolinguística
SALA / HORÁRIO: SALA 15 - 11/07 - 11:10/11:30
RESUMO
O município de Aracruz-ES conta com a maior concentração de indígenas Tupinikim e Guarani
Mbya no estado (ROCHA, 1971; COUTINHO, 2006). Porém, enquanto o povo Guarani conseguiu
manter viva a língua dos seus antepassados (CALAZANS, 2014), os povos tupinikim não tiveram
essa oportunidade. Dessa forma, este trabalho tem por objetivo analisar a sócio-história dos
contatos linguísticos entre o tupi e o português nesse município. Para tanto, realizamos uma
pesquisa bibliográfica sobre a história desses indígenas no Espírito Santo e em Aracruz, além de
32 entrevistas sociolinguísticas (LABOV, 2008 [1972]) com informantes nascidos e residentes na
comunidade de Caieiras Velhas, classificados em quatro faixas etárias, dois níveis de escolaridade
e sexo, a fim de: a) registrar o português falado na aldeia; b) identificar os fatores que levaram
à substituição do tupi pelo português; e c) verificar os sentimentos dos informantes em relação
à tentativa de revitalização dessa língua. Nossos resultados apontam que o tupi deixou de ser
uma língua de comunicação na comunidade: os informantes acima de 50 anos afirmam que seus
pais a falavam, mas que não a transmitiram aos filhos. Atualmente, os únicos falantes do tupi
na aldeia são os professores dessa língua, que a aprenderam por meio de um curso ministrado
de 2002 a 2004 por dois alunos do Prof. Eduardo Navarro, pesquisador do tupi antigo. Por
sua vez, todos os entrevistados consideram importante a revitalização da língua e valorizam
o acesso a ela por meio da educação intercultural indígena, promovida pela EMEF Indígena
Caieira Velha, que oferece duas aulas de tupi por semana. Entretanto, os informantes sabem
que apenas essas aulas não são suficientes para a revitalização da língua, mas reconhecem a
sua importância para a valorização e o fortalecimento das origens do seu povo.
Palavras-chave: Contatos linguísticos; comunidades indígenas do Espírito Santo; revitalização da
língua tupi.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 259
A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA DOS RIBEIRINHOS DA REGIÃO DAS ILHAS DE ABAETETUBA-PA
AUTORES: Márcio Roberto Almeida Pina
TÓPICO: Sociolinguística
SALA / HORÁRIO: SALA 15- 11/07 - 11:30/11:50
RESUMO
A averiguação de fatos linguísticos permite ver que traços da língua falada têm se expandido pelos
ambientes mais distantes das áreas urbanas. A diversidade cultural e linguística dos ribeirinhos
na Amazônia é um dos maiores desafios na mediação dos conteúdos pelos professores de língua
portuguesa, para os discentes que vivem nessa região. Muitos docentes relatam apresentar
dificuldades por não conhecerem a realidade dos estudantes ribeirinhos. Esta pesquisa tem
como objetivo mostrar a importância da sociolinguística no ensino da língua portuguesa para
educandos ribeirinhos da Ilha de Arumanduba-Abaetetuba-Pará. Os sujeitos investigados foram
10 alunos, que residem nessa ilha, do segundo ano do Programa de Integração da Educação
Técnica de Nível Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - Campus Castanhal, que estudam no
regime da Pedagogia da Alternância. A metodologia utilizada teve como abordagem qualitativa
e descritiva e os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram à observação, a aplicação
de questionários e a entrevista. Os autores que nortearam esta pesquisa foram Labov (1972),
Dias (1996), Tarallo (2001), Alkmim (2001) e Bagno (2009). Os resultados indicam que o professor
de língua portuguesa precisa conhecer a realidade dos estudantes e refletir que os saberes
que eles trazem é o resultado de conhecimentos adquiridos com seus antepassados e que
precisam ser preservados. Antes da mediação dos conteúdos propostos é necessário avaliar
a verdadeira capacidade verbal do educando e estudá-la no contexto cultural em que essa
capacidade se desenvolve, em situações naturais, distensas e informais. É importante que o
docente compreenda “o que” e não o “como” se fala a língua portuguesa.
Palavras-chave: Sociolinguística; Língua Portuguesa; Ribeirinhos.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 260
A LÍNGUA E SUA CAPACIDADE DE ROMPER O SILÊNCIO E CRIAR LAÇOS: O USO DA LIBRAS
NO CONTEXTO FAMILIAR PAIS OUVINTES DE CRIANÇA SURDA
AUTORES: Valéria da Silva Bezerra
TÓPICO: Linguagem em Contexto de Necessidades Especiais
SALA / HORÁRIO: SALA 15- 11/07 - 11:50/12:10
RESUMO
A aquisição de língua, de acordo com a vertente histórico-cultural, possui um papel primordial
para o desenvolvimento cognitivo, social, cultural e emocional de qualquer criança. As primeiras
interações sociais são, geralmente, construídas no seio familiar. Pensando no contexto de criança
surda de família ouvinte, a falta de uma língua em comum poderá acarretar grandes danos no
desenvolvimento desses aspectos. Refletindo isso, o presente trabalho busca acompanhar o
processo de aprendizagem da Libras de pais ouvintes de uma criança surda. O intuito é caminhar
junto com esses pais a fim de perceber como (1) a inserção na Libras transformará o processo
de interação e comunicação dessa família (2) auxiliará na criação de laços afetivos e (3) (res)
significará a concepção que tinham sobre a surdez. Para isso seguirá a perspectiva históricocultural vygotskyana sobre o papel da linguagem e das relações sociais no desenvolvimento
das funções psicológicas superiores, a visão do Círculo Bakhtiniano que expõe que a língua é
constituída em sua historicidade, ou seja, na língua em uso (viva) dentro de um contexto históricocultural e as concepções de pesquisadores da área da surdez sobre a importância da Libras
dentro do contexto familiar de crianças surdas com pais ouvintes. Metodologicamente é filiada
à Pesquisa Crítica de Colaboração, pois busca a transformação dos agentes envolvidos. Desse
modo, nessa vertente metodológica, a pesquisadora e os demais participantes de pesquisa,
em uma discussão dialética, estarão (re)construindo seus significados ao longo da pesquisa. Os
dados serão produzidos através de diário de campo, gravação de aulas, além de questionários,
entrevistas e sessões reflexivas. Espera-se que no decorrer desta pesquisa perceba-se como o
ensino da Libras ajudou na interação entre pais e filhos, que modo auxiliou na (res)significação
dos pais sobre a surdez do filho surdo e no estreitamento dos laços afetivos.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 261
PESQUISA CRÍTICA COLABORATIVA APLICADA NUMA SALA DE AULA INCLUSIVA
AUTORES: Marcia Honora
TÓPICO: Linguagem em Contexto de Necessidades Especiais
SALA / HORÁRIO: SALA 15 - 11/07 - 12:10/12:30
RESUMO
A presente pesquisa de doutorado, inserido no Programa de Pós-Graduação em Educação
e Saúde na Infância e na Adolescência da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) com
participação em dois grupos de pesquisa: ILCAE e GEICS tem como objetivo principal verificar
a maneira e a extensão pelos quais os benefícios para alunos sem deficiência ocorrem na
educação inclusiva, tendo como campo de pesquisa duas salas de aula de Ensino Fundamental
I em uma escola pública da Grande São Paulo que tem alunos com deficiência matriculados em
salas regulares. A fundamentação teórica escolhida para me auxiliar neste caminho é a Teoria
Sócio-Histórica-Cultural, desenvolvida por Vygotsky com análise para a construção da Zona de
Desenvolvimento Proximal, favorecendo assim a transformação das totalidades. A metodologia
escolhida é a Pesquisa Crítica de Colaboração que tem como princípio organizar pesquisas
que tenham atividades transformadoras e criativas, além de ser o pesquisador um participante
ativo do processo de pesquisa, para isso estão sendo usadas ferramentas: entrevistas semiestruturadas, atividades que promovam a reflexão da ação e Sessões Reflexivas com os alunos
de 6 a 11 anos. A pesquisa está em fase de análise de dados, porém evidenciam-se presente
nos relatos dos alunos princípios da ética, como generosidade, cuidado com o próximo e
responsabilidade.
Palavras-chave: inclusão; análise do discurso; sessão reflexiva.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 262
ELEMENTOS DE JOGOS, DISPOSITIVOS MÓVEIS E APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS: UM
ESTUDO SOBRE EMERGÊNCIA DE LÍNGUA EM JOGOS DIGITAIS MÓVEIS
AUTORES: Marcos Racilan Andrade
TÓPICO: Linguagem e Tecnologia
SALA / HORÁRIO: SALA 15 - 11/07 - 13:30/13:50
RESUMO
A enorme presença de tecnologias móveis e jogos digitais em nossas vidas tem ensejado
um crescente interesse acadêmico em desenvolver estudos para investigar a relação entre
a aprendizagem, em especial a de línguas, e esses dispositivos e jogos. Partindo de uma
revisão dos elementos de jogos na literatura da área, este estudo busca estabelecer como tais
elementos são utilizados em jogos e aplicativos gamificados desenvolvidos para smartphones e
tablets com vistas a promover uma discussão sobre a mobilização de língua materna e adicional
nessas tecnologias digitais. O estudo recorre à concepção de aprendizagem de línguas como
um fenômeno de emergência complexa para investigar a relação entre a utilização dada aos
elementos de jogos nos dispositivos móveis e os propiciamentos para aprendizagem de línguas
percebidas por jogadores. Organizados em estudos de caso múltiplos, os procedimentos
metodológicos incluem a utilização de um questionário e uma entrevista semiestruturada para
avaliar os propiciamentos percebidos pelos jogadores, bem como o uso de uma sistematização
de elementos de jogos para a descrição focalizada das instâncias de uso de línguas encontradas
nos jogos e aplicativos gamificados objetos de escrutínio. Os resultados sugerem que os jogadores
percebem, ou parecem se lembrar de mencionar, poucas oportunidades para aprendizagem de
línguas em seus jogos se comparadas às instâncias identificadas. Tais resultados apontam para
a legitimidade de pesquisas envolvendo a integração da aprendizagem tangencial de línguas em
jogos digitais.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 263
A PRÁTICA DE CONVERSAÇÃO NO CONTEXTO DIGITAL: AFFORDANCES POSSÍVEIS DA
PLATAFORMA VOXY PARA A APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA
AUTORES: Edna Marta Oliveira Da Silva
TÓPICO: Linguagem e Tecnologia
SALA / HORÁRIO: SALA 15 - 11/07 - 13:50/14:10
RESUMO
No ensino de línguas estrangeiras (LE), as tecnologias digitais de informação e comunicação
(TDIC) são utilizadas tanto como suporte ao ensino e aprendizagem como na formação de
espaços virtuais de aprendizagem que se prestam à aprendizagem autônoma e autorregulada. A
educação a distância (EAD) tem se valido dessas prerrogativas para ofertar cursos de licenciatura
em Letras-Inglês que contribuam para a aquisição da língua inglesa dos licenciandos. Dado tal
cenário, existe a preocupação, dentro dos estudos da área da educação, de se entender as
especificidades inerentes ao contexto digital e quais são as aproximações e distanciamentos
que possam existir entre a EAD e o ensino presencial para o ensino de LE. Por prescindir de
contato presencial com professores e demais colegas do curso, faz-se necessário pensar em
metodologias ou estratégias que permitam a esse aluno sentir-se parte do processo de ensino
e aprendizagem, de modo que o curso a ser ofertado possa atingir aos objetivos a que se
propõem. Em se tratando do ensino de língua inglesa (LI), há de se pensar quais recursos, em
termos de TDIC, podem favorecer a aprendizagem, especialmente no que se refere à prática de
conversação, já que essa se constitui na habilidade mais desafiadora para qualquer aprendente
(GAIGNOUX; MOUTINHO, 2016). Assim, a proposta deste trabalho é de apresentar a análise
de uma plataforma de ensino de LI (Voxy) e dos recursos digitais utilizados que propiciem a
aprendizagem de língua estrangeira, com foco na prática de conversação. A análise tomará como
base as pesquisas de Wen-chi; Chen Hsieh e Yang (2017), sobre comunidades de aprendizagem
on line; Díaz e Miy (2017), sobre o desenvolvimento de habilidades orais em cursos on line e
em Menezes (2011) e as possíveis affordances existentes para o desenvolvimento da oralidade.
Palavras-chave: Affordances; Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação; Língua inglesa
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 264
ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: O VÍDEO DIGITAL EM DESTAQUE
AUTORES: Celso Henrique Soufen Tumolo
TÓPICO: Linguagem e Tecnologia
SALA / HORÁRIO: SALA 15 - 11/07 - 14:10/14:30
RESUMO
Vídeo pode ser um recurso eficaz e motivador para o processo de aprendizagem. Embora
qualquer vídeo possa ser usado para fins didáticos, vídeo educativo é o foco, entendido como
mídia digital produzida originalmente como material educativo, com conteúdo selecionado
e organizado de para permitir aprendizagem. Considerando isso, esta comunicação objetiva
apresentar uma reflexão sobre seu uso como recurso didático, em particular para o ensino/
aprendizagem de inglês como língua estrangeira. Para isso, os benefícios do vídeo, especialmente
como combinação multimodal e multimídia, são apresentados, com referência a pressupostos
teóricos postulados para abordagem multimodal por Jewitt e Price (2012) como também a
teoria cognitiva de aprendizagem multimídia de Richard Mayer (2003). Em seguida, dois tipos de
vídeos são caracterizados, ambos envolvendo narrativas: a) o tipo baseado em Commoncraft
(www.commoncraft.com), com sua proposta de explicar, com narrativa, conceitos complexos
em ‘inglês simples’; e b) o tipo baseado em histórias digitais (digitalstorytelling.coe.uh.edu), com
sua proposta de auxiliar a aprendizagem por meio de narrativa acompanhada pelo uso de várias
mídias. Então, abordagens que permitem a incorporação e uso de vídeo para fins educativos –
baseada em conteúdo e baseada em projetos – são apresentadas e discutidas. Finalmente, a
comunicação termina com comentários gerais sobre o uso de vídeo para ensino/aprendizagem
de língua estrangeira.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 265
LETRAMENTOS DIGITAIS E CURRÍCULO
AUTORES: Marcus de Souza Araújo
TÓPICO: Linguagem e Tecnologia
SALA / HORÁRIO: SALA 15 - 11/07 - 14:30/14:50
RESUMO
Esta comunicação tem por objetivo investigar a percepção de quatro alunos-professores de
inglês sobre a aprendizagem e a prática pedagógica com o uso das tecnologias, observando-se
suas percepções acerca da inclusão das tecnologias no ensino-aprendizagem de inglês bem
como o fomento do letramento digital desses alunos-professores a partir de uma disciplina
curricular acadêmica do curso de Letras-Inglês. O referencial teórico baseia-se nos usos das
tecnologias digitais da informação e comunicação (PRENSKY, 2010, 2012; BRAVO; COSLADO,
2012; PISCHETOLA, 2016; entre outros), nas discussões sobre letramentos digitais (WARSCHAUER,
2006; LEMKE, 2010; DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016, para citar alguns), nos conceitos de
formação reflexiva de professores (SCHÖN, 1995, 2000; CELANI, 2003, 2010a, 2010b; RAMOS;
FREIRE, 2009; entre outros) e na formação tecnológico-digital e pedagógica do professor
(ALMEIDA; VALENTE, 2011; FANTIN; RIVOLTELLA, 2013; KENSKI, 2013, 2015; para citar alguns).
Com relação à metodologia, esta pesquisa se caracteriza como um estudo de caso qualitativo
(STAKE, 1995; YIN, 2015) e interpretativista (MOITA-LOPES, 1994) na Linguística Aplicada e
utiliza como instrumentos de pesquisa três questionários, uma entrevista, relatos reflexivos,
atividades no Facebook, autoavaliação e notas de campo do pesquisador. Os dados da pesquisa
foram gerados em uma disciplina curricular acadêmica específica sobre tecnologias do curso de
Letras-Inglês de uma universidade federal do norte do país. Os resultados apontam que uma
disciplina curricular acadêmica específica sobre tecnologias tem papel relevante no curso de
formação inicial de professores de inglês, pois além de mostrar a diversidade de aprendizagem
com diferentes interfaces tecnológicas digitais, possibilita, também, que o futuro professor
venha a refletir a respeito das potencialidades e da apropriação dessas tecnologias para fins
pedagógicos. Além disso, essa disciplina promoveu o letramento digital dos participantes por
meio da familiarização de diversas interfaces tecnológicas digitais para propósitos educacionais
que eram desconhecidas por eles no início da disciplina.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 266
AVALIATIVIDADE E MULTIMODALIDADE: PROPOSTA DE ANÁLISE DOS LINCHAMENTOS
VIRTUAIS MOTIVADOS POR DISCUSSÃO POLÍTICA
AUTORES: Karen Tank Mercuri
TÓPICO: Linguagem e Tecnologia
SALA / HORÁRIO: SALA 15 - 11/07 - 14:50/15:10
RESUMO
O objetivo deste trabalho é analisar alguns discursos contendo situações de linchamento
virtual (MERCURI, 2016) em discussões políticas no Twitter, identificando nos textos as marcas
linguísticas e os fatores ideológicos, culturais e sociais refletidos nas escolhas dos escritores
tanto naquele contexto imediato como no de cultura (LIMA-LOPES, 2012). Como o texto nessa
plataforma é composto por uma ou várias semioses, propomos uma análise discursiva baseada
na junção de duas perspectivas teórico-metodológicas: o Sistema de Avaliatividade (MARTIN e
WHITE, 2005) e a Análise Multimodal (BALDRY e THIBAULT, 2006; MARTINEC E SALWAY, 2005,
KRESS e VAN LEEUWEN, 1996). A coleta de dados foi realizada com o auxílio do software Keyhole
e os autores dos discursos foram anonimizados. Resultados preliminares mostraram que em
relação ao conteúdo, os julgamentos que se sobressaíram foram a respeito da capacidade
intelectual, da normalidade comportamental e da ética. Embora o texto escrito como único
modo foi predominante, nas situações em que era composto com outras semioses, a relação
imagem-texto foi determinante para a construção de uma avaliação negativa. Por fim, sugere-se
essas formas de análises como parte do currículo do ensino de Linguagens e suas Tecnologias,
voltadas ao Ensino Médio e profissionalizante, a fim de despertar senso crítico tanto para
compreensão dos linchamentos virtuais como aos multiletramentos necessários para o uso das
mídias sociais.
Palavras-chave: linchamentos virtuais; avaliatividade; multimodalidade.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 267
O APRENDIZADO NA ESCOLA PÚBLICA TENDO COMO FERRAMENTA O COMPUTADOR E
A INTERNET
AUTORES: Ana Maria Barbosa Varanda Riciolli
TÓPICO: Linguagem e Tecnologia
SALA / HORÁRIO: SALA 15 - 11/07 - 15:10/15:30
RESUMO
Este trabalho, inserido no campo da Linguística Aplicada, teve como objetivo investigar como
o computador e a internet podem colaborar no contexto de ensino e aprendizagem de
um idioma, neste caso, a Língua Inglesa, no âmbito de duas escolas públicas da cidade de
Uberlândia – MG, para identificar seus estágios de implementação. Esta pesquisa, objetivou,
ainda, analisar a forma de implantação efetiva do processo de inclusão digital no contexto de
ensino de Língua Inglesa das referidas escolas, na visão da direção, do professor e do aluno,
bem como investigar quais são as políticas e ações promovidas pelos gestores de Educação e
pelas escolas participantes. Notou-se que, no que diz respeito ao ensino de Língua Inglesa a
escola pública, ainda não se efetivou, de fato, o processo de inclusão digital. Essa não efetivação
parece resultar de uma tensão entre o que preveem os documentos sobre a matéria e o que
efetivamente acontece nas escolas em termos de operacionalização. O aprendizado de um
idioma tendo como ferramenta o computador e a internet na escola pública se encontra ainda
às voltas com problemas de diversas ordens, que vão desde questões práticas, de acesso aos
meios de digitalização, até aqueles que se originam das convicções dos envolvidos que, por
vezes, sustentam o discurso do fracasso. Participaram desta pesquisa gestores de Educação,
diretores, professores e alunos. Para a coleta de dados, contou com entrevistas, questionário e
observação de aulas. Para a análise do corpus dessa pesquisa, valeu-se do método denominado
Paradigma Indiciário de Carlo Ginzburg (2007) e das postulações de Bax (2003), Chambers;
Bax (2006), Sandholtz; Ringstaff; Dwyer (1997). Foi possível perceber que as duas escolas já
iniciaram um processo de inclusão digital em âmbitos gerais. Cada uma das escolas encontra-se
em um diferente estágio de inclusão digital no que se refere à Língua Inglesa. Palavras-chave:
Computador/internet; escola pública; aprendizagem.
Palavras-chave: Computador/internet; escola pública; aprendizagem.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 268
O FEEDBACK NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUAS: COM A PALAVRA, ACADÊMICOS
DA EAD
AUTORES: Alan Ricardo Costa, Vanessa Ribas Fialho, André Firpo Beviláqua, Vilson José Leffa
TÓPICO: Linguagem e Tecnologia
SALA / HORÁRIO: SALA 15 - 11/07 - 15:30/15:50
RESUMO
No âmbito do curso de licenciatura em Letras Espanhol e literaturas a distância da Universidade
Aberta do Brasil (UAB), em convênio com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), o
feedback na Educação a Distância (EaD) e seu papel na formação docente tem estado em
constante debate. Estudos prévios trataram da visão dos professores-tutores quanto aos
desafios no fornecimento de feedback, razão pela qual mostra-se necessária, então, a análise
da visão dos acadêmicos (professores em formação), para um devido contraste entre as
perspectivas e, consequentemente, a obtenção de um olhar mais aprofundado das melhores
formas e estratégias de fornecimento de feedback para fins educacionais. Nesse viés, com
o presente trabalho, temos por objetivo analisar a perspectiva de acadêmicos no que tange
ao fornecimento de feedbackpor parte de professores-tutores e professores-formadores em
atividades e disciplinas em ambientes virtuais de aprendizagem ao longo do percurso formativo
docente. O referencial teórico da pesquisa é composto por estudos da Linguística Aplicada
que abordam os diversos tipos de feedback e seu papel, tanto na aprendizagem de línguas
quanto na relação docente-discente. Esta pesquisa, de viés qualitativo, contou com a aplicação
de um questionário online, composto por questões abertas e de múltipla escolha, enviadas
aos acadêmicos matriculados no 4º semestre do curso de Letras Espanhol (UAB/UFSM), que
compõem o grupo de sujeitos de pesquisa. A maior parte dos sujeitos de pesquisa afirma
estar familiarizado ao conceito de “feedback” e concorda que os feedbacks atribuídos pelos
professores-tutores são personalizados, referentes a cada acadêmico. Resultados preliminares
da investigação indicam (1) a importância do feedback na formação de educadores e educadoras,
(2) a necessidade de usos de diferentes tipos de feedback e (3) maior atenção à explicitação de
critérios de avaliação em atividades.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 269
LINGUÍSTICA APLICADA PÓS-HUMANA E A PERFORMATIVIDADE DO PRAZER SEXUAL NA
INTERAÇÃO HUMANO-MÁQUINA EM SHOWS ERÓTICOS AO VIVO
AUTORES: Eduardo Martins
TÓPICO: Linguagem e Tecnologia
SALA / HORÁRIO: SALA 15 - 11/07 - 15:50/16:10
RESUMO
Este trabalho visa realizar uma aproximação entre a perspectiva pós-humana e teorias da
linguagem. Tomando como base o trabalho de Pennycook (2018) e considerando o complexo
feixe de relações tecido entre entidades humanas e não-humanas na Web 2.0, emprego teorias de
afeto (Deleuze & Guattari, 1987; Spinoza, 1994; Gregg & Seigworth, 2010) e novos materialismos
(Barad, 2007; Bennett, 2010) para (re)pensar o papel da linguagem enquanto construtora de
uma realidade (externa ou não) e sua relação na distinção entre o que é humano e o que é
máquina. Para tanto, parto do Chaturbate, uma plataforma de shows eróticos ao vivo, e o uso
de vibradores controlados à distância nesse site, para analisar a performatividade do prazer
sexual e a participação, tanto da linguagem quanto da infraestrutura tecnológica ali presente,
na construção desse tipo de intimidade. Focalizo em um desses shows para observar como o
controle de tal dispositivo remoto atua, juntamente aos processos semióticos ali presentes,
para estabelecer uma (re)união entre corpos e causar a sensação, assim como a manifestação,
do prazer sexual. Esse prazer é, portanto, encenado, tanto em performances de linguagem
(Austin, 1990; Pennycook, 2007) quando em performances do corpo e dos objetos que atuam
nessa interação (Latour, 2005). (Re)Pensar a Linguística Aplicada sob um viés pós-humano, além
de questionar os limites disso que chamamos “humano” e apontar para como essa distinção
fundamenta grande parte dos pressupostos linguísticos da área, é uma via para a construção
de uma epistemontologia atenta à matéria enquanto entidade vigorosa e, também, vibrante, na
qual coisas participam ativamente dos eventos em que tomam parte.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 270
INOVAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: RELAÇÕES ENTRE AS AFFORDANCES
PERCEBIDAS POR DOCENTES NO USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EM SALA DE AULA
E SUA FORMAÇÃO
AUTORES: Beatriz Gontijo Campos
TÓPICO: Linguagem e Tecnologia
SALA / HORÁRIO: SALA 15 - 11/07 - 16:10/16:30
RESUMO
O presente trabalho é fruto de uma pesquisa de mestrado em Linguística Aplicada, na linha
de Linguagem e Tecnologia, ainda em andamento. A pesquisa investiga o uso dado às novas
tecnologias por professores de língua inglesa; o papel da formação para o uso de tecnologias
na adoção destas; e a relação entre tal formação e a fase de adoção de inovação (ROGERS,
1983). Os dados, então, são coletados através de tecnobiografias de professores em formação
e professores em serviço, que são analisadas sob a ótica das affordances (GIBSON, 1986;
NORMAN, 1999; van LIER, 2000) e da difusão da inovação (ROGERS, 1983). Dessa forma, ao
utilizar tecnobiografias (KENNEDY, 2003; BARTON & LEE, 2015) como fonte de dados sobre
as affordances emersas da relação dos participantes com tecnologia, a situação destes no
processo de adoção de inovações, e também a influência entre formação para tecnologias e a
efetiva adesão a elas em suas aulas, é possível ter um panorama, ainda que em pequena escala,
dos problemas que devemos resolver e dos acertos que devem ser multiplicados para que a
integração entre ensino de línguas, educação e tecnologia aconteça de forma mais efetiva, assim
como ajustar os cursos de formação de professores de modo que estes tenham a oportunidade
de conhecer recursos tecnológicos e as affordances que eles proporcionam para o processo
ensino-aprendizagem. Os resultados esperados são de que a maior parte da formação do
professor para o uso de tecnologia em sala de aula seja informal, e que a adesão a recursos
tecnológicos seja alta, mas ainda numa fase embrionária e pouco inovadora.
Palavras-chave: formação de professores; tecnologia; affordances
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 271
A RESISTÊNCIA DE UMA ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DE INGLÊS
AUTORES: Christine Sant´Anna de Almeida
TÓPICO: Políticas linguísticas
SALA / HORÁRIO: SALA 16- 11/07 - 09:30/09:50
RESUMO
Ao pensarmos em políticas linguísticas em um contexto mais restrito, mais localizado, as
associações de professores são a mais evidente expressão de organização em busca de
aprimoramento profissional daqueles que nelas se engajam. A presente comunicação tem
como objetivo apresentar um histórico sobre a APIES - Associação dos Professores de Inglês
do Espírito Santo. A APIES vem contribuindo com a formação de professores de língua inglesa
do ES de forma ininterrupta há quase três décadas. Foi fundada em 1989 e, após os trâmites
burocráticos junto a órgãos de registro brasileiros, começou a oferecer atividades formativas em
1990. Desde então, tem promovido pelo menos dois eventos por ano. Seus eventos abrangem
professores de todos os segmentos de ensino, e também são apreciados por estudantes de
Letras, bem como profissionais de outras áreas que se interessam pelos temas pela APIES
propostos. Esta comunicação apresentará fatos referentes a sua memorável trajetória, seus
afiliados, seus mais relevantes eventos, e seus maiores desafios para sobreviver/resistir nesses
tempos modernos.
Palavras-chave: políticas linguísticas; associação de professores; formação de professores de
inglês
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 272
A Didática do Multilinguismo em regiões de contato português-Hunsrückisch
AUTORES: Karen Pupp Spinassé
TÓPICO: Políticas linguísticas
SALA / HORÁRIO: SALA 16- 11/07 - 09:50/10:10
RESUMO
Embora o Brasil seja um país multilíngue, ainda faltam políticas públicas que olhem mais
efetivamente para as comunidades onde outra língua é falada, ao lado do português.
Especificamente as línguas de imigração ainda merecem mais atenção, não só através de ações
políticas de reconhecimento, mas também através de políticas educacionais, já que a escola
é um contexto no qual representações sociais podem ser trabalhadas e discutidas. Nesse
sentido, para a presente comunicação, apresentaremos exemplos de atividades práticas que
aplicamos em escolas localizadas em contextos de contato linguístico português-Hunsrückich
no Rio Grande do Sul e que têm como intenção propor uma Didática do Multilinguismo (Pupp
Spinassé, 2014). O objetivo das atividades era promover a conscientização linguística entre as
crianças e sensibilizá-las em relação ao plurilinguismo e à diversidade linguística. Muitas escolas
desses contextos oferecem ensino de alemão como língua estrangeira no currículo regular, mas
nem sempre instituição e professores sabem lidar com o bilinguismo que as crianças trazem de
casa ou com o fato de que elas já possuem determinados pré-conhecimentos da língua alemã,
devido ao fato de falarem uma língua tipologicamente próxima dessa língua-alvo. Ou seja, essa
capacidade acaba não sendo nem aproveitada e nem incentivada por parte da escola – e isso
muito graças aos preconceitos que cercam a língua minoritária, vista, em geral, como uma língua
de menor valor. Assim, ela acaba excluída do contexto escolar, o que tem impactos sociais diretos.
Nesse sentido, vemos na Didática do Multilinguismo uma possibilidade de integrar melhor as
línguas que cercam os alunos, com o objetivo não só de tornar o processo de aprendizado mais
efetivo, mas também, com um propósito social, de fomentar a língua minoritária, legitimando-a
como integrante do contexto escolar.
Palavras-chave: Didática do Multilinguismo; Hunsrückisch; Políticas Linguísticas
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 273
INTERNACIONALIZAÇÃO E POLÍTICAS LINGUÍSTICAS: UMA REFLEXÃO SOBRE O PAPEL
DOS INSTITUTOS FEDERAIS NO CONTEXTO GEOPOLÍTICO DA INTEGRAÇÃO LATINOAMERICANA
AUTORES: Carlos Fabiano de Souza
TÓPICO: Políticas linguísticas
SALA / HORÁRIO: SALA 16 - 11/07 - 10:10/10:30
RESUMO
Esta comunicação pretende lançar mão de uma concepção de internacionalização que
problematize o papel das línguas adicionais (LAs) em seu bojo, destacando, sobretudo, o caráter
crítico e complexo de se colocar em debate as implicaturas envolvidas nesse processo. Assumese, então, que a internacionalização no campo educacional deva ser investigada à luz de sua
relação estreita com o fenômeno da globalização (KNIGHT, 2005; ALTBACH, REISBERG, RUMBLEY,
2009), sem desconsiderar que esses termos têm sido utilizados de forma ampla, polêmica e
não uniforme na literatura. Pretende-se, por meio dessa lente, enfocar este fenômeno a partir
de sua complexidade, de suas contradições (GRIECO, 2001; LACERDA, 1998, 2004; STIGLITZ,
2002) e implicações junto ao processo de internacionalização no âmbito dos Institutos Federais
(IFs), com o objetivo de refletir sobre o papel que essas instituições tendem a desempenhar no
contexto geopolítico da integração latino-americana. Levando em conta essas questões, buscase: (1) apresentar uma definição de internacionalização que não negue o papel do inglês no
bojo desse processo, mas que reconheça a relevância de se privilegiar outras LAs nesse caldo;
(2) discutir sobre a formulação de uma política linguística para essas escolas que considere o
caráter complexo desse processo, evidenciando a necessidade dos professores de LAs atuarem
mais ativamente nessas discussões; (3) analisar documentos que dão a ver a potencialidade
dos IFs como espaços privilegiados de emancipação humana onde se torna possível fomentar
o sentimento de que o destino de cada país latino-americano depende (dependerá) dos
rumos culturais, econômicos, políticos e sociais da região como um todo. Por fim, espera-se
que os resultados evidenciem que essas instituições tendem a ocupar um lugar de destaque
no contexto da integração latino-americana, tendo em vista o seu vasto alcance em território
nacional, com diversos campi localizados, inclusive, em regiões de fronteiras.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 274
A INTERNACIONALIZAÇÃO DO IFES: SABERES E PRÁTICAS TECIDOS LOCALMENTE
AUTORES: Gabriela Freire Oliveira Piccin
TÓPICO: Políticas linguísticas
SALA / HORÁRIO: SALA 16- 11/07 - 10:30/10:50
RESUMO
Tendo em vista a emergência da internacionalização nas Instituições de Ensino Superior (IES)
(KNIGHT, 2004; DE WIT, 2011; AMORIM; FINARDI, 2017), bem como a disparidade no equilíbrio
de forças entre as IES do Norte e as do Sul (SOUSA SANTOS, 2011; ANDREOTTI et al., 2016;
MARTINEZ, 2017), o presente trabalho aborda a pesquisa em andamento acerca das questões
locais relativas ao processo de internacionalização do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES).
O IFES, que abrange desde a educação básica à superior, é composto por vinte e dois campi
distribuídos em diferentes cidades capixabas. Dessa forma, a pesquisa investiga, através da
aplicação de questionários e entrevistas com os/as servidores/as do Instituto, como ocorre a
internacionalização em contextos tão singulares, além do enlace entre políticas linguísticas e de
internacionalização (JORDÃO; MARTINEZ, 2015). A partir da aposta nas epistemologias do Sul
(SOUSA SANTOS, 2010), o estudo enfatiza os saberes e as práticas construídos localmente, bem
como seu diálogo com as agendas de internacionalização nacional e global.
Palavras-chave: internacionalização do IFES; políticas de internacionalização e linguísticas;
epistemologias locais.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 275
PRÁTICAS TRANSLINGUES E NEGOCIAÇÃO DE SENTIDOS: A EMERGÊNCIA NAS AULAS DE
UMA ESCOLA NA FRONTEIRA BRASIL-BOLÍVIA
AUTORES: Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TÓPICO: Políticas linguísticas
SALA / HORÁRIO: SALA 16- 11/07 - 10:50/11:10
RESUMO
O ensino de línguas estrangeiras tem tradicionalmente se pautado em teorias que enfatizam
a visão monolíngue de língua e cultura (Canagarajah, 2013, Pennycook, 2010, Garcia, 2010).
Delimitados pelo paradigma monolíngue, qualquer outra possibilidade de prática linguística,
é tida como inaceitável e desvio, pois dessa maneira está destruindo normas rígidas e suas
hierarquias. Neste trabalho buscamos apresentar resultados de uma pesquisa que teve como
objetivo investigar aspectos de translinguagem que emergiram na interação professora-alunos
no 1º ano do Ensino Fundamental de uma escola na cidade de Corumbá-MS-Brasil fronteira
com a cidade de Puerto Suárez, Província de Germán Busch, Departamento de Santa Cruz,
Bolívia. A discussão se pautará em autores da Linguística Aplicada, sobretudo, nos trabalhos
de Canagarajah (2013), Garcia e Wei (2014) e Rocha e Maciel (2015). Trata-se de uma pesquisa
de natureza qualitativa e exploratória com características da epistemologia da emergência
Summerville (2017). Os dados foram coletados por meio de gravações em vídeo e/ou áudio das
aulas, entrevistas com a professora e observações no diário de campo da pesquisadora. A análise
se organizou a partir do conceito de rizoma proposto por Deleuze e Guattari e ressignificado
por Marques (2015) e Maciel (2016). No mundo globalizado, os estudos sobre os processos de
comunicação/linguagem percorrem o caminho de construir e desconstruir conceitos. Defende,
portanto, a compreensão do processo de ensino e aprendizagem e sua relação mais ampla com
as questões de negociação de sentidos nas aulas de línguas em zonas de contato e a inclusão
de diversas semioses.
Palavras-chave: Práticas Translíngues. Língua Espanhola. Aprendizagem.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 276
PERSPECTIVAS DISCENTES SOBRE O PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO E A LÍNGUA
INGLESA NA PÓS-GRADUAÇÃO
AUTORES: Eduardo Henrique Diniz de Figueiredo, Clarissa Menezes Jordão, Alan Emmerich
Genilheu, Bryan Pisinini Antunes, Gabriela Fagundes Laufer, Thaina Caroline Frankiw
TÓPICO: Políticas linguísticas
SALA / HORÁRIO: SALA 18 - 11/07 - 14:10/14:30
RESUMO
O objetivo desta apresentação é relatar os resultados de um projeto de pesquisa em andamento
que investiga diferentes construções discursivas sobre a língua inglesa nos discursos de
internacionalização dos programas de pós-graduação de uma universidade pública brasileira,
abordando, mais especificamente, o trabalho e as percepções dos discentes desses programas.
Este projeto de pesquisa é parte de um projeto maior, desenvolvido em colaboração com
colegas parceiros que estão investigando as construções discursivas sobre a língua inglesa por
parte de docentes de programas de pós-graduação da instituição. A pesquisa traz contribuições
para os estudos de conceptualizações da língua inglesa no contexto brasileiro, em especial para
o entendimento de como essa língua tem transformado realidades de contextos de ensino
superior no Brasil, no atual momento de internacionalização. Entende-se que tais contribuições
são importantes no que diz respeito às ações práticas de uso e ensino do inglês na universidade
bem como à formação de professores da língua nos cursos de Letras. Os dados foram gerados
através de questionários eletrônicos aplicados no âmbito dos programas de pós-graduação da
instituição e entrevistas subsequentes com agentes envolvidos. As análises desses materiais
(em andamento) estão sendo feitas através de análise de conteúdo. Os resultados preliminares
apontam para as seguintes percepções dos discentes: a) desconhecimento por parte deles
sobre ações de internacionalização na universidade; b) necessidade de maior planejamento
institucional, no intuito de envolver os discentes de forma mais efetiva no processo; c) sentimentos
de síndrome do impostor com relação ao uso de língua inglesa; e d) entendimento que o inglês
no nível acadêmico é mais fácil, por se tratar de assuntos que eles já dominam. Ademais, os
entendimentos dos discentes sobre a língua inglesa parecem, até o presente momento da
análise, conceber língua como externa ao sujeito, o que será problematizado. Implicações para
formação de professores serão discutidas.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 277
FORMAÇÃO
DE
PROFESSORES,
ENSINO
DE
LÍNGUAS
ADICIONAIS
E
INTERNACIONALIZAÇÃO: OS REFLEXOS DE POLÍTICAS LINGUÍSTICAS INSTITUCIONAIS
EM UM INSTITUTO FEDERAL
AUTORES: Lauro Sérgio Machado Pereira
TÓPICO: Políticas linguísticas
SALA / HORÁRIO: SALA 16- 11/07 - 11:30/11:50
RESUMO
Os fenômenos da globalização e da internacionalização têm influenciado fortemente as
instituições de ensino e os processos de formação de professores de línguas. Diante desse cenário,
esta pesquisa, a qual se encontra em andamento, objetivou investigar as políticas linguísticas
empreendidas pela SETEC/MEC para a formação de professores e para o ensino de línguas
adicionais no contexto de internacionalização em um instituto federal. Essa proposta justificase pela necessidade de se identificar os impactos que as ações de internacionalização como
as capacitações oferecidas aos professores influenciam em suas identidades e transformam o
processo ensino-aprendizagem. A metodologia é de base qualitativa com método de grupo focal,
de modo que os instrumentos aplicados são (auto)biografias e/ou histórias de vida, narrativas
de aprendizagem e de formação docente, questionários semi-estruturados e entrevistas, além
de gravação dos encontros entre o proponente com os professores de línguas adicionais e
o coordenador/diretor de relações internacionais da instituição investigada. Espera-se que os
resultados indiquem que as abordagem de ensino em sala de aula estejam sendo orientadas
para propostas de internacionalização do currículo escolar a fim de se alinharem com uma
política pública nacional de ensino e aprendizagem de línguas.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 278
PARA ALÉM DO SABER ABYSSAL: METODOLOGIAS DE PESQUISA DECOLONIAIS.
AUTORES: Lynn Mario Trindade Menezes de Souza
TÓPICO: Políticas linguísticas
SALA / HORÁRIO: SALA 16- 11/07 - 11:50/12:10
RESUMO
Vários pensadores da teorização decolonial (Grosfoguel 2012, Castro-Gomez 2005, Maldonado
Torres 2008, Mignolo 2009) e das epistemologias do Sul (Sousa Santos 1998) apontam o fato
de que a ciência moderna e a sua metodologia de construção de saber estão situadas numa
história colonial marcada por desigualdades de poder, de saberes, de línguas e de seres. Essa
desigualdade ou colonialidade foi construída através do apagamento do sujeito de construção
do saber e portanto, também através do apagamento do contexto histórico e do locus de
enunciação desse sujeito. Esse apagamento efetivamente escondeu o corpo do sujeito da
construção do saber, criando assim, a ilusão de objetividade e de universalidade do saber
construído, estabelecendo a ciência moderna e gerando o que Castro Gomez (2005) chamou de
“ponto zero” do saber e o que Mignolo (2009) chamou de “ego-, corpo- e geo- políticas do saber”.
Para resistir a essa tradição desigual e discriminatória da Ciência Moderna ocidental, é preciso
trazer o corpo situado e localizado de volta à construção do saber. Isso implica em desvelar o
que Alcoff (2007) chamou de “epistemologies da ignorância”. Esta apresentação discutirá as
implicações disso para uma metodologia de pesquisa com cunho decolonial.
Palavras chave: Colonialidade; epistemologias do Sul; metodologia de pesquisa
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 279
TEACHERS’ EDUCATION IN LANGUAGES WITHOUT BORDERS PROGRAM: FOCUS ON
ENGLISH LANGUAGE IDEOLOGIES
AUTORES: Taisa Pinetti Passoni
TÓPICO: Políticas linguísticas
SALA / HORÁRIO: SALA 16 - 11/07 - 12:10/12:30
RESUMO
Language without Borders (LwB) is a Brazilian government-sponsored Program created
to prepare potential candidates who lack foreign language proficiency – especially English –
required to apply for academic mobility in institutions abroad. In this study, LwB is conceived as
a Language Policy (LP), since it embraces intentions, attitudes and practices related to the use,
the acquisition and the status of languages, under the influence of governments’ formal acts, as
well as reflecting historical and cultural factors. It is assumed that a LP embodies as well as it is
embodied by language ideologies, which are representations users have about aspects such as
language use and structure. This presentation examines three language ideologies underlying
the enactment of LwB: Standard language, commodification of English and native-speakerism.
Those are defined as English language ideologies (ELI), sets of ideas which either support or
critically challenge the deterritorialization of English language. Building on resources offered by
the theoretical-methodological foundations of Policy Cycle Approach (PCA) and Critical Discourse
Analysis (CDA), it draws on interviews done with the coordinators of ten Language Centers
where LwB took place, as well as on 63 course syllabuses/programs offered by the Program.
Considering the role(s) played by the English language in the scope of the internationalization
of higher education, the study addresses the implications of questioning and reinforcing the
three ELI, mainly in regard to language teachers’ education in the context of the Program, as it is
posed as one of LwB’s goals. The analyses bring to the fore possibilities for an engaging language
policy as situated appropriations of the LP point to ways of recognizing the complex interactions
involving ideologies, institutional and local practices.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 280
INTERNACIONALIZAÇÃO, POLÍTICA LINGUÍSTICA E ENSINO-APRENDIZAGEM DE LI NO
NUCLI ISF/UFU
AUTORES: Cristiane Carvalho de Paula Brito, Ivan Marcos Ribeiro
TÓPICO: Políticas linguísticas
SALA / HORÁRIO: SALA 16 - 11/07 - 13:30/13:50
RESUMO
As ações de internacionalização, no âmbito das instituições de ensino superior, pautavam-se
sobretudo na ideia de mobilidade, isto é, de enviar brasileiros para estudar em universidades
estrangeiras. Na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), essas ações eram coordenadas
pela Diretoria de Relações Internacionais, mas passaram a ter uma abrangência maior com a
participação no Programa Ciência sem Fronteiras, juntamente com o apoio do Programa Idiomas
sem Fronteiras (IsF), por meio da oferta de cursos de línguas estrangeiras para fins acadêmicos
à comunidade interna. Com a adesão da UFU ao Print - Programa de Internacionalização houve a necessidade de se repensar o processo de internacionalização através da criação de
uma Política Linguística que figurasse soluções e também problematizasse esse conceito e sua
relação com o ensino-aprendizagem de línguas. Nesse sentido, esta comunicação norteia-se
por três objetivos: (i) apresentar ações de internacionalização que vêm sendo implementadas
na referida universidade; (ii) demonstrar a importância de uma política linguística sólida a fim
de embasar tais ações e (iii) discutir em que medida os cursos de inglês para fins acadêmicos
(EAP), oferecidos pelo ISF, contribuem para a consolidação e problematização dessas ações.
Situamo-nos no campo dos estudos trans/indisciplinares em Linguística Aplicada (LA), para
discutir a internacionalização a partir da visão de linguagem como prática sócio-políticaideológica e situada, permeada por relações de poder. Esse lugar teórico nos permite pensála como processo que incide na relação sujeito-linguagem-identidade, uma vez que mobiliza
noções como as de língua global, proficiência linguística, competência cultural, dentre outras,
que, por sua vez, corroboram a naturalização de discursos homogeneizantes e obliteram o
caráter tenso-conflitivo da tomada da palavra.
Palavras-chave: Internacionalização; Política Linguística; Idiomas sem Fronteiras.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 281
O EXAME CELPE-BRAS COMO POLÍTICA GATEKEEPING PARA A NATURALIZAÇÃO NO
BRASIL
AUTORES: Renata Franck Mendonça de Anunciação, Helena Regina Esteves de Camargo
TÓPICO: Políticas linguísticas
SALA / HORÁRIO: SALA 16 - 11/07 - 13:50/14:10
RESUMO
Neste trabalho, propomos uma reflexão sobre a política linguística que estabelece a exigência do
exame Celpe-Bras em processos de naturalização e sobre as consequências que ela poderia ter
no acesso ao exercício de cidadania por migrantes no país. Para tanto, analisamos tal exigência
com base nos pressupostos teórico-metodológicos do Celpe-Bras (RODRIGUES, 2006; COSTA &
CARVALHO, 2013), para refletir sobre quais ideologias linguísticas (WOOLARD, 1998; MCCARTY,
2011) constituem essa nova política linguística para migração e refúgio no Brasil. Concluímos
que essa exigência se configura como uma política linguística verticalizada (BIZON & CAMARGO,
2018), racializada e assimilacionista (BLACKLEDGE, 2006; EREL et al., 2016) que reforça os
processos de despossessão e de não reconhecimento (BUTLER & ATHANASIOU, 2013) a que
essas populações estão submetidas, operando como instrumento de gatekeeping (EREL et al.,
2016; TRIANDAFYLLIDOU, 2014; PENNYCOOK, 1994) ou dificultando seu acesso ao exercício de
cidadania.
Palavras-chave: Migração e refúgio; Naturalização; Ideologias linguísticas; Cidadania; Celpe-Bras.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 282
ABORDAGENS PLURAIS NO ENSINO DE LÍNGUAS: ABRINDO ESPAÇOS PARA UMA
POLÍTICA LINGUÍSTICA PLURAL
AUTORES: Ingrid Kuchenbecker, Mirian do Nascimento Batista Pires
TÓPICO: Políticas linguísticas
SALA / HORÁRIO: SALA 16 - 11/07 - 14:10/14:30
RESUMO
O presente trabalho trata de abordagens plurais no ensino/aprendizagem de línguas na educação
básica, como uma política linguística que reconhece e aborda a diversidade linguística e cultural
da sociedade como um todo. De acordo com essas abordagens, o ensino/aprendizado de todas
as línguas e culturas deveria ser estimulado na educação. Isso se aplica a línguas e culturas
populares, bem como a línguas e culturas que são estigmatizadas ou aquelas consideradas por
alguns como “de baixo prestígio”. Para tanto, são apresentadas e analisadas duas atividades
desenvolvidas no Projeto de Extensão da UFRGS intitulado de “PLURES: Plurilinguismo e Escola”,
que se propõe a desenvolver atividades pedagógicas de caráter teórico-prático que levam
a uma reflexão a respeito: a) do plurilinguismo no Brasil e no mundo; b) das competências
linguísticas e interculturais; c) de práticas plurilíngues e interculturais na educação básica. A
análise busca refletir tanto na concepção quanto na aplicação das atividades à luz dos conceitos
de conscientização linguística e de competência plurilíngue e intercultural. Resultados parciais
apontam que as abordagens plurais de línguas contribuem para dar uma maior visibilidade à
pluralidade linguística presente na sociedade, para dar voz e reconhecimento aos falantes de
outras línguas presentes na sala de aula e para despertar a curiosidade e atitudes de abertura
a outras línguas. Estes resultados, embora parciais, nos levam a acreditar que a escola tem
um papel fundamental de propor políticas educacionais que contemplem o plurilinguismo,
tendo em vista as mais de trezentas línguas faladas no Brasil e recentemente os movimentos
imigratórios para o nosso país.
Palavras-chave: Plurilinguismo; Educação Básica; Políticas Linguísticas.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 283
ESTRANGEIROS NA FRONTEIRA DE MATO GROSSO: O OLHAR DA TEORIA DA
COMPLEXIDADE SOBRE AS POLÍTICAS E LÍNGUAS DE ACOLHIMENTO
AUTORES: Maribel Chagas De Ávila
TÓPICO: Políticas linguísticas
SALA / HORÁRIO: SALA 16 - 11/07 - 14:30/14:50
RESUMO
O Estado de Mato Grosso tem acolhido estrangeiros, principalmente em Cuiabá, onde há uma
comunidade de haitianos e um grande grupo de venezuelanos acampados na pastoral de uma
igreja católica. A pertinência do estudo se dá, na medida em que há uma emergência no estado
de Mato Grosso em definir políticas de acolhimento dos estrangeiros que buscam não só refúgio,
como outras formas de apoio para se estabelecerem com suas famílias no Brasil. Esta pesquisa
busca analisar, pelo viés da Teoria dos Sistemas Adaptativos Complexos (LARSEN-FREEMAN,
2017; ORTEGA, L. e HAN, Z. HOLLAND, 2017; HALL,1997; BORTONI-RICARDO , 2008), como se
dá, no estado de Mato Grosso, as políticas de línguas e acolhimento para haitianos, venezuelanos
e bolivianos. Esse estudo qualitativo, de cunho interpretativista, se dará por meio de entrevistas
narrativas com os refugiados e não-refugiados, bem como com o material produzido durante
as interações para ensino de Língua Portuguesa. Portanto, a análise demonstrará reflexões em
relação às políticas de inclusão nas escolas brasileiras e as metodologias de ensino de língua
portuguesa para estrangeiros, assim como analisarácriticamente o processo de acolhimento
dos estrangeiros e suas implicações sociais no estado de Mato Grosso, pelo viés da teoria da
complexidade.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 284
PERSPECTIVAS TRANSLINGUES NO AMBITO DA LINGUISTICA APLICADA BRASILEIRA
AUTORES: Ana Paula Simões Pessoa, Gisele Ottoni Tamez da Costa, Ruberval Franco Maciel
TÓPICO: Políticas linguísticas
SALA / HORÁRIO: SALA 16 - 11/07 - 14:50/15:10
RESUMO
Pesquisas no campo das linguagens, influenciadas pela sociolinguística da globalização
(Blommaert, 2010, 2017), de perspectivas pós-estruturais da linguagem (Makoni e Pennycook,
2017, Heller, 2016, Garcia, 2017), bem como da Linguística Aplicada pós-humanista (Pennycook,
2017) têm buscado ampliar o olhar para questões da linguagem e políticas linguísticas mais
abrangentes de se fazer pesquisa e considerar linguagem. Uma das vertentes que busca
estabelecer esse diálogo se refere aos estudos de translinguagem ou práticas translingues. Essa
vertente, pautando-se em uma visão transgressiva e política, busca considerar práticas fluidas
e dinâmicas que transcendem as fronteiras entre linguagem, variedades linguísticas e outros
sistemas semióticos (Wei, 2017; Garcia, 2018; Rocha e Maciel, 2015; Ferrari, 2015; Canagarajah,
2017; Lucena, 2018). Nessa vertente, a presente comunicação visa apresentar e discutir um
estudo que se propôs a realizar um levantamento acerca das pesquisas realizadas, no âmbito
da Linguística Aplicada, a partir de diretórios de pesquisa sobre dissertações, teses e artigos
publicados sobre essa vertente no Brasil.
Palavras-chave: Translinguagem; práticas translíngues; sociolinguística dos recursos móveis.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 285
INVESTIGANDO O ESTILO DE QUATRO TRADUÇÕES DE HEART OF DARKNESS PARA O
ESPANHOL POR MEIO DO USO DA LISTA DE CONSISTÊNCIA DETALHADA (DETAILED
CONSISTENCY LIST) DO WORDSMITH TOOLS© 6.0
AUTORES: Mayelli Caldas de Castro, Patrick de Rezende Ribeiro
TÓPICO: Tradução
SALA / HORÁRIO: SALA 16 - 11/07 - 15:10/15:30
RESUMO
Este estudo objetiva enfatizar o uso da Lista de Consistência Detalhada (Detailed Consistency
List), uma aba específica da ferramenta Lista de Palavras (Word List) do WordSmith Tools© 6.0
(SCOTT, 2012), como recurso metodológico viável em uma pesquisa que objetivou investigar o
perfil estilístico de quatro tradutores literários da obra Heart of Darkness (CONRAD, 1902) para o
Espanhol (CASTRO, 2016). O objetivo neste artigo é mostrar como os dados quantitativos gerados
em um corpus paralelo, composto por cinco obras, foram imprescindíveis para a condução das
outras fases de investigação, uma vez que a pesquisa foi parcialmente baseada em corpus e
parcialmente guiada pelo corpus. Foram investigados padrões de escolhas linguísticas no nível
microestrutural com o uso desse recurso metodológico. Para tanto, a análise fundamenta-se na
linha de estudo dos Estudos da Tradução Baseados em Corpus (ETBC), especificamente aqueles
que têm como ênfase o estilo das traduções e dos tradutores. O estudo parte dos achados
de Stubbs (2003, 2005) relacionados à investigação do próprio estilo do texto-fonte. Os dados
quantitativos gerados com o WordSmith Tools© 6.0 permitiram observar padrões de escolhas
lexicais em cada obra e características próprias de cada tradutor a partir do nível microestrutural,
guiando a pesquisa para uma fase intermediária de investigação para que se chegasse ao nível
macroestrutural, o texto. Palavras-chave: Lista de consistência detalhada; estudos da tradução
baseados em corpus; estilo do tradutor.

12º Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada - CBLA 2019 - 330

CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 286
TRADUÇÃO E TRANSLINGUAJAMENTO EM O MINISTÉRIO DA FELICIDADE ABSOLUTA, DE
ARUNDHATI ROY
AUTORES: Junia Claudia Santana de Mattos Zaidan
TÓPICO: Tradução
SALA / HORÁRIO: SALA 16 - 11/07 - 15:30/15:50
RESUMO
O romance The Ministry of Ultimate Happiness, de Arundhati Roy (2017), é marcado pela potência
da escrita pós-colonial de subverter a lógica da língua do colonizador para disputar o espaço
da representação. Analisamos atos de tradução como resistência à constrição monoglóssica
em face das línguas que se encontram – ou se confrontam – tanto no texto de partida, em que
ao inglês se mesclam o urdo e o hindi, quanto em sua tradução para o português brasileiro,
por José Rubens Siqueira, como O Ministério da Felicidade Absoluta (2017). As práticas
translinguais (GARCIA, 2008) de hibridização das línguas solicitam um trabalho de leitura que
opera a visibilização do sujeito colonial, ao mesmo tempo que também prefiguram no romance
a superação da marcação binária da sexualidade. Anjum, personagem hijra (do hindi e urdu,
macho, fêmea, terceiro gênero e transgênero.) desafia a orientação normativa emblematizada
n’O Homem Que Sabia Inglês, afirmando-se mehfil, de todos, de ninguém, de tudo e nada.
Palavras-chave: tradução; translinguajamento; Arundhati roy
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 287
A ELABORAÇÃO DE MATERIAIS PARA O ENSINO DA TRADUÇÃO DO PAR PORTUGUÊSESPANHOL
AUTORES: Bruna Macedo de Oliveira
TÓPICO: Tradução
SALA / HORÁRIO: SALA 16 - 11/07 - 15:50/16:10
RESUMO
O presente trabalho, parte de nossa pesquisa de doutorado em andamento, tem como objetivo
discutir a elaboração de materiais didáticos para o ensino de tradução, mais concretamente
voltados para as especificidades do par português-espanhol. A partir da experiência no
Laboratório de Tradução da UNILA, projeto criado no interior de uma universidade que tem entre
seus princípios filosóficos e metodológicos o bilinguismo e a interculturalidade, e da adoção
de uma metodologia de trabalho colaborativo (Kiraly, 2000), buscamos fomentar o debate
acerca das relações entre essas duas línguas e a sua aplicabilidade ao campo da tradução.
Apresentaremos, assim, como as atividades desenvolvidas no Laboratório nos dão subsídios
para a elaboração de materiais para o ensino da tradução d/nesse par linguístico, contemplando
questões como a proximidade linguística, o poder hipnótico do texto fonte (Presas, 2000) e a
naturalidade na tradução (Tagnin; Teixeira, 2004), aspectos que, de nosso ponto de vista, são
essenciais para a aquisição da competência tradutória (PACTE, 2001).
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 288
A PESQUISA EM LEGENDAGEM PARA SURDOS E ENSURDECIDOS (LSE): TRANSPONDO
BARREIRAS E TRANSITANDO ENTRE OS ESTUDOS DA TRADUÇÃO E A LINGUÍSTICA
APLICADA.
AUTORES: Vera Lúcia Santiago Araújo
TÓPICO: Tradução
SALA / HORÁRIO: SALA 16 - 11/07 - 16:10/16:30
RESUMO
A pesquisa em legendagem para surdos e ensurdecidos (LSE) na UECE começou em 2002.
Tem como objetivo encontrar parâmetros que atendam ao público brasileiro, além de formar
legendistas. Foram realizados quatro pesquisas de recepção (2002, 2007 e 2016). Na primeira
(2002), realizada no Instituto Cearense de Educação dos Surdos com 12 participantes, os
resultados sugeriram que a LSE utilizada nas TVs brasileiras precisa de ajustes para se adaptar
à realidade dos surdos. A segunda (2007) construiu, com o auxílio de 14 surdos do CAS (Centro
de atendimento aos surdos), um modelo de legendagem brasileiro a ser testado no país inteiro
(2011). Esse modelo foi testado por 34 surdos de 4 regiões do país. Os resultados apontaram
para a confirmação de que a velocidade de 145 palavras por minuto (ppm) possibilitou uma boa
recepção. No entanto, as velocidades de 160 e 180 ppm, consideradas como causadores de
dificuldades devido à rapidez, também proporcionaram uma boa recepção, refutando, assim
esta hipótese. A explicação para este desempenho dos surdos estaria na segmentação das falas
em legenda, a qual utilizou os parâmetros encontrados na legendagem para ouvintes: as falas
seriam divididas seguindo os critérios de segmentação visual (pelo corte), retórica (pelo fluxo da
fala) e linguística (pela sintaxe). Para entender a influência da segmentação na legendagem, antes
das pesquisas experimentais de 2016, foi realizado um estudo baseado em corpus para avaliar
a influência da segmentação linguística em itens de programação de TV oferecidos no Brasil
(novelas, seriados e documentários). Os resultados apontaram para uma quantidade razoável
de legendas mal segmentadas, principalmente na quebra de sintagmas nominais (não ficção)
e verbais (ficção). Com esses dados, foi possível obter resultados mais conclusivos. Segundo
as pesquisas experimentais realizadas em 2016, a legenda que seria mais confortável para os
surdos brasileiros seria a legenda rápida, desde que bem segmentada.
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ÓDIGO DO TRABALHO: CI: 289
A INTEGRAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA PELO MODELO
BLENDED LEARNING
AUTORES: Ulisses Tadeu Vaz de Oliveira, Marcelo Saparas
TÓPICO: Material Didático
SALA / HORÁRIO: SALA 17- 11/07 - 09:30/09:50
RESUMO
Esta apresentação procura demonstrar, por meio de um estudo de caso, os principais
aspectos da organização do Content and Language Integrated Learning (CLIL) no contexto
da implementação e desenvolvimento da disciplina Inglês na Escola de Negócios e Hotelaria
da Universidade Anhembi Morumbi (Brasil), membro da Laureate International Universities,
visando à internacionalização da Universidade. A efetivação do curso ocorreu na modalidade
híbrida, blended learning. Mostraremos como se deu a implementação do material didático
utilizado para o ensino de inglês como língua estrangeira (EFL) e sua articulação com conteúdos
específicos das diferentes áreas e cursos, a saber, Comércio Internacional, Hotelaria, Turismo,
Marketing, Administração, Relações Internacionais e Aviação Civil. Para o ensino de Língua Inglesa
no modelo blended, foram utilizadas as séries Touchstone (para níveis iniciais) e Viewpoint (para
níveis intermediários e avançados) da editora Cambridge. Cada coleção contava com o ambiente
virtual de aprendizagem Cambridge Learning Management System. Apresentaremos ações de
organização do programa e estratégias de ensino, tais como: reorganização curricular, formação
de turmas multiáreas por nível de proficiência, configuração do corpo docente, articulação da
língua inglesa com disciplinas de conteúdo específico e no Encontro de Trabalhos das Escolas
de Negócios e Hospitalidade (ETENH). Além disso, analisaremos a reorientação da disciplina, que
passou do foco inicial em fins específicos (ESP) para o ensino integrado com o inglês geral (GE),
bem como alguns resultados de satisfação e desempenho do alunado e desafios prospectivos.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 290
ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE UMA UNIDADE DIDÁTICA TEMATIZANDO O INGLÊS SOB
UMA PERSPECTIVA GLOCAL: DESESTABILIZANDO VISÕES ESSENCIALISTAS SOBRE O
CONSTRUTO “LÍNGUA INGLESA”
AUTORES: Mariana Nunes Monteiro
TÓPICO: Material Didático
SALA / HORÁRIO: SALA 17- 11/07 - 09:50/10:10
RESUMO
No cenário contemporâneo, marcado por instabilidades, transformações céleres,
destradicionalização, vertigens, deslocamento e desconcerto (FABRÍCIO, 2006: 45, 46), dentre
outras problematizações, questiona-se a ideologia linguística da delimitação de uma língua a
uma determinada comunidade, pois em meio a um mundo hibridizado, mestiço e diverso, onde
a mistura linguístico-identitária é cada vez mais evidenciada, faz-se necessário pensar em uma
linguística das práticas e dos contatos em oposição a uma linguística das comunidades (MOITA
LOPES, 2013). Entendendo essas necessidades, essa pesquisa se volta para a elaboração
e análise de uma unidade didática de língua inglesa, pensada para o 8º ano do Ensino
Fundamental II de uma escola federal localizada na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, que
visa a possibilitar o desenvolvimento de uma visão crítica sobre a mesma e, por conseguinte,
encorajar os alunos a se imbricar nos processos de (re)construção de significados produzidos
e distribuídos em língua inglesa, se reconhecendo como usuários legítimos e transformadores
dessa língua. Sua relevância se evidencia a partir do entendimento da força social e discursiva
que instrumentos educacionais têm na construção das realidades e identidades sociais (TÍLIO,
2006), e da consciência de que o professor de línguas pode contribuir para a desconstrução
de discursos únicos, globais, colaborando para a reconstrução das práticas sociais (FOGAÇA
& GIMENEZ, 2007). A fim de alcançar os objetivos propostos, a presente pesquisa, de base
documental (LÜDKE E ANDRÉ, 1986), se vale, especialmente, dos seguintes pressupostos
teórico-metodológicos: ideologias linguísticas sobre o “falante nativo” de inglês (PENNYCOOK,
1994), Pedagogia do letramento sociointeracional crítico (TILIO, 2015), e materiais didáticos
como documentos de identidade (SILVA, 1999 [2017]).
Palavras-chave: documentos de identidade, ideologias linguísticas, letramento crítico
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 291
O LIVRO DIDÁTICO COMO ARTEFATO CULTURAL DE CONSUMO
AUTORES: Jaqueline da Silva Barros
TÓPICO: Material Didático
SALA / HORÁRIO: SALA 17 - 11/07 - 10:10/10:30
RESUMO
A proposta de trabalho aqui apresentada consiste na análise de atividades de linguagem de
uma unidade didática de um livro de espanhol língua estrangeira. Para realizá-la levou-se em
consideração as mudanças discursivas trazidas pela “virada linguística” e os efeitos da globalização
para o ensino de lingua estrangeira. Tais mudanças demandam que assumamos uma postura
mais “crítica” diante de nossa prática e que , dessa forma, pensemos no processo de ensinoaprendizagem de línguas como um conjunto de ações que promovam engajamento social,
preocupando-nos também em trazer para sala de aula contextos nos quais estejam inseridas
problematizações sobre os discursos que circulam no livro didático quanto a poscionamentos
sociais de classe e concepções que se tem sobre cultura, por exemplo, buscando promover
um ensino de língua estrangeira que faça mais sentido para a realidade do alunato com o qual
estamos lidando. Assim, os pressupostos teóricos que direcionam a pesquisa estão no escopo da
Linguística Aplicada Indisciplinar (MOITA LOPES,2006) a qual tem como uma de suas premissas,
o aprendizado via interação social, o qual pode ser viabilizado pelas práticas sociais presentes
nos livros didáticos por meio dos gêneros discursivos, tomando a linguagem como formas
de agir no mundo para a partir dessa ação modificá-lo. A abordagem teórico-metodologica
Análise do Crítica do Discurso por meio da utilização das ferramentas fornecidas pela Linguística
Sistêmico Funcional (Halliday e Mathiessen, 2001;2004) e pela Gramática do Design Visual(Kress
e van Leeuwen, 2004) foi utilizada para a realização da análise.
Palavras-chave: Linguística Aplicada; livro didático; análise do discurso; cultura
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 292
MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO DE INGLÊS NO PROGRAMA RIO CRIANÇA GLOBAL:
UMA PROPOSTA POR MEIO DA PEDAGOGIA DE MULTILETRAMENTOS
AUTORES: Patrícia Helena da Silva Costa
TÓPICO: Material Didático
SALA / HORÁRIO: SALA 17- 11/07 - 10:30/10:50
RESUMO
Em 2010, a Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME-RJ)
e do seu contrato com a Cultura Inglesa, implementou o Programa Rio Criança Global (PRCG)
a fim de ampliar o ensino de Inglês nas escolas municipais do Rio de Janeiro, introduzindo
o idioma a partir do 1º ano do Ensino Fundamental. Essa terceirização parcial do ensino de
Inglês nas escolas da rede municipal incluiu a provisão de material didático a cargo da editora
LF Educacional, braço do grupo Learning Factory, responsável pela elaboração dos materiais
didáticos da Cultura Inglesa. Para o contexto das escolas da SME-RJ, a editora em questão
elaborou a coleção Zip From Zog, para o Ensino Fundamental I e a coleção Interaction ED, para
o Ensino Fundamental II. Em minha pesquisa de Mestrado, no Programa de Pós-Graduação em
Interdisciplinar de Linguística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, investiguei a
adequação dos livros didáticos Zip From Zog 5A e 5B, utilizados nas aulas do 5 º ano. Partindo
do princípio de que esses livros didáticos não se adequam ao PRCG, conforme constatei em
minha dissertação, o objetivo do meu estudo, agora no Doutorado, é desenvolver e aplicar uma
unidade didática para o ensino de Inglês no 5º ano do Ensino Fundamental do PRCG, de forma
a atender demandas relacionadas à práticas situadas de ensino de Inglês, à apresentação dos
aspectos formais da língua, com propósito sociointeracional e crítico, e à formação dos alunos
como cidadãos problematizadores e participativos. Nesta comunicação, apresento este material
didático proposto e estruturado por uma Pedagogia de Multiletramentos (COPE & KALANTZIS,
2000; KALANTZIS & COPE, 2012) e fundamentado em uma concepção sociointeracional
(VYGOTSKY, 1991 [1978]) e crítica (PENNYCOOK, 2004; TILIO, 2017) de ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: Ensino de Inglês no Ensino Fundamental, material didático, Pedagogia de
Multiletramentos
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 293
AGENCIAMENTOS E DIVERSIDADE: LÍNGUA E CULTURA EM LIVROS DIDÁTICOS
PUBLICADOS POR EDITORAS ESPANHOLAS NUM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE
ESPANHA, BRASIL, ARGENTINA E MÉXICO.
AUTORES: Deise Cristina de Lima Picanço
TÓPICO: Material Didático
SALA / HORÁRIO: SALA 17- 11/07 - 10:50/11:10
RESUMO
Este trabalho busca analisar como a diversidade linguística e cultural é trabalhada nos livros
didáticos publicados por editoras espanholas, destinados ao ensino de português e espanhol,
como línguas nacionais, no Ensino Médio ou correspondente, no escopo das políticas
expansionistas do capital espanhol na América Latina, financiadas pelo Banco Mundial. Nossos
estudos sobre os livros de espanhol como língua estrangeira, publicados por editoras espanholas,
têm mostrado que a perspectiva sob a qual a língua e a cultura são abordadas e as identidades
agenciadas, não abrem espaço para uma reflexão consistente sobre a diversidade dos povos
que constituem as comunidades hispano-falantes, a partir dos pressupostos de uma formação
para a cidadania, como preconizada pelos documentos que orientam a formação na escola
básica. Pretende-se discutir, a partir de uma análise enunciativa, baseada nos autores do Círculo
de Bakhtin e da Cultura escolar, que espaço esses temas possuem quando se tratam de livros
destinados ao ensino de língua nacional no período correspondente ao Ensino Médio da Escola
Básica, muitos dos quais submetidos aos programas nacionais de avaliação de publicações
didáticas, como o PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) brasileiro. Com a aprovação
da BNCC, a hipótese de que a homogeneização dos currículos da escola básica favoreceria a
diminuição dos investimentos na produção de materiais didáticos faz cada vez mais sentido. A
participação dos grupos editoriais espanhois nesses programas de fomento (CASSIANO, 2007)
se destaca em três países da América Latina: Brasil, Argentina e México. O escopo deste trabalho
foi delimitado aos anos de 2010 a 2015, período que corresponde ao momento de retomada da
expansão dos grupos editoriais na América Latina.
Palavras-chave: Livros didáticos; Círculo de Bakhtin; Banco Mundial
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 294
IDEOLOGIAS LINGUÍSTICAS EM LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA PARA O ENSINO
BÁSICO: QUE LETRAMENTOS SÃO (DES)LEGITIMADOS?
AUTORES: Bruna Guadagnini Braga Vieira
TÓPICO: Material Didático
SALA / HORÁRIO: SALA 17 - 11/07 - 11:10/11:30
RESUMO
É notório, em nosso cotidiano, a globalização que nos cerca. Assim como esse fenômeno afeta
todas as situações presentes nos dias atuais, ele também atinge o ensino da língua adicional
– especialmente o de Inglês (TILIO, 2016). A partir da grande expansão do Inglês como língua
global (CRYSTAL, 2003a), esse idioma é, atualmente, visto e comoditizado como mercadoria
lucrativa (SZUNDY, 2017; GRAY, 2001), através da qual diferentes ideologias linguísticas são
(des/re)construídas (SZUNDY, 2017) – como, por exemplo, a superioridade do falante nativo ou
de uma cultura específica. Essas ideologias também se fazem presentes no desenvolvimento
de livros didáticos (TILIO, 2009). A partir dessa perspectiva, é importante que alunos/as sejam
expostos/as a espaços e atividades de reflexão crítica e transformação (FREIRE, 1996) para que
possam entender e se posicionar sobre questões relacionadas à expansão do inglês como língua
global. Mesmo com propostas voltadas para o desenvolvimento de (multi)letramentos nas mais
recentes políticas para o ensino e aprendizagem de línguas no Brasil, é importante rever essa
questão no ensino de língua inglesa. Isso acontece, pois, a BNCC – a mais atual proposta de ensino
no Brasil – apresenta uma perspectiva limitada de diversidade, cidadania e criticidade, além de
refletir um modelo neoliberal de educação, focando na competição e individualidade (RIBAS,
2018). Levando em conta esses problemas, a presente pesquisa pretende analisar as práticas
de letramento e ideologias linguísticas (des)legitimadas em materiais didáticos voltados para
o ensino-aprendizagem de língua inglesa indicados pelo Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD)”. Diante disso, espero, com essa análise, compreender as concepções de língua(gem)
(des/re)construídas por livros didáticos aprovados no âmbito do PNLD e em que medida estes
propiciam (ou não) posicionamentos mais críticos em relação ao mundo que nos cerca.
Palavras chaves: ensino de língua inglesa; letramentos; material didático; PNLD, ideologias
linguísticas.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 295
TEACHING MATERIALS X METAPHORS: HOW IMPORTANT IT IS TO LISTEN TO TEACHER’S
VOICES
AUTORES: Patrícia de Oliveira Lucas
TÓPICO: Material Didático
SALA / HORÁRIO: SALA 17- 11/07 - 11:30/11:50
RESUMO
It is known that Metaphors have been used in many research areas and one of the major
contributions came with the study of Lakoff & Johnson (1980) with their seminal work in the
educational field. With regard to the teacher preparation area, Munby (1986) has suggested that
metaphors that teachers use in order to express their own points of view seem to be a fruitful
way to understand what these professionals have inside of their minds when they are teaching
their students. Regarding materials development, studies proposed by McGrath (2002; 2006
and 2013) have strongly fortified how these resources are understood and consequently used
by teachers. Equally important, Lucas (2016) has described the roles materials have according
to teachers’ practices by observing how they deal with them within their professional contexts.
McGrath (2006, p.1) has stressed that “metaphors may be a conveniently economical way of
focusing such reflection”, especially when their focus is related to the comprehension of teachinglearning processes. According to some contributions given by the literature, the intention of this
paper is to discuss and share with the audience some of the metaphors reported in a research
that was developed with the cooperation of public school teachers, emphasizing the existence
of some previously used ones regarding teaching materials, such as “sacred object” (Graves,
2000; Bosompem, 2014) and “recipe” (McGrath, 2002), along with some new ones, as the idea
proposed by the “didactic seesaw” (Lucas, 2016), highlighting the benefits of their uses within
teacher education field.
Keywords: Materials Development; Teacher Education; Methaphors.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 296
PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE
INGLÊS E O PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO NA UTFPR-PB
AUTORES: Marcele Garbin Dagios
TÓPICO: Material Didático
SALA / HORÁRIO: SALA 17- 11/07 - 11:50/12:10
RESUMO
O presente trabalho apresenta considerações sobre atividades de produção de materiais
didáticos, visando à formação linguística e intercultural dos estudantes universitários. O objetivo
é fortalecer a formação docente de alunos do curso de licenciatura em Letras e suprir as demandas
de materiais didáticos para o ensino da Língua Inglesa e a internacionalização na Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, câmpus Pato Branco. A pesquisa foi desenvolvida a partir de
teorias como a perspectiva dialógica de linguagem e visão de língua como discurso (BAKHTIN,
2003, 2004), as relações interculturais no ensino de línguas (DAGIOS, 2017; WALSH, 2010), e da
articulação dessas temáticas nas discussões sobre a elaboração de recursos didáticos para o
ensino de inglês (LEFFA, 2008) e inglês para a internacionalização (FIRNARDI, 2016; FINARDI e
PORCINO, 2015). Os sujeitos de pesquisa participam de um projeto de extensão sobre elaboração
de recursos didáticos, que são disponibilizados aos professores e alunos em formação do curso
de Letras, bem como aos alunos em geral e servidores da UTFPR-PB, que buscam qualificação na
língua inglesa. Os participantes do projeto realizaram encontros com a professora formadora,
discutindo temas como concepções de língua, ensino intercultural, inglês como língua franca/
internacional e materiais didáticos para o ensino de línguas. Após as discussões, foram aplicados
questionários para sistematizar os pontos de vista e percepções dos sujeitos sobre o papel
do ensino do inglês na universidade e como a elaboração e utilização de materiais didáticos
para o ensino/aprendizagem de inglês contribui no processo de internacionalização do câmpus.
Os relatos dos participantes apresentaram diversos pontos de vistas sobre seus processos de
aprendizagem de inglês e, consequentemente, novos modos de (re)pensar a prática docente
intercultural do professor de línguas no contexto da internacionalização universitária.
Palavras-chave: Ensino/aprendizagem de inglês; Internacionalização; Materiais didáticos.

12º Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada - CBLA 2019 - 341

CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 297
CONSIDERAÇÕES SOBRE AUTENTICIDADE E DIREITOS AUTORAIS EM MATERIAIS
DIDÁTICOS PARA ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA NAS MODALIDADES
PRESENCIAL E A DISTÂNCIA.
AUTORES: Gabriela Rossetti
TÓPICO: Material Didático
SALA / HORÁRIO: SALA 17 - 11/07 - 12:10/12:30
RESUMO
A diversidade de contextos educacionais trazida pelas modalidades presencial e a distância
(Bielschowsky, 2008 e Mill, 2011) e a relação entre o aumento da motivação dos alunos em
aprender por meio do uso de recursos e materiais autênticos (Peacock, 1997) e verossímeis
(Augusto-Navarro, 2007), possibilitam ao professor de língua inglesa não apenas escolher e
adotar um material didático em sua totalidade, mas também avaliar e adaptar um material
já existente ou ainda produzir seu próprio material didático, tornando-o parte dos elementos
comunicativos da aula de língua inglesa/estrangeira (Almeida Filho, 1994 e 2002). No entanto,
é necessário levar em consideração que a adaptação e a produção de materiais didáticos, bem
como seu uso com os alunos e em sala de aula (Badger e Macdonald, 2010), envolvem aspectos
relacionados à autoria e, por conseguinte, aos direitos autorais (Constituição Federal de 1988,
Lei nº. 9.610/98, legislação estadunidense de copyright e fair use). Além disso, o uso de recursos
autênticos como fonte para a elaboração de materiais didáticos (Tomlinson, 2010) também
está diretamente relacionado com aspectos de direitos autorais, uma vez que o professor
que elabora o material didático não é o autor do recurso utilizado. Tomando-se como base o
paradigma qualitativo e interpretativista (Telles, 2002), este estudo apresenta considerações a
partir de análises bibliográfica (Lima e Mioto, 2007) e documental (Lankshear e Knobel, 2008)
sobre a questão da autenticidade (Widdowson, 1990 e 1998; Waters, 2009) e autenticidade
psicológica (Larsen-Freeman, 2003) relacionadas à produção de materiais didáticos para o
ensino-aprendizagem de língua inglesa presencial e a distância com o objetivo de auxiliar a
atividade docente, indicando possibilidades e limitações de uso de recursos autênticos de
acordo com premissas da legislação vigente sobre direitos autorais relacionados ao contexto
educacional.
Palavras-chave: autenticidade; material didático; direitos autorais.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 298
O USO DAS IMAGENS EM LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA ESPANHOLA ADOTADOS PELO
MEC: UMA LEITURA FLUSSERIANA.
AUTORES: Wellington Alan Da Rocha
TÓPICO: Material Didático
SALA / HORÁRIO: SALA 17 - 11/07 - 13:30/13:50
RESUMO
Nos últimos anos, nas pesquisas em Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Estrangeira, cresceu
o número de discussões referentes às imagens enquanto recurso facilitador da compreensão
leitora em língua estrangeira. Field (2004) destaca que tais imagens estão inseridas no cotidiano,
visto que essas aparecem de modo cada vez mais assíduo em livros, em revistas, em anúncios
e na internet. Para ela, uma das explicações para essa situação é a tentativa de facilitar a
compreensão dos textos com vista a influir no processo de leitura pelos leitores. Flusser (2011)
afirma que as imagens estabelecem mediações entre o homem e o mundo, visto que esse
não é acessível a aquele de modo imediato, representando o mundo ao homem. No entanto,
ao invés de representarem a realidade, as imagens se tornam biombos, ou seja, fazem com
que o homem tenha uma visão “distorcida” do mundo, impossibilitando-o de refletir e atuar na
construção de uma sociedade mais humana e tolerante. Diante desse quadro, neste estudo,
numa perspectiva flusseriana, analisa-se o emprego de imagens em livros didáticos de espanhol
recomendados pelo Ministério da Educação do Brasil entre 1969 e 2016, de modo a observar
se essas imagens favorecem a perpetuação de determinados valores/status quo ou a reflexão
sobre as possibilidades de ação na construção de sociedade mais humana e tolerante. Esperase, com este trabalho, contribuir para uma reflexão que forneça ideias e subsídios para o
planejamento de atividades com imagens, por parte do professor, que não somente possibilitem
aos alunos o uso da língua estrangeira em uma situação real de comunicação, mas que também
lhes possibilite refletir sobre a sociedade e atuar no processo de humanização da sociedade.
Palavras-chave: imagens; livro didático; língua espanhola;
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 299
OS ASPECTOS INTERACIONAIS DO DISCURSO MULTIMODAL DO LIVRO DIDÁTICO DE
LÍNGUA INGLESA PELO OLHAR DA SEMIÓTICA SOCIAL
AUTORES: Záira Bomfante, Vanessa Tiburtino
TÓPICO: Multimodalidade no texto e no discurso
SALA / HORÁRIO: SALA 17 - 11/07 - 13:50/14:10
RESUMO
Este trabalho busca, à luz da contribuição da Semiótica Social, refletir sobre os modos e suas
orquestrações na constituição dos textos presentes nos livros didáticos (LD) de língua Inglesa,
observando como as interações são estabelecidas entre o leitor-aluno. A crescente produção
de significados em vários modos, em diferentes meios, o crescente consumo, a produção e
a disseminação de imagens ameaça a hegemonia da linguagem verbal como principal meio
de comunicação e representação. Como o LD é um material pedagógico de fundamental
importância para o ensino e aprendizagem da língua estrangeira no contexto educacional
público e passou a ser distribuído pelo Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, torna-se
relevante investigá-lo. Assim, ancoramo-nos nas postulações de Kress e van Leeween (2001,
2006), Kress (2010) e Bezemer e Kress (2016) para reflexão dos dados selecionados, uma
coleção do PNLD vigente no triênio 2018-2020, buscando mapear a articulação entre o verbal
e o visual nas aberturas das unidades da coleção selecionada e de que forma essa relação se
constitui e contribui no processo interacional. Analisamos o corpus considerando os aspectos
interativos: contato, distância social, perspectiva e modalidade. Acreditamos que as reflexões
fomentadas neste trabalho podem ampliar o olhar dos professores de inglês no que se refere
aos aspectos multimodais presentes nos livros com os quais trabalham a fim de potencializar
sua práxis, ampliando sua visão de conceitos como texto, interação e recursos mutimodais e
como estes são primordiais na produção de sentido.
Palavras-chave: Semiótica Social; Livro Didático; Aspectos Interativos.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 300
OS IMPACTOS DA PRESENÇA/AUSÊNCIA DA IMAGEM NA PRODUÇÃO DE SENTIDO EM
SÉRIES DOCUMENTAIS SOBRE CRIMES REAIS
AUTORES: José Stênio Costa de Carvalho
TÓPICO: Multimodalidade no texto e no discurso
SALA / HORÁRIO: SALA 17 - 11/07 - 14:10/14:30
RESUMO
Ainda que toda manifestação de linguagem seja intrinsecamente multimodal, os suportes digitais
ampliaram as possibilidades de produção e distribuição de textos que articulam quantidades
maiores de modos. Por conta disso, cada vez mais as expressões audiovisuais reinvidicam seu
espaço em esferas da atividade humana anteriormente dominadas pelo texto escrito. Em vista
dessa transformação na natureza dos textos e partindo do pressuposto de que cada modo é
utilizado a partir de escolhas que visam objetivos comunicativos específicos (JEWITT, 2016), faz-se
necessário investigar como esses modos contribuem para a construção dos sentidos dos textos
em que são empregados. Neste sentido, o trabalho se debruça sobre os deslocamentos de
sentido provocados pela presença ou ausência da imagem em séries documentais sobre crimes
reais. Para tanto, foram escolhidas como objeto de análise as séries documentais The Keepers
— série audiovisual lançada pela Netflix em 2017 — e Serial — série de podcasts cuja primeira
temporada data de 2014. Apesar de apresentarem uma grande semelhança temática —ambas
estabelecem suas narrativas a partir da investigação de um crime real —, a possibilidade ou
impossibilidade do uso da imagem provocam dirvegências em suas formas composicionais e
estilo. Afinal, cada um articula os modos de que dispõe de uma forma específica para realizar
ações comuns ao gênero, como descrever cenários, documentos e provas; narrar a investigação
ou o próprio crime; ou mesmo argumentar no sentido de uma conclusão para o caso.
Palavras-chave: multimodalidade; gêneros do discurso; documentário.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 301
MULTIMODALIDADE E DICIONÁRIO BILÍNGUE DE INGLÊS: A RELAÇÃO TEXTO-IMAGEM
EM VERBETES ILUSTRADOS
AUTORES: Antonia Dilamar Araújo, Aryanne Christine Oliveira Moreira, Lorena Américo Ribeiro
TÓPICO: Multimodalidade no texto e no discurso
SALA / HORÁRIO: SALA 17- 11/07 - 14:30/14:50
RESUMO
Neste estudo, investigamos relações texto-imagem em verbetes ilustrados de um dicionário
bilíngue, o Longman Dicionário Escolar para Estudantes Brasileiros Inglês-Português/PortuguêsInglês (2009), com base no modelo teórico de Martinec e Salway (2005) sobre as diferentes
possibilidades de relações de status e lógico semânticas que podem ocorrer entre texto e imagem.
Para compor o referencial teórico, as principais leituras foram Lew (2010), que aborda o termo
Lexicografia Multimodal, van Leeuwen (2005), Kress e van Leeuwen, (2006), que tratam sobre
Semiótica Social e Multimodalidade, e, ainda, Barthes (1977) e Halliday e Matthiessen (2014),
bases para o modelo de Martinec e Salway (2005). Com base nessas leituras, consideramos,
neste trabalho, o verbete ilustrado como um texto multimodal. Para este estudo, de natureza
descritiva, selecionamos verbetes ilustrados da direção Inglês-Português do dicionário que
exemplificassem as diferentes relações texto-imagem presentes na obra. A análise dos verbetes
permitiu-nos inferir que texto e imagem podem se relacionar de forma igual (complementandose ou não) ou, ainda, desigual, em que a imagem se refere a parte do texto. Além disso, texto
e imagem podem apresentar-se em um mesmo de nível de generalidade, ou o texto pode ser
mais geral que a imagem. Finalmente, a imagem pode acrescentar informações que não são
apresentadas pelo texto.
Palavras-chave: texto; imagem; dicionário bilíngue.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 302
RESPONSABILIDADE DISCURSIVA: BEBER OU NÃO BEBER?
AUTORES: Camilla Reisler Cavalcanti
TÓPICO: Multimodalidade no texto e no discurso
SALA / HORÁRIO: SALA 17 - 11/07 - 14:50/15:10
RESUMO
Comercias frequentemente usam estratégias discursivas que imitam práticas sociais e culturais
e evocam respostas emocionais. Esses discursos são construídos com base em problemas
sociais e enquadram marcas com uma representação social positiva para criar uma boa imagem.
Sendo uma construção multimodal, os comerciais usam a maior quantidade de modos possível
para a transmissão de uma mensagem na qual a marca é um ator social inserido na ideologia
predominante do público alvo. Partindo das Representações Sociais (van Leeuwen, 2008), da
Multimodalidade (Kress, 2010, 2014) e da Análise Crítica do Discurso, esse trabalho examina
elementos discursivos e multimodais aplicados em um comercial de cerveja muito compartilhado
nas mídias sociais em 2017. Alinhados com o letramento multimodal, os potenciais de significado
são discutidos a partir da definição de contexto proposta por van Dijk (2014). Esse trabalho procura
desvelar as estratégias empregadas para o alcance dos objetivos da empresa, relacionando o
posicionamento social dos atores envolvidos. Partindo da explícita ideia de que estereótipos e
modelos mentais cristalizados podem ser dissolvidos por meio da proposta do comercial, uma
conversa de bar mundana, se a cerveja certa for consumida, indiretamente inferimos que há
uma apologia ao consumo de álcool que associa um comportamento socialmente desejável ao
ato de beber. A características amorais relacionadas ao álcool são camufladas pela aceitação
ética do outro, resolvendo assim o problema. A responsabilidade dos atos resta unicamente
sobre o consumidor. Nesse sentido, esse trabalho defende que apesar de um apelo emocional
ético, o comercial tem êxito em alcançar o objetivo capital sem compartilhar o fardo de que, na
verdade, o produto dificilmente gera comportamentos representados no discurso.
Palavras-chave: Representações sociais; multimodalidade; estratégias discursivas.

12º Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada - CBLA 2019 - 347

CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 303
TÍTULO: MULTIMODALIDADE E ENSINO: O USO DE IMAGENS EM MATERIAL DIDÁTICO
PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
AUTORES: Samia Alves Carvalho, Ana Cristina Cunha Da Silva
TÓPICO: Multimodalidade no texto e no discurso
SALA / HORÁRIO: SALA 17 - 11/07 - 15:10/15:30
RESUMO
A Educação a Distância tem transformado os conteúdos das aulas tradicionais e presenciais em
disciplinas virtuais compostas, na maioria das vezes, por Composições Multimodais Instrucionais
(composições constituídas de textos e imagens - CMIs), que chegam aos alunos através de
plataformas virtuais de ensino. O objetivo geral deste trabalho é averiguar as formas através
das quais o texto e a imagem se integram no processo de construção dos significados em CMIs,
como estas se alinham com os objetivos de ensino e como os alunos percebem as interações
entre os elementos que as constituem. Conduzimos uma pesquisa qualitativa que problematiza
a interface semântica visual-verbal de CMIs constantes no material didático online do Curso
de Licenciatura em Letras – Língua Inglesa e suas Literaturas (modalidade a distância) do
Instituto UFC Virtual. A pesquisa é de natureza exploratório-analítico-descritiva. Para o alcance
do objetivo, analisamos as CMIs sob a perspectiva de suas funções e das relações existentes
entre os modos semióticos texto verbal e imagem estática. O quadro teórico que fundamenta o
estudo baseia-se principalmente na Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY; HASAN, 1985),
nos estudos sobre multimodalidade de Royce (2007a), e Kress e van Leeuwen (2006), nos estudos
a respeito das relações imagem-texto de Martinec e Salway (2005) e nas funções didáticas das
imagens (CARNEY e LEVIN, 2002). Os resultados das análises apontam para um uso frequente
de Composições Multimodais Instrucionais, uma vez que foram identificadas 761 ocorrências
destas no material. Contudo, na maioria dos casos, elas ainda estão dissociadas dos objetivos
de ensino. O estudo revela ainda a existência de CMIs complexas com relações sobrepostas
entre os modos visual e verbal. A existência de desse tipo de CMI corrobora a proposição de
que, quando ambos os modos visual e verbal trabalham juntos para criação de significados,
cooperam para que os objetivos didáticos sejam alcançados.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 304
A APLICAÇÃO DA GRAMÁTICA DO DESIGN VISUAL NA UNIVERSIDADE: ANALISANDO A
LEITURA DE TEXTOS MULTIMODAIS DE ALUNOS DO CURSO DE LETRAS
AUTORES: Antonia Dilamar Araujo, Vânia Soares Barbosa, Maria Eldelita Franco Holanda
TÓPICO: Multimodalidade no texto e no discurso
SALA / HORÁRIO: SALA 17 - 11/07 - 15:30/15:50
RESUMO
Nos últimos vinte anos, educadores vêm discutindo o impacto das tecnologias de comunicação
e informação nas práticas educacionais. Devido à crescente produção e disseminação de
textos multimodais, estudiosos têm investigado como os leitores constroem sentidos em
textos multimodais. A Gramática do Design Visual (GDV), de Kress e van Leeuween ([1996]
2006), apresenta-se como uma ferramenta útil para ler imagens em diferentes tipos de textos,
além de auxiliar a melhorar o letramento multimodal (WALSH, 2011). No entanto, ainda são
poucos os estudos que focam na produção de significado de usuários durante a leitura de
textos multimodais. Fundamentada na multimodalidade (KRESS, 2010) e nos multiletramentos
(THE NEW LONDON GROUP, 1996), esta apresentação tem por objetivo discutir os significados
produzidos por 15 estudantes de graduação durante a leitura de um anúncio antes e depois
de serem expostos à GVD e do nível de consciência do letramento multimodal. A metodologia
do estudo caracteriza-se como exploratória-descritiva realizada em uma disciplina de Projeto
Especial com foco na multimodalidade para alunos de Letras de uma universidade pública,
na qual os participantes foram apresentados às categorias da GDV, realizaram análise visual
de diferentes textos multimodais e compartilharam suas interpretações. A coleta de dados
foi realizada por meio da aplicação de questionário de sondagem, atividades de leitura e
questionário de avaliação tanto da ferramenta para ler imagens, quanto da sua aplicação nas
aulas de línguas materna e estrangeira. Os resultados mostraram diferenças nas atividades
aplicadas antes e depois da exposição à GDV, além de os alunos tomarem consciência de
seu letramento multimodal ao adotarem a metalinguagem da GVD para falar sobre os textos
multimodais, embora ainda identificamos resistência à algumas de suas categorias. A Gramática
foi avaliada positivamente e os participantes revelaram suas intenções de usá-la como uma
ferramenta para ensinar seus futuros alunos a ler imagens.
Keywords: Multimodalidade; Letramento multimodal; Gramática do Design Visual
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 305
METAFORIZAÇÃO TEXTUAL EM TEXTOS MULTIMODAIS: TRABALHANDO A CONSTRUÇÃO
DISCURSIVA DO SENTIDO METAFÓRICO
AUTORES: Rafael Martins Nogueira, Sâmia Alves Carvalho
TÓPICO: Multimodalidade no texto e no discurso
SALA / HORÁRIO: SALA 17 - 11/07 - 15:50/16:10
RESUMO
Este trabalho busca analisar como o fenômeno da metaforização textual se constrói no gênero
multimodal meme. O intuito é explorar como se conectam as redes de sentido que contemplam
a relação texto, leitor e cultura na interação de sentidos metafóricos. É com base no conceito de
Ricardo Leite (2007) de metaforização textual, que consiste em um fenômeno textual/discursivo,
ou seja, em vez de um simples jogo de semelhanças entre figuras que se restringem ao âmbito
da palavra ou sentença, a metáfora é concebida como processo de constituição de sentidos
por todo o texto. O autor, em seu estudo, sinaliza para as limitações das teorias da metáforapalavra e metáfora-sentença em determinar o fenômeno metafórico relacionado à semântica
lexical. Apontando, assim, para o deslocamento da metáfora para outro nível de interpretação,
nesse caso, o nível texto/discurso. Logo, metaforização textual refere-se ao processo que não
se restringe na palavra ou frase. Ela se constitui na construção de sentidos metafóricos no
nível textual-discursivo, estendendo-se, portanto, para toda a superfície textual (LEITE, 2009).
Essa pesquisa caracteriza-se como exploratório e descritivo-analítica, de natureza qualitativa,
pois, de acordo com Carvalho (2016, p. 107), o caráter qualitativo da pesquisa se desenvolve
à medida que o pesquisador procura entender o objeto de estudo dentro de um contexto
específico e, a partir daí, situar a interpretação de um fenômeno. Dessa forma, o enfoque desta
pesquisa é qualitativo por propor a descrição, análise e por dar significado ao fenômeno da
metaforização textual em textos multimodais do gênero meme. Portanto, propõe-se investigar
como a construção discursiva do sentido metafórico, que age através do gênero meme, viabiliza
críticas sociais e políticas? E como se promove uma rede de sentidos que não se estabelecem
apenas na palavra e na sentença, mas na completude do texto/discurso?
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 306
LIVROS DIDÁTICOS DE INGLÊS, AS IMAGENS E O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS
AUTORES: Laudo Natel do Nascimento
TÓPICO: Material Didático
SALA / HORÁRIO: SALA 17 - 11/07 - 16:10/16:30
RESUMO
A proposta dessa comunicação é expandir e problematizar a discussão acerca da construção
de sentidos em textos visuais, focando em materiais didáticos para o ensino de inglês. Levando
em conta os questionamentos hoje existentes na área de letramentos visuais e conectandoos às experiências de ensino de inglês instrumental no Brasil, especialmente aquelas que as
discutem sob um viés crítico (TAKAKI, 2012), objetivo expandir as discussões sobre imagens
presentes nos livros didáticos de inglês. A ideia é refletir sobre as escolhas trazidas nesses livros
e o quanto essas mesmas imagens são capazes (ou não) de fomentar construções de sentido.
Uma vez considerando a credibilidade atribuída à visão nas culturas ocidentais (KRESS e VAN
LEEUWEN, 1996) é de se supor que as imagens presentes nos livros didáticos também sirvam
para reforçar uma dada e objetiva realidade, dispensando possíveis interpretações histórica e
socioculturalmente construídas. Nesse sentido, cabe questionar o papel das imagens nos livros
didáticos, bem como o papel do professor de inglês diante dessas imagens presentes nos livros,
considerando a possibilidade de leitura crítica das imagens desses materiais didáticos. Trata-se
de uma pesquisa qualitativa de cunho etnográfico em andamento, ainda sem resultados, mas
cujos dados iniciais apontam para a necessidade de problematização das escolhas de imagens
presentes nos livros didáticos de inglês instrumental, foco do estudo.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 307
O QUE PODEM AS PESQUISAS COM OS COTIDIANOS NO ENSINO DE LÍNGUAS? CONSIDERAÇÕES
SOBRE A EDUCAÇÃO BÁSICA
AUTORES: Ana Carolina Justiniano Melotti
TÓPICO: Letramentos
SALA / HORÁRIO: SALA 18- 11/07 - 09:30/09:50
RESUMO
Este trabalho se propõe a problematizar as contribuições das pesquisas nos/dos/com os
cotidianos e do Letramento Crítico para pensar e explorar a criação de modos inventivos de
ensino e aprendizagem de língua inglesa nas escolas públicas. Nesse sentido, propomos um
mergulho nos múltiplos saberes que compõem as escolas para conhecer os currículos criados
todos os dias por professores e alunos nos cotidianos escolares. Como ferramentas conceituais,
mobilizamos os conceitos de (i) cotidiano (CERTEAU, 1994) que chama atenção para modos
não autorizados que burlam a hegemonia e propõem novos atravessamentos; (ii) ao convite
de Menezes de Souza (2011) para escutar/ouvir os ditos e não ditos nas lacunas e de (iii)
inglês menor (ZAIDAN, 2013) que propõe uma pedagogia que coloque ao professor de inglês e
educador a exigência de lidar com lugares que permitam o imprevisível, a variação e a aposta.

12º Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada - CBLA 2019 - 352

CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 308
AS EMOÇÕES EM LIBRAS: O HUMOR E A IRONIA COMO ACCOUNTS NA INTERAÇÃO ENTRE
UM SURDO E UMA OUVINTE NO CANAL YOUTUBE
AUTORES: Isabelle de Araujo Lima e Souza, Maria das Graças Dias Pereira
TÓPICO: Análise do Discurso e Pragmática
SALA / HORÁRIO: SALA 18- 11/07 - 09:50/10:10
RESUMO
As formas pelas quais as pessoas expressam ou significam os sentimentos nas relações sociais
são sensíveis à sociedade e à cultura. As emoções fazem parte da vida social e podem ser
analisadas discursivamente através de práticas sociais, em contextos situados. O presente
estudo tem o intuito de analisar as emoções na interação em Libras entre um surdo e uma
ouvinte, buscando observar como demonstram as emoções e a função dos sentimentos entre
eles na situação analisada. A pesquisa é realizada no contexto da internet, e escolhemos
um Vlog do canal Youtube para análise. A Análise da fala-em-interação foi utilizada como
instrumental teórico e analítico. A pesquisa é de natureza qualitativa, com foco em Libras,
uma língua visual. Em procedimentos de geração e de análise dos dados, foram desenvolvidas
tradução/transcrição do vídeo disponível no canal. A partir da análise, compreendemos que
foram utilizados accounts junto à expressão do humor e da ironia, utilizados como estratégia
sociointeracional, para autopreservação e defesa da face, quando perguntas provocam situação
embaraçosa e constrangedora.
Palavras-chave: Libras; Emoções; Interação
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 309
TRANSLINGUAGEM E EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA CRÍTICA EM TEMPOS DE MOBILIDADE:
DEBATES SOBRE IDEOLOGIAS, POLÍTICAS E PEDAGOGIAS TRANSGRESSIVAS
AUTORES: Claudia Hilsdorf Rocha
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: SALA 18- 11/07 - 10:10/10:30
RESUMO
A contemporaneidade pode ser descrita como um tempo de disjunções político-econômicas,
socioculturais e linguísticas, acentuadas pelo impacto das mídias sociais e seus efeitos nas
relações humanas. Nesse contexto de complexas interações humanas, textuais, discursivas e
espaciais (COPE; KALANTZIS, 2017), desigualdades, em seus variados aspectos, são igualmente
intensificadas. Mostram-se urgentes não somente rupturas frente aos mais diversos tipos de
pensamentos e práticas discriminatórias, mas também movimentos de descentramento do
homem em relação ao mundo que o cerca. Em outras palavras, em tempos de superdiversidades
e mobilidade (BLOMMAERT; RAMPTON, 2011), a centralidade de nossa condição humana é
posta em xeque (PENNYCOOK, 2018), em favor de perspectivas e modos de organização social
e de produção de conhecimentos ecologicamente orientadas (NUNES, 2005) e, assim, mais
acentuadamente plurais, rizomaticamente transformativas e orientadas para a equidade. No
campo da Linguística Aplicada, impregnado por discursos e ideologias neoliberais (BLOCK, 2012),
também no que diz respeito à sua interface com a educação linguística e tecnologias midiáticas,
mostram-se cada vez mais necessárias práticas transgressivas, que desafiem a ordem vigente
(SELWYN, 2014). Diante do exposto, nesta fala, proponho-me a, inicialmente, discutir a educação
linguística crítica (ROCHA et al, 2017), pautada pela noção de ideologias e práticas translíngues
(GARCÍA; LI WEI, 2014; CANAGARAJAH, 2013, 2017), e seguir debatendo seus efeitos para a
construção de pedagogias translíngues (GARCÍA et al, 2017) que potencializem a emergência
de letramentos dinâmicos e terceiros espaços (POTTER; McDOUGALL). Para tanto, apoio-me no
conceito de heterodiscurso (BAKHTIN, 2015), considero a linguagem e a educação como atos de
poder (FREIRE, 2003; McKINNEY, 2017) e defendo a importância de políticas do afeto (MASSUMI,
2015), que possam revelar-se como práticas educativas de resistência e transgressão.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 310
CONSTRUINDO IDENTIDADES, ESPAÇOS E POSSIBILIDADES: UM ESTUDO DE CASO DE
APRENDIZES DE FRANCÊS EM CONTEXTO DE EXTENSÃO
AUTORES: Marcela de Azevedo Masala
TÓPICO: Linguagem e Identidade
SALA / HORÁRIO: SALA 18- 11/07 - 10:30/10:50
RESUMO
Esta comunicação tem como objetivo apresentar os primeiros resultados de uma pesquisa de
mestrado, em contexto de curso de extensão, na Universidade Federal de Viçosa, no estado
de Minas Gerais. Buscamos identificar as identidades, os investimentos e as comunidades
imaginadas dos (as) alunos (as) no processo de aprendizagem de francês língua estrangeira
(doravante FLE). O interesse pelo estudo de identidades tem sua justificativa no “fato de haver um
reconhecimento crescente de que as identidades dos aprendizes afetam a sua aprendizagem de
modo poderoso e imprevisível” (NORTON, 2010). Acreditamos que a investigação das identidades
nos auxilia na “tentativa de se buscar entender a maneira como os sujeitos compreendem a si
mesmos e são compreendidos pelos outros e também os tipos de relações e discursos que
promovem essas compreensões” (MASTRELLA-DE-ANDRADE, 2011). Nesse trabalho, também,
os construtos investimento (NORTON, 2013) e comunidades imaginadas (ANDERSON, 2008;
NORTON, 2001/2013; KANNO E NORTON, 2003; PAVLENKO E NORTON, 2007) são utilizados
para identificar de que maneiras os (as) estudantes constroem sua aprendizagem de FLE e
em quais contextos vislumbram fazer uso desse idioma. Consideramos que os conceitos de
identidades, investimento e comunidades imaginadas fazem parte de uma rede comum de
fenômenos. Esta pesquisa se caracteriza como qualitativa interpretativa, do tipo estudo de caso.
Para tal, adotamos três instrumentos para a realização da coleta de dados: questionário perfil,
narrativas (visual e escrita) de experiências de ensino e de aprendizagem de línguas e entrevista
semi-estruturada gravada em áudio. Acreditamos que os resultados possam colaborar com as
pesquisas que discutem o ensino de FLE dentro da LA e contribuir para que os (as) professores
(as) formadores e em formação possam refletir sobre suas práticas, de forma crítica, e sobre os
processos de construção das identidades em sala de aula.
Palavras-chave: ensino-aprendizagem de FLE; identidade; investimento e comunidade imaginada.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 311
O CURRÍCULO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE INGLÊS NA UEL E NA UEG: QUESTÕES
E DESDOBRAMENTOS
AUTORES: Giuliana Castro Brossi, Juliana Reichert Assunção Tonelli
TÓPICO: Formação de Professores
ALA / HORÁRIO: SALA 18- 11/07 - 10:50/11:10
RESUMO
O presente estudo objetiva analisar o currículo dos cursos de licenciatura em Letras da
Universidade Estadual de Londrina (UEL) e da Universidade Estadual de Goiás (UEG), no que
tange à formação de professores de língua inglesa para crianças (LIC), professores de português
para falantes de outras línguas (PFOL) e professores aptos a lidarem com a diversidade e a
pluralidade linguística e cultural. O cenário atual da globalização, a extinção de fronteiras de
tempo e espaço para o convívio com a multiculturalidade e a relevância da sensibilização a
respeito do Outro, demandam a atualização do currículo dos cursos de Letras, atendendo às
tendências das políticas de internacionalização do ensino superior. Esta investigação configurase como um estudo de caso cujos dados foram gerados por meio de formulário eletrônico,
entrevistas, narrativas e análise documental, junto aos professores dos cursos de Letras
mencionados. Ancoradas em estudos a respeito do currículo do curso de Letras, da formação de
professores de inglês para crianças, da formação de professores de português para estrangeiros,
de conscientização linguística e sensibilização para a aprendizagem de línguas estrangeiras,
pretende-se colaborar com as reflexões e possíveis ações no sentido de adequar o currículo
do curso de Letras ao perfil de professores de línguas para a complexidade do século XXI. Os
dados foram organizados por meio de questões pontuais analisadas no currículo dos cursos,
e as indicações de alterações foram elencadas como desdobramentos, pontuando ações e
sugestões. Os resultados indicam que alguns professores dos cursos de Letras mencionados
buscam, por meio de oferta de disciplinas de núcleo livre, ações de extensão ou projetos de
iniciação científica, contemplar algumas especificidades na formação do professor de línguas.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 312
LINGUÍSTICA APLICADA, AUTISMO E PATOLOGIAS DA LINGUAGEM: CONTRIBUIÇÕES DO
MODELO BEHAVIORISTA RADICAL PARA A AQUISIÇÃO DE L1
AUTORES: André Santana Machado
TÓPICO: AQUISIÇÃO DE LINGUAGEM
SALA / HORÁRIO: SALA 18- 11/07 - 11:10/11:30
RESUMO
No âmbito da Linguística Aplicada (LA) em contexto brasileiro, as pesquisas que envolvem
as patologias da linguagem ainda constituem um campo fértil para novas investigações. As
patologias da linguagem, como campo de atuação bem delimitado em LA (ALMEIDA FILHO;
OLIVEIRA, 2016; DE BOT, 2015), têm sido investigadas muito mais sob uma perspectiva
descritiva que interventiva. Em tal contexto, o modelo Behaviorista Radical (SKINNER, 1957) para
a compreensão da linguagem tem se mostrado muito eficaz nas intervenções para que pessoas
com autismo desenvolvam habilidades de comunicação. Desse modo, este trabalho procura
analisar em que medida tais intervenções têm beneficiado sujeitos com autismo, no que se
refere ao ensino de primeira língua (L1), e de que forma a LA pode contribuir com uma agenda
de pesquisa que favoreça a educação linguística de tais sujeitos, considerando as evidências de
que goza o modelo behaviorista radical para o ensino de linguagem a pessoas com autismo.
Autismo; Patologias da Linguagem; Aquisição de L1
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 313
TÍTULO: A ABORDAGEM EMI (ENGLISH AS A MEDIUM OF INSTRUCTION) COMO PARTE
DAS POLÍTICAS LINGUÍSTICAS NO ENSINO SUPERIOR
AUTORES: Camila Höfling
TÓPICO: POLÍTICAS LINGUÍSTICAS
SALA / HORÁRIO: SALA 18- 11/07 - 11:30/11:50
RESUMO
Na última década, Inglês como Meio de Instrução (EMI – English as a Medium of Instruction)
tornou-se pauta na agenda de muitas universidades (cuja preocupação concentrava-se na
internacionalização, por meio da mobilidade de docentes, pesquisadores e estudantes), como
uma possível alternativa para o uso da língua materna como meio de instrução em atividades
acadêmicas como disciplinas em nível de graduação ou pós-graduação. No entanto, contando
com iniciativas isoladas e não-institucionalizadas, mesmo com docentes altamente proficientes
em inglês, cursos EMI ainda não são uma prática comum nas universidades brasileiras e há
também poucos estudos na área de Linguística Aplicada relacionados ao tema no Brasil. Com
base nos estudos de Jenkins (2014) e Dearden (2014), cujas pesquisas apontam para questões
relacionadas às políticas de práticas de língua inglesa em universidades internacionais, nos
estudos de Kremer e Valcke (2014), que se concentraram nas estratégias didáticas empregadas
pelos docentes e estudantes para lidarem com o contexto educacional em que EMI é usado, nos
estudos da área de EAP (JORDAN, 2012) sobre o contexto em que o há propósitos acadêmicos
específicos comandando o ensino da língua inglesa, e, por fim, EMI em contexto brasileiro
(HÖFLING & ZACARIAS, 2016), objetiva-se, nesta comunicação, levantar questões e reflexões
acerca da abordagem EMI como um imprescindível componente das políticas linguísticas no
contexto das universidades públicas brasileiras, apresentando desafios e estratégias necessários
para a sua implementação nas instituições, bem como os benefícios e possíveis riscos de se
ofertar disciplinas em língua inglesa no ensino superior. A adoção de políticas desta natureza
marca uma mudança/transição nas práticas de ensino-aprendizagem no contexto brasileiro de
Educação Superior.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 314
INTERAÇÃO, CONSTRUÇÃO CONJUNTA DE CONHECIMENTO E MULTILETRAMENTOS
AUTORES: Cecília Minette Izoton Carvalho
TÓPICO: LETRAMENTOS
SALA / HORÁRIO: SALA 18- 11/07 - 11:50/12:10
RESUMO
O trabalho tem como proposta pesquisar as relações existentes na construção conjunta de
conhecimentos de línguas com os multiletramentos, decorrentes da globalização e dos avanços
tecnológicos. Visa, também, a estudar de forma reflexiva as situações de fala-em-interação entre
os membros da instituição escolar, e como essas influenciam neste processo. A proposta se
desdobra de uma investigação maior: Etnografia da Linguagem e Linguística Aplicada, coordenado
pelo professor Roberto Perobelli de Oliveira, e está associado ao projeto de mestrado em
Linguística pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) de Igor José Souza Mascarenhas,
intitulado provisoriamente deEnsino de línguas através de projetos de letramento. Trata-se de
um trabalho a ser desenvolvido a partir de leituras teóricas e de métodos de caráter qualitativo.
Em parceria com Mascarenhas, os dados serão gerados, selecionados e transcritos utilizando
o modelo Jefferson. A análise conforme a temática selecionada e a produção de relatórios
completam a lista de tarefas previstas para este trabalho. Palavras-chave: Multiletramentos;
Fala-em-interação; Ensino de línguas;
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 315
TÍTULO: OS GAPS ENTRE O ACESSO ÀS NTIC E AO INGLÊS NA CONTEMPORANEIDADE:
FORMAÇÃO DE PROFESSORES E TECNOLOGIA NO CONTEXTO CAPIXABA
AUTORES: Ana Laura Silva De Castro, Kyria Rebeca Finardi
TÓPICO: LINGUAGEM E TECNOLOGIA
SALA / HORÁRIO: SALA 18 – 11/07 - 12:10/12:30
RESUMO
Um dos desafios da educação na sociedade contemporânea é a promoção de práticas
pedagógicas que visem o empoderamento dos discentes em uma sociedade globalizada,
conectada e que tem, em sua maior parte, o inglês como uma língua franca. As Novas Tecnologias
de Informação e Comunicação (NTIC) e a Língua Inglesa podem contribuir para o aumento
do acesso à informação e para a construção de capital social (WARSCHAUER, 2003) e de
conhecimentos glocalmente situados (KUMARAVADIVELU,2006). O acesso às NTICs e ao inglês
também deve ser considerado na formação de professores do e para o século XXI (MENDES;
FINARDI, 2018). Com base em um levantamento sobre a situação brasileira de acesso à internet
(IBGE, 2018) e na análise das políticas públicas do estado do Espírito Santo para a inclusão de
novas tecnologias na educação através de formações de professores nos anos de 2013 a 2017,
este trabalho visa avaliar como as ações de formação docente ofertadas pela Secretaria de
Estado de Educação do Espírito Santo (ES) têm abordado questões de inclusão das NTICs na
prática de professores da rede pública do ES. Os dados mostram que não houve formações
específicas para professores de língua inglesa e que apenas 14 formações do total de 228
oferecidas para servidores eram voltadas para docentes e envolviam o uso de tecnologias na
educação, nos anos de 2013 e 2014 focando principalmente no uso de ferramentas específicas
como quadro digital, Google, Tablets e DVD.
Palavras Chave: Tecnologia; Educação; Formação de Professores de Inglês.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 316
“PROFESSOR (A), NÓS TEMOS INTERNET!” - LINGUAGEM TECNOLOGIA E ENSINO DE
LÍNGUA ESTRANGEIRA NO CAMPO: ENTRE DESAFIOS E POSSIBILIDADES
AUTORES: Adson Luan Duarte Vilasboas Seba, Beatriz Arruda Acosta Ferreira da Cruz
TÓPICO: Linguagem e Tecnologia
SALA / HORÁRIO: SALA 18 - 11/07 - 13:30/13:50
RESUMO
Estamos formando estudantes para um futuro incerto, pois com os avanços tecnológicos,
não sabemos quais novos postos de trabalho existirão, não sabemos também quais novos
problemas sociais e políticos emergirão (DUDNEY et al.2016, p.17). Desse modo, há portanto,
uma relação intrínseca entre linguagem, tecnologia, ensino e sociedade, uma vez que, o mundo
está mudando em muitos aspectos e isso impacta a linguagem e as práticas comunicativas
(BARTON e LEE, 2015, p.12). Partindo disso, é necessário refletir sobre as Tecnologias Digitais
de Informação e Comunicação (TDIC), disponíveis de forma massiva na sociedade, pois
conforme várias pesquisas na área de Linguística Aplicada (PAIVA, 1999, 2016; DUARTE, 2017;
RABELLO,2015; BUSOE, 2016; entre outros) tais recursos são usados em todas as esferas,
inclusive no campo; assumindo, conforme Coscarelli (2017), novas funções além do papel de
informar e comunicar. Em consonância com os autores, esta pesquisa em fase inicial, tem como
objetivo analisar através das narrativas de professores de Língua Estrangeira, os efeitos de
sentido produzidos pelo uso de recursos tecnológicos no contexto da Educação do Campo no
município de Cáceres–MT e, desse modo, entender de que modo esses professores significam
as práticas tecnológicas digitais em sala de aula. Para tanto, esta pesquisa pauta-se na Teoria
dos Sistemas Adaptativos Complexos pelo fato desta ciência representar e abarcar estudos
transdisciplinares que relacionam diversos contextos de práticas sociais e de Língua (gem) no
seio da sociedade, MORIN (2005), PAIVA (2006), FURTADO et al. (2015), NUSA (2015), SILVA,
R. (2015), SILVA, V. (2008) SILVA, M. (2016), SOUZA (2014), entre outros. Apesar de ainda em
andamento, os resultados parciais dessa pesquisa revelam que os professores do campo são
resistentes quanto ao uso de recursos tecnológicos devido aos vários fatores internos e externos
inerentes à dinâmica complexa do sistema.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 317
REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA UMA EDUCAÇÃO BILÍNGUE EM
UM PAÍS MULTILÍNGUE, MAS QUE SE ACHA MONOLÍNGUE
AUTORES: Janaina da Silva Cardoso
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 18 - 11/07 - 13:50/14:10
RESUMO
No Brasil, há mais de 200 línguas indígenas. O espanhol é língua de fronteira em grande parte do
país. LIBRAS deveria ser disciplina obrigatória nos cursos de licenciatura. Há várias comunidades
que são frutos das imigrações e, nos últimos anos, temos recebido um número cada vez maior
de refugiados. Em outras palavras, o Brasil não é um país monolíngue (CARDOSO 2017). Por
que, então, para alguns, educação bilingue é sinônimo de horas a mais de inglês em uma escola
monolíngue? Fala-se de projeto bilingue e escola bilingue, mas pouco se tem buscado entender
o que está por trás do conceito de “educação bilingue”, pelo menos com imparcialidade
comercial. Outro ponto polêmico que tem sido abordado com frequência é o despreparo dos
educadores para atuarem neste segmento, em especial para ensino de línguas para crianças
do primeiro segmento (ROCHA; TONELLI; SILVA 2010). Uma das queixas que tenho recebido é
que a universidade não foca nesse tipo de formação. Considerando essas afirmações, surgem
alguns de meus questionamentos, ou segundo a Prática Exploratória (MILLER 2013), puzzles: Por
que educação bilingue? Por que formação específica para profissionais que atuarão na área?
Sendo assim, nesta apresentação, discutiremos os conceitos teóricos de bilinguismo (UYENO;
CAVALLARI 2011), e apresentarei os resultados de uma dinâmica desenvolvida com meus alunos
de pós-graduação em Linguística Aplicada. Esses mesmos alunos tiveram a oportunidade de
conversar com professores que atuam em escolas consideradas bilingues. Baseada nessas
atividades, esta apresentação propõem a discussão sobre a formação de educadores, para
atuarem neste segmento.
Palavras-chave: educação bilingue; formação de educadores; bilinguismo.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 319
“A PESQUISA ME DEU CORAGEM”: A PESQUISA COMO UM ESPAÇO DE SOCIOCONSTRUÇÃO
DE EMOÇÕES
AUTORES: Diego Fernandes Coelho
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: SALA 18 - 11/07 - 14:30/14:50
RESUMO
A pesquisa científica é somente um dos espaços formativos frequentados por alunos durante
o processo de tornar-se professor. Porém, a mesma não é somente um espaço para se criar
inteligibilidades sobre processos cognitivos, mas antes um espaço no qual são socioconstruídas
identidades (BASTOS, 2005; FABRICIO; BASTOS, 2009) e emoções (ZEMBYLAS, 2003; 2005;
MORAES BEZERRA; NUNES, 2013), por exemplo. Durante muito tempo, os estudos que se
voltavam para a sala de aula ignoravam as relações de afeto que se estabeleciam no processo
de ensino-aprendizagem (OLIVEIRA, 1992; SILVA, 2009), porém cada vez mais tem se percebido
as implicações de um ensino que busca um entrosamento maior entre os aspectos cognitivos
e afetivos dos seres humanos, os quais estão sócio-históricamente situados (VYGOTSKY, [1987]
1998; NÓBREGA KUSCHNIR, 2003), de modo que os mesmos sejam cidadãos autônomos e críticos.
Desta forma, no presente trabalho, baseado nos princípios e no viés ético-teórico-metodológico
da Prática Exploratória (MILLER et al., 2008) e ancorado em uma perspectiva sociointeracionista
da linguagem (MOITA LOPES, 2003), atrelada aos estudos das emoções no ensino (SCHUTZ;
ZEMBYLAS, 2009), busco tecer entendimentos sobre como a pesquisa científica na graduação
pode ser um espaço de socioconstrução de emoções, as quais, se positivas, podem levar a
uma formação mais humana e significativa de professores-pesquisadores. Para tanto, analiso
narrativas (BASTOS, 2005) socioconstruídas por professores em serviço durante uma conversa
exploratória (MORAES BEZERRA, 2007; NUNES, 2017) sobre experiências de participação em
grupos de pesquisa científica durante suas graduações em Letras. Assim, através do discurso
socioconstruído dos participantes, observo como as emoções são construídas socialmente.
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CÓDIGO DO TRABALHO: CI: 320
“INGLÊS PARA NEGÓCIOS NO SECRETARIADO EXECUTIVO: OS TEMAS NO LIVRO DIDÁTICO
BUSINESS RESULT – ELEMENTARY
AUTORES: Maura Bernardon, Mayara Caroline Hahn, Gleicy Caroliny Batista Alda
TÓPICO: Ensino de Línguas para Fins Específicos
SALA / HORÁRIO: SALA 18 - 11/07 - 14:50/15:10
RESUMO
Business Result (2012), editora Oxford, nível elementar e que é utilizado no curso acima, a fim de
verificar a relação entre os conteúdos explorados nas suas unidades com as necessidades do
SE. A pesquisa caracterizou-se como qualitativa, por abordar de forma descritiva-exploratória os
temas do livro e relacioná-los com as disciplinas de um curso de graduação de SE. Como forma
de se conhecer para que fins os conteúdos do livro em questão estão direcionados, optou-se
por destacar os temas encontrados em cada unidade. Os temas podem ser abordados sob
diferentes aspectos. Ao serem associados ao termo discurso, eles passam a ser entendidos
como um modo particular de construir um assunto, tal como o discurso médico ou jurídico. Os
discursos se compõem de termos específicos e, por isso, são construções textuais reconhecidas
por suas especificidades. Por isso, segundo Fairclough (2001), a análise do tema possibilita
construir a realidade social, denominada por ele como função ideacional do discurso. Essa
teoria e metodologia de análise nos mostra o mundo a nossa volta e o que somos, tais como
indivíduos sociais (ideias e pensamentos), a natureza dos eventos, os participantes envolvidos e
as circunstâncias. No presente estudo, é possível observar os interesses das editoras e da área
secretarial, revelados por meio das escolhas dos temas encontrados não somente nos livros
didáticos. Em outro segmento da análise do discurso, o tema é utilizado para verificar como
as estruturas do mesmo influenciam as representações mentais, isto é, o que seria relevante
ser estudado e servem de modelos de contexto preferidos (VAN DIJK, 2008). Transpondo esses
conceitos para o livro em análise, entende-se que é possível determinar quais os conhecimentos
interessam aos autores do livro e as tendências e crenças sobre o trabalho no campo dos
negócios. A partir dessa discussão, também pode-se constatar que cada contexto de ensino
moldará seus materiais didáticos e formas de uso. Quanto aos métodos de investigação,
apoia-se no método exploratório-descritivo (GIL, 2008). Dentre as características da pesquisa
exploratória, e que se enquadram neste estudo, é a não rigidez no planejamento, envolver um
levantamento documental e ser um estudo inicial. Teve-se por objetivo esclarecer as tomadas
de decisões de um grupo quanto à escolha de materiais didáticos, possibilitando que haja uma
maior compreensão dos fatos em estudos futuros.
Palavras-chave: inglês para negócios; temas; Secretariado Executivo.
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CÓDIGO DO TRABALHO: P1
RUSSIAN ACCENT IN BRAZILIAN PORTUGUESE: DEVOICING OF PLOSIVE SOUNDS
AUTORES: Anna Smirnova Henriques, Katerine Vitoriano de Almeida, Maria Cristina Borrego, Rosiane
Gobbo, Marcela Basílio, Gracieli Santos de Macedo, Amaury Flávio Silva, Svetlana Ruseishvili,
Patrícia Piccin Bertelli Zuleta, Léslie Piccolotto Ferreira, Pavel A. Skrelin, Sandra Madureira
TÓPICO: Aquisição de Linguagem
SALA / HORÁRIO: Sessão de Pôsters - P1
RESUMO
The field of foreign accents in Brazilian Portuguese has been poorly explored. However, studies
of non-native accented speech in other languages showed a foreign accent may influence the
perception of personal qualities of speakers. Fuse et al., 2018 studied foreign accents in American
English and found a strong relationship between the perception of intelligibility and qualities
such as professionalism, intelligence, empathy and patience. Characterizing the production of
Brazilian Portuguese sounds by Russians and the perception of Russian-accented speech by
Brazilian listeners are the main aims of our research project. The specific aim of our current
work is to study voicing in Russian native speakers´ production of velar stop consonants in
Brazilian Portuguese words. Methods and Results: Portuguese speech samples were collected
from 29 native Russian speakers living in São Paulo for at least six months. Perceptual analyses
made by Audiology students indicated, among other features, devoicing of voiced consonants
(52%). Next, a female volunteer from Ukraine, having lived in São Paulo for a year, recorded, in
a sound-proof cabin, 3 repetitions of words, containing stop consonants inserted in a carrier
sentence. Considering the velar stop consonant [g], due to articulatory constraints, is the most
difficult for producing voicing, we analyzed 174 recordings of the word «Diga» from the carrier
sequence. Perceptual evaluation by an experienced phonetician and acoustic measurements
were performed. Voicing/devoicing instances occurring during the velar stop closure as well as
the interval between velar contact release and the beginning of the next vowel were measured
and acoustic findings reported. Perceptual evaluation indicated the word «Diga» was perceived as
«Dica» in 35% of the cases. The results of the present work correlating production and perceptual
features are found to contribute to characterizing Russian accent features in speaking Brazilian
Portuguese.
Keywords: Russian accent; consonant devoicing; Brazilian Portuguese
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CÓDIGO DO TRABALHO: P2
A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DEFINIDOS NO INGLÊS POR FALANTES DO PORTUGUÊS DO
BRASIL
AUTORES: Fernanda Costa da Silva Machado, Matheus Gomes Alves
TÓPICO: Aquisição de Linguagem
SALA / HORÁRIO: Sessão de Pôsters - P2
RESUMO
As diferenças entre o uso de artigos definidos no português do Brasil (PB) e no inglês ocasionam
problemas na produção oral e escrita de estudantes brasileiros de inglês como L2. Um exemplo
dessas diferenças ocorre em contexto semântico, com nomes de pessoas e de lugares. Na
gramática da língua inglesa, de maneira geral, os nomes próprios são elementos definidos,
individualizados em sua natureza, pois servem para nomear pessoas, países e continentes. Neste
caso, o uso do determinante the seria redundante e transformaria a sentença em agramatical.
No entanto, no PB, tanto na fala popular como culta, é possível verificar o uso de nomes próprios
precedidos de artigos definidos, quando o falante deseja demonstrar afetividade/familiaridade
à entidade nomeada; e artigos definidos anterior a nomes geográficos também é algo possível
no PB. Frente a isso, o objetivo geral deste trabalho é contribuir para os estudos de aquisição
de linguagem. O objetivo específico é investigar como se dá o processo de aquisição de artigos
definidos no inglês como L2 por falantes do PB. A metodologia consiste na aplicação de um
teste de julgamento de felicidade a falantes de PB aprendizes de inglês, divididos em três
grupos de acordo com sua proficiência, e a um grupo controle de falantes de inglês como língua
materna. Pretende-se, através da análise de dados do teste, verificar quais são as dificuldades
mais recorrentes do uso de artigos definidos no inglês por estudantes brasileiros da língua, e
sugerir ideias para facilitar o entendimento sobre o uso de artigos definidos em inglês.
Palavras-chave: aquisição de linguagem, artigo definido, inglês.
CÓDIGO DO TRABALHO: P3
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AUTORIA E PLÁGIO NO ENEM: DESAFIOS NO ENSINO DE REDAÇÃO PARA FINS ESPECÍFICOS
AUTORES: Peterson Luiz Oliveira da Silva, Alan Ricardo Costa
TÓPICO: Ensino de Línguas para Fins Específicos
SALA / HORÁRIO: Sessão de Pôsters - P3
RESUMO
Este trabalho tem por objetivo analisar práticas de (auto)plágio na produção textual de
estudantes pré-universitários no que concerne à escrita da redação dissertativa-argumentativa
que compõe o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Tal plágio, conforme vem sendo
constatado, caracteriza-se sobretudo pelo uso de “fórmulas prontas”: excertos textuais préelaborados, extraídos de redações de outros (plágio) ou redações prévias do próprio candidato
(autoplágio), aplicadas de forma a “encaixar-se” com qualquer temática proposta. O problema
em questão mostra-se ainda mais urgente se considerado que, dentre os critérios de avaliação
da redação, está a autoria por parte dos candidatos ao ingresso no Ensino Superior. A pesquisa
está ancorada teoricamente sob a acepção de autor, de Foucault, os conceitos de gêneros do
discurso e de autor-criador, de Bakhtin, e as práticas emergentes de plágio no meio acadêmico
brasileiro, debatidas por Krokoscz, entre outros. Metodologicamente, o estudo caracteriza-se
como uma pesquisa documental, em viés qualitativo. O corpus da pesquisa é um conjunto de 8
redações nota mil do ENEM 2017, disponibilizadas na íntegra no website G1, vinculado à Globo.
com. As redações analisadas abordam o tema “Desafios para a formação educacional de surdos
no Brasil”. Os resultados indicam a presença de fragmentos textuais (em alguns casos, períodos
inteiros) que poderiam facilmente constar em textos sobre os temas das redações do ENEM
de 2016 e 2015, à modo de ilustração. Tais trechos estão diretamente relacionados ao que
se interpreta como “repertório sociocultural”, pelo qual os estudantes também são avaliados.
Conclui-se a necessidades de (1) aprofundamento das concepções de “plágio/autoria” por parte
do ENEM, e (2) maior rigor na avaliação da competência 3 de correção da redação, que versa
sobre a capacidade do candidato de “selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações,
fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista”.
CÓDIGO DO TRABALHO: P4
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PRÁTICAS DE LETRAMENTO PARA FALANTES DE HERANÇA DO PORTUGUÊS BRASILEIRO:
WRITER’S WORKSHOP E DYNAMIC ASSESMENT
AUTORES: Jaqueline Ristau
TÓPICO: Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
SALA / HORÁRIO: Sessão de Pôsters - P4
RESUMO
Este estudo aborda parte dos resultados de um estudo longitudinal que objetivou compreender
práticas pedagógicas de uma turma de ensino primário bilíngue português e inglês em contexto
de português como língua de herança na região da Nova Inglaterra, nos EUA. Através de uma
perspectiva sociocultural para o ensino de L2 (Frawley & Lantolf, 1985) com um foco no modelo
de dynamic assessment(DA) (Poehner, 2008), a análise propõe demonstrar de que maneira
interações que visam a co-construção do conhecimento entre professora e alunos aprendizes
de português como língua de herança colaboram para práticas de escrita em português em um
contexto bilíngue. A pesquisa, de base qualitativa, teve como locusuma escola pública, no leste
de Cambridge, Massachusetts, num Dual Language Immersion Program português-inglês. Em
relação aos procedimentos metodológicos foram utilizadas gravações de interações entre a
professora e três falantes de herança durante uma mini-conferência do Writer’s workshop(Horn
& Giacobbe, 2007) e narrativas escritas por esses alunos. Os resultados sugerem que (i) DA
possibilita observar o crescimento do falante de herança a partir da forma com que ele responde
para as perguntas da mediação e (ii) a interação proporciona a elaboração de novos processos
psicológicos que não seriam possíveis isoladamente. A partir dos resultados da pesquisa afirmase a importância de proporcionar agenciamento para os alunos e considerar ensino e avaliação
como perspectivas dialeticamente articuladas que visam o desenvolvimento do aluno.
Palavras-chave: Mediação; português como língua de herança; dynamic assessment.
CÓDIGO DO TRABALHO: P5
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A TEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO COMO INSTRUMENTO DOCENTE: DA TEORIA À
PRÁTICA
AUTORES: Laila Alves Santos
TÓPICO: Linguagem e Trabalho
SALA / HORÁRIO: Sessão de Pôsters - P5
RESUMO
A pesquisa trata da aplicação da teoria da autodeterminação em aulas de língua inglesa do ensino
fundamental II como instrumento de auxílio ao professor no que diz respeito aos enfrentamentos
rotineiros advindos da falta ou baixo engajamento dos alunos no processo de aprendizagem.
O objetivo deste estudo foi verificar de que forma as três necessidades psicológicas inatas do
comportamento humano: autonomia, competência e relacionamento, uma vez destacadas
no processo de ensino, podem contribuir para o bom andamento e desenvolvimento dos
agires docentes, e consequentemente, diminuir os sofrimentos do professor na sua prática. A
pesquisa baseou-se em Ryan & Deci (2000) e a análise dos dados deu-se de forma qualitativa e
quantitativa, sendo a primeira obtida por observações da professora-pesquisadora e a segunda,
por resultados dos alunos antes e após o uso da teoria da autodeterminação. Como fruto da
pesquisa, foi possível observar mudanças valorativas dos alunos desde o primeiro momento
de contato com a abordagem, o que nos leva a concluir que, o instrumento em questão não
apenas se mostra eficaz do ponto de vista da prática docente, mas potencializa o aprendizado,
uma vez que favorece o desenvolve da motivação intrínseca dos alunos.
Palavras-chave: teoria da autodeterminação; necessidades psicológicas inatas; prática docente.
CÓDIGO DO TRABALHO: P6
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INTERAÇÃO SURDO-OUVINTE EM ESCOLAS REGULARES. A CONSTRUÇÃO DA
SUBJETIVIDADE E DA IDENTIDADE SURDA EM AMBIENTES NÃO BILÍNGUES. UM OLHAR
VYGOTSKYANO
AUTORES: Mirlene De Oliveira Marinho
TÓPICO: Linguagem e Identidade
Sessão de Pôsters - P6
RESUMO
Tendo como pressuposto a teoria sócio-histórica e as ideias vygotskyanas sobre aquisição da
linguagem e sua relação com o desenvolvimento da identidade e da subjetividade humana nas
relações do sujeito com o ambiente e com o outro, e levando em conta que muitos surdos
convivem diariamente nas escolas regulares com outros sujeitos ouvintes, sem a presença do
intérprete e sem que língua de sinais seja utilizada como primeira língua, pretende-se a partir
dessa realidade e através da Metodologia Critica de Colaboração: a) Compreeender como
o sujeito surdo constrói sua identidade e sua subjetividade em ambientes não-bilíngues. b)
De que forma as vivências e as interações promovidas por esse ambiente colaboram para a
construção (ou não) de uma identidade surda. c) A partir de uma visão sócio-antropológica
compreender de dentro dos espaços escolares, quais identidades são construídas através
desse modelo de escola não bilíngüe, onde prevalece a cultura ouvinte. Apoiado nas idéias
vygotskyanas e na Metodologia Crítica de Colaboração, esse trabalha busca a partir de uma
atividade dialógica, onde o sujeito surdo poderá relatar suas vivências e experiências nas escolas
regulares em diversos momentos, desde a educação infantil até o ensino superior, através
de questionários, gravações das conversas, entrevistas e sessões reflexivas. Esses encontros
ocorrerão na associação da pessoa com deficiência, onde surdos e ouvintes se encontram para
discutir assuntos de interesse da comunidade surda e ouvinte. Dessa forma o trabalho busca
a transformação de todos os participantes da pesquisa, incluído a pesquisadora participante.
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CÓDIGO DO TRABALHO: P7
AULA DE INGLÊS COM LITERATURA: UMA PESQUISA COM PROFESSORES DA REDE
PÚBLICA A PARTIR DO PIBID
AUTORES: Marlon Rogério Cassel, Aline de Mello Sanfelici
TÓPICO: Formação de Professores
SALA / HORÁRIO: Sessão de Pôsters - P7
RESUMO
O propósito deste trabalho foi analisar os impactos do uso de textos literários no ensino da
língua inglesa através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). O
referencial teórico específico sobre uso de texto literário para o ensino de línguas estrangeiras
baseou-se especialmente em Hismanoglu (2005) e Maley (2005). Foi realizada uma pesquisa
de cunho qualitativo envolvendo três sujeitos, professores da rede pública, que receberam
bolsistas do PIBID em suas turmas para ensinar inglês com textos literários. A geração de dados
ocorreu por meio de questionário, entrevista e conversas complementares com os professores.
Constatou-se, sob a perspectiva dos sujeitos, que nas turmas beneficiadas pelo programa,
esse enfoque com literatura despertou maior motivação nos alunos em relação à disciplina e,
consequentemente, para o aprendizado do idioma. Além disso, o trabalho dos bolsistas motivou
os próprios professores envolvidos para o ensino da língua inglesa por meio de textos literários,
de modo a provocar o interesse dos alunos e atender às suas necessidades.
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