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APRESENTAÇÃO 
 

O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da Universidade do Vale do 
Sapucaí – Univás promove, através de seu Núcleo de Pesquisa em Linguagem – Nupel, o V Encontro 
de Estudos da Linguagem e IV Encontro Internacional de Estudos da Linguagem – Enelin 2013. 

Com o tema “Linguagem, Sociedade e Políticas”, o Enelin 2013 visa proporcionar o 
intercâmbio de pesquisas realizadas nos diferentes domínios dos estudos da linguagem. Com esse 
intercâmbio, busca-se colocar em circulação a produção de conhecimento acadêmico que se vem 
desenvolvendo na universidade e, ao mesmo tempo, estabelecer um espaço de reflexão com os 
trabalhos produzidos por pesquisadores de outras instituições brasileiras e do exterior. 

A realização desse intercâmbio e o processo de internacionalização de pesquisas têm lugar 
nas diferentes atividades propostas pelo evento: duas conferências, quatro mesas-redondas, cinco 
sessões de comunicação simultâneas, uma sessão de pôsteres, uma sessão de arte, e uma sessão de 
documentário. 

O Enelin 2013 traz convidados da França, Chile, Cuba, Argentina e de várias regiões do Brasil 
para participarem dessas atividades. Trata-se de pesquisadores que vêm fazer parte dos debates, 
impulsionar a reflexão e, sobretudo, contribuir para o avanço das pesquisas em ciências da 
linguagem.  

A conferência de abertura será proferida pelo Prof. Dr. Romain Descendre (ENS/Lyon-França) 
e a de encerramento será realizada pela Profa. Dra. Eni Puccinelli Orlandi (Univás).  

As mesas-redondas estão compostas por especialistas de instituições brasileiras e 
estrangeiras que têm se destacado pelos trabalhos desenvolvidos nas áreas de Análise de Discurso, 
Ensino-Aprendizagem de Línguas, Linguística, Linguística Aplicada, Literatura, Filologia Política, 
Estudos Urbanos, Jornalismo, Agronomia, Artes, dentre outras. 

Em 2013, assim como em 2011, o Enelin teve ampla divulgação e recebeu confirmação de 
presença de diversos docentes, discentes e interessados em geral não só da região sul-mineira, mas 
de todo o país. Com isso, observamos que o Enelin tem consolidado um espaço de reflexão e de 
divulgação de pesquisas bastante significativo tanto para a Universidade, e para região na qual ela se 
encontra, quanto para outras instituições de ensino. Ademais, essa nova edição do evento 
demonstra que nosso objetivo de aproximar instituições do Brasil e do Exterior em torno da relação 
entre linguagem e sociedade se expande a cada encontro. 

A comissão organizadora deste evento agradece à Fundação de Ensino Superior do Vale do 
Sapucaí, à Universidade do Vale do Sapucaí, às agências de fomento CAPES e FAPEMIG, à Caixa 
Econômica Federal e a todos os colaboradores (professores, monitores, funcionários e técnicos) que 
ajudaram a promover a organização e o sucesso do Enelin 2013. Desejamos a todos um produtivo 
evento. 
 

 
 
 
 

Comissão Organizadora do Enelin 2013 
 

Setembro, 2013. 
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PROGRAMAÇÃO GERAL  
 
Quarta-feira, 25 de setembro de 2013  
8h00-9h00 Recepção e credenciamento 
  Salão de Eventos da Univás 
 
9h00-9h30 Solenidade de Abertura 
  Sala Tiradentes do Marques Plaza Hotel 
 
9h30-11h30  Conferência de abertura  
  Sala Tiradentes do Marques Plaza Hotel 
 
  As origens do “Estado”: linguagem e institucionalização da dominação 
  Romain Descendre – ENS/Lyon (França) 
 
13h30-15h30 – Mesa-redonda 1 – Discurso e História: políticas de língua 
  Sala Tiradentes do Marques Plaza Hotel 
 
  Efeitos münchhausen políticos: oposições-disjunções e acobertamentos das 
  contradições entre línguas, ciências e fronteiras...  

Helson Flávio da Silva Sobrinho – UFAL  
 
Ensayos, diálogos, folletos: formulación y circulación de saberes sobre la lengua 
nacional em la Argentina 
Mara Glozman – UBA/Conicet (Argentina) 
 
O funcionamento político do apelo à cultura em iniciativas do Estado Brasileiro 
para a “internalização” do Português 
Leandro Diniz – UFMG  
 
O museu da Língua Portuguesa como política de língua 
Claudia Pfeiffer – Labeurb/Unicamp 

 
15h30-16h00 – Coffee-break 
  Salão de Eventos da Univás 
 
16h00-17h40 – Sessões de comunicação 
  Salas do Prédio Principal da Univás 

 Análise de Discurso I a VI – salas 1 a 6 
 Comunicação e Artes I – sala 7 
 Língua e Ensino I e II – salas 8 e 9 
 Linguagem e Sociedade I e II – salas 10 e 11 
 Linguagem e Tecnologia I – sala 12 
 Linguística I a III – salas 13 a 15 
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18h00-20h30 – Sessão de documentário: Cartas para Angola – apresentação, reflexão e discussão 
com pesquisadores 
  Sala Tiradentes do Marques Plaza Hotel 
 
  Cartas ao vento, ao tempo... A África como memória inconsolável 

Susana Oliveira Dias – Labjor/Unicamp  
 
Para além de Angola: cartas, laços e memória 
Greciely Cristina da Costa – Univás  

 
 
 
Quinta-feira, 26 de setembro de 2013 
  
8h00-10h00 – Mesa redonda 2 - Sujeito e linguagem na sociedade: onde se desatam os laços 
  Sala Tiradentes do Marques Plaza Hotel 
 
  A construção do sujeito da/na condição corporal – construção de identidades 
  e produção de subjetividades 

Eliana Ferreira – UFJF  
 
(Des)atando laços entre o sujeito e as línguas nos modos e mecanismos de sua 
identificação 
Maria Onice Payer – Univás  
 
O sujeito na e pela língua nos laços da visibilidade da produção do 
conhecimento 
Amanda Scherer – UFSM  
 
Metaforizações metonímicas do social 
Suzy Lagazzi – Unicamp  

 
10h00-10h30 – Coffee-break 
  Salão de Eventos da Univás 
 
10h30-12h10 – Sessões de comunicação 
  Salas do Prédio Principal da Univás 

 Análise de Discurso VII a X – salas 1 a 4 
 Comunicação e Artes II – sala 5 
 Língua e Ensino III e IV – salas 6 e 7 
 Linguagem e Sociedade III – sala 8 
 Linguística IV e V – salas 9 e 10 
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13h30-14h50 – Sessões de comunicação 
  Salas do Prédio Principal da Univás 

 Análise de Discurso XI a XV – salas 1 a 5 
 Língua e Ensino V e VI – salas 6 e 7 
 Linguagem e Sociedade IV – sala 8 
 Linguística VI a VIII – salas 9 a 11 

 
15h00-15h40 – Sessão de Pôsteres – Café com Ciência 
  Salão de Eventos da Univás 
 
16h00-18h00 – Mesa-redonda 3 – Linguagem, políticas na história e seus efeitos na sociedade 
  Sala Tiradentes do Marques Plaza Hotel 
 
  O agronegócio do “café com leite” no sul de Minas Gerais 

Marcelo Bregagnoli – IFSULDEMINAS  
 
Uma especialidade culinária do sul de Minas e a demanda pela 
patrimonialização 
Ana Cláudia Fernandes Ferreira – Univás  
 
Nomeação, cidade e história: os sentidos de Mocambo 
José Horta Nunes – Labeurb/Unicamp  
 
Camadas de memória na cidade sociolinguística  
Emilio Gozze Pagotto – Unicamp 

 
18h00-18h50 – Coquetel e lançamento de livros 
  Salão de Eventos da Univás 
 
19h00-21h00 – Sessão fazendo arte: Diferentes faces do teatro - apresentação, reflexão e 
discussão com pesquisadores 
  Sala Tiradentes do Marques Plaza Hotel 

 
“Não Eu”, de Samuel Beckett 
Laíse Diogo – Univás  
Lauro Baldini – Unicamp  
 
Diferentes faces do teatro 
Renato Ferracini – Lume/Unicamp  
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Sexta-feira, 27 de setembro de 2013 
  
08h00-9h20 – Sessões de comunicação 
  Salas do Prédio Principal da Univás 

 Análise de Discurso XVI a XXIII – salas 1 a 8 
 Língua e Ensino VII a X – salas 9 a 12 
 Linguagem e Sociedade V – sala 13 
 Linguística VIIX – sala 14 

 
9h30-9h50 – Coffee-break 
          Salão de Eventos da Univás 
 
10h00-12h00 – Mesa redonda 4 – Língua, literatura e questões sociais na América Latina 
  Sala Tiradentes do Marques Plaza Hotel 
 
  La antropologia literária como textualidad de frontera 

Miguel Alvarado Borgoño – UMCE (Chile) 
 
Diversidad sociocultural y literatura infantil em cuba hoy 
Ana Iris- Díaz Martinez – UCLV (Cuba) 
 
Contatos na costa da “Terra do Brasil”. A inexistência das línguas 
Eduardo Guimarães – Unicamp  
 
Nacionalismo e literatura: uma relação (im)pertinente 
Rita Terezinha Schmidt – UFRGS  

 
13h30-15h00 – Sessões de comunicação 
  Salas do Prédio Principal da Univás 

 Análise de Discurso XXIV a XXXIII – salas 1 a 10 
 Língua e Ensino X a XII – salas 11 e 12 
 Linguagem e Sociedade VI e VII – salas 13 e 14 
 Linguística IX – sala 15 

 
15h00-15h20 – Coffee-break 
  Salão de Eventos da Univás 
 
15h30 -17h00 – Conferência de encerramento 
  Sala Tiradentes do Marques Plaza Hotel 
 
  Ser diferente é ser diferente: a quem interessam as Minorias? 
  Eni Puccinelli Orlandi – Univás  
 
17h00 – Sessão de encerramento 
 Sala Tiradentes do Marques Plaza Hotel 
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RESUMOS 

 
 
 
 
 
 

CONFERÊNCIAS  
 
________________________ 
CONFERÊNCIA DE ABERTURA 
 

25 de setembro – 9h30-11h30 
Sala Tiradentes do Marques Plaza Hotel 

 
 

AS ORIGENS DO “ESTADO”: LINGUAGEM E INSTITUCIONALIZAÇÃO DA DOMINAÇÃO 
 

Romain Descendre 
Ecole Normale Superieure de Lyon – ENS/Lyon (França) 

 
A história da afirmação da palavra “Estado” na Europa do início da era moderna é rica de ensinamentos em 
relação às contribuições que podem carregar uma certa aproximação por meio da linguagem de noções 
políticas ao conjunto de disciplinas históricas. Desde os primeiros usos da palavra stato no fim do século XIV, 
passando pela multiplicação dos empregos que dela fez Maquiavel, até a afirmação da “razão do Estado” 
italiano no fim do século XVI, pode-se mostrar como a noção de Estado foi imposta a favor de uma 
“desjuridização” da república e de uma aceitação incondicional do fato bruto da dominação. Esta aproximação 
na linguagem (que se chama também filologia política) tende a mostrar que os fenômenos que se designa 
frequentemente sob as categorias tradicionais de história das ideias (a vitória do “maquiavelimo” e da “razão 
do Estado”) correspondem à emersão de movimentos profundos que definem a própria modernidade política. 
 
 

AUX ORIGINES DE L'"ETAT": LANGAGE ET INSTITUTIONNALISATION DE LA DOMINATION 
 
L'histoire de l'affirmation du mot "Etat" dans l'Europe du début de l'âge moderne est riche d'enseignements 
quant aux contributions que peut apporter une certaine approche langagière des notions politiques à 
l'ensemble des disciplines historiques. Depuis les premiers usages du mot stato à la fin du XIVe siècle  en passant 
par la démultiplication des emplois qu'en fait Machiavel et jusqu'à l'affirmation de la "raison d'Etat" italienne à 
la fin du XVIe siècle, on peut montrer comment la notion d'Etat s'est imposée à la faveur d'une "déjuridicisation" 
de la chose publique et d'une acceptation inconditionnée du fait brut de la domination. Cette approche 
langagière (qu'on appelle aussi philologie politique) tend à montrer que les phénomènes que l'on désigne 
souvent sous les  catégories traditionnelles de l'histoire des idées (la victoire du "machiavélisme" et de la "raison 
d'Etat") correspondent à la partie émergée de mouvements profonds qui définissent en propre la modernité 
politique. 
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______________________________ 
CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO 
 
27 de setembro – 15h30-17h00 
Sala Tiradentes do Marques Plaza Hotel 
 

 
SER DIFERENTE É SER DIFERENTE - A quem interessam as Minorias? 

 
Eni Puccinelli Orlandi 

Universidade do Vale do Sapucaí – Univás 
 
Desenvolveu-se, na ideologia liberal e no humanismo reformista, uma formação discursiva sustentada em 
noções como inclusão, acessibilidade, diversidade, e que tem como base o imaginário das chamadas 
“minorias”. Nesta apresentação, vamos interrogar a estrutura e funcionamento da palavra “minorias” e 
sustentaremos a posição de que ”Ser Diferente é Ser Diferente”. Dessa perspectiva, ser diferente não é 
normal, sobretudo se observarmos como funciona o discurso que precisa falar em 
normalidade/normatividade para falar da diferença. Buscando outros processos de significação que se 
sustentam na diferença da diferença, nossa análise questiona a noção de minoria e suas assemelhadas, em 
seus efeitos de sentidos.   
 
 
 
 
 

MESAS-REDONDAS 
 
 
________________ 
MESA-REDONDA 1  

DISCURSO E HISTÓRIA: POLÍTICAS DE LÍNGUA 
 
25 de setembro – 13h30-15h30 
Sala Tiradentes do Marques Plaza Hotel 
 
 

EFEITOS MÜNCHHAUSEN POLÍTICOS: OPOSIÇÕES-DISJUNÇÕES E ACOBERTAMENTO DAS CONTRADIÇÕES 
ENTRE LÍNGUAS, CIÊNCIAS E FRONTEIRAS... 

 
Helson Flávio da Silva Sobrinho 

Universidade Federal de Alagoas – UFAL 
 
Esta investigação busca refletir sobre políticas de Estado, ciências e tecnologias, línguas estrangeiras e 
capitalismo global a partir dos pressupostos teóricos da Análise de Discurso. É do Semântica e Discurso, de 
Michel Pêcheux, a inspiração para o título do presente trabalho, pois nos leva a refletir sobre o efeito 
Münchhausen, bem como sobre as oposições-disjunções e acobertamento das contradições. Compreendemos 
que há relações intrinsecamente contraditórias entre poder político e econômico que perpassam, constituem e 
movem o fazer teórico-prático-científico do Estado brasileiro. Desse ponto de vista, a fundamentação teórica 
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que articula um pensar sobre a produção de evidências de sentidos e de sujeitos, possibilita investigar o jogo 
ideológico que se enraíza nos discursos da globalização, da ciência, da língua a partir de enunciados que 
remetem a um mundo “sem fronteiras” e, paradoxalmente, reinscrevem o “com fronteiras”, produzindo 
efeitos determinados em última instância por interesses da burguesia nacional e internacional. Vale ressaltar 
que esse espaço de reflexão se defronta com as evidências e as opacidades do funcionamento ideológico das 
materialidades discursivas, inscritas nos processos de significação do produzir ciência e tecnologias dentro-fora 
do País. Enfim, questiona a relação entre o fazer ciência e política na conjuntura histórica do capitalismo global 
em seu processo dinâmico e contraditório.  
 
 

ENSAYOS, DIÁLOGOS, FOLLETOS:  
FORMULACIÓN Y CIRCULACIÓN DE SABERES SOBRE LA LENGUA NACIONAL EN LA ARGENTINA  

 
Mara Glozman 

Universidad de Buenos Aires – UBA/CONICET 
 
Este trabajo forma parte de una investigación en la que nos proponemos estudiar la producción y circulación de 
saberes sobre la lengua nacional en la Argentina a partir del análisis de un conjunto vasto de materiales textuales 
publicados entre fines de la década de 1920 y mediados de la década de 1950. En particular, nos interesa analizar 
formas de la materialidad textual que ponen a circular los saberes sobre la lengua “por fuera” de los ámbitos 
institucionales y que, a priori, podrían pensarse como “instrumentos de divulgación”. Folletos, ensayos y diálogos 
–radiofónicos e impresos bajo el formato libro– que se inscriben en diferentes discursividades y posiciones (la 
filología, la pedagogía gramatical, discursos de reivindicación de la “soberanía idiomática” argentina) constituyen, 
entonces, nuestro principal objeto de observación. A partir de una revisión de las nociones de interdiscurso 
(Pêcheux, 1975), dominio de memoria y dominio de actualidad (Courtine, 1981), nos proponemos avanzar en una 
reflexión sobre la relación entre historicidad, saberes sobre la lengua y “formas de textualización”. En este 
sentido, el análisis intentará mostrar que cada una de estas “formas de textualización” –ensayo, folleto, diálogo– 
se filia en un dominio de memoria específico y genera, en el dominio de actualidad, efectos de sentido y sentidos 
políticos diferentes. Tal observación nos conducirá también a reflexionar sobre el lugar que la cuestión del 
“género discursivo” –y asumimos en esta denominación las resonancias bajtinianas– ha tenido en la producción 
teórica y analítica fundamental del Análisis del Discurso, particularmente en la noción de formación discursiva de 
Pêcheux (1975) y en las consideraciones teórico-metodológicas de Courtine (1981). De esta manera, el trabajo se 
propone contribuir a la discusión de tres cuestiones que tienen diferente alcance: 1) la posibilidad de identificar 
singularidades en los modos de circulación de los saberes sobre la lengua nacional en la Argentina, 2) la 
pertinencia de incorporar un análisis específico de las “formas de textualización” para el estudio de los saberes 
sobre la lengua y 3) la posibilidad de pensar –conceptual y epistemológicamente– el estudio de la dimensión 
genérica como parte de un análisis materialista del discurso.  
 
 

O FUNCIONAMENTO POLÍTICO DO APELO À CULTURA EM INICIATIVAS DO ESTADO BRASILEIRO PARA A 
“INTERNACIONALIZAÇÃO” DO PORTUGUÊS 

 
Leandro Rodrigues Alves Diniz 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 
 
Em nossos estudos sobre iniciativas brasileiras para a promoção do português no exterior (DINIZ, 2010, 2012), 
temos constatado que a relação entre língua e política do Estado é sustentada pela noção de cultura. O 
linguístico tende, assim, a ser obliterado no discurso relativo à política linguística exterior brasileira, já que essa 
é, em geral, significada como uma mera política cultural. Se, como mostra Rodríguez-Alcalá (2004), a 
naturalização da cultura foi argumento de coesão etno-cultural legitimador do poder dos Estados Nacionais, o 
que representaria o recurso à cultura nas condições de produção em que se fortalecem iniciativas para a 
“internacionalização” do português? Em nossa apresentação, buscaremos responder a essa pergunta, 
mobilizando o quadro téorico-metodológico da História das Ideias Linguísticas, na sua relação com a Análise do 
Discurso materialista e a Semântica do Acontecimento. Exploraremos, para tanto, em particular, uma mudança 
no nome daquelas que são, segundo o Itamaraty, as principais instituições encarregadas da política cultural 
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exterior do país: os Centros de Estudos Brasileiros, que, em 2008, passaram a ser oficialmente designados 
Centros Culturais Brasileiros. Argumentaremos que a cultura brasileira produzida mercadologicamente é um 
elemento-chave no processo que passa a significar o português como um produto do “mundo globalizado”. 
Além disso, defenderemos a hipótese de que esse apelo à cultura participa de um funcionamento silencioso 
constitutivo da política linguística exterior do Estado brasileiro. 

 
 

O MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA COMO POLÍTICA DE LÍNGUA 
 

Claudia Pfeiffer 
Labeurb/Universidade Estadual de Campinas – Unicamp 

 
Procuraremos compreender, a partir da Análise de Discurso, na sua relação com a História das Ideias Linguísticas, 
parte do processo de institucionalização da língua portuguesa no Brasil tendo como arquivo a página eletrônica 
que acolhe o discurso institucional do Museu da Língua Portuguesa que, por sua vez, se constitui em um discurso 
sobre (Mariani, 1998) a língua portuguesa. Procuraremos adentrar na rede de significação de um projeto de 
governo em nível estadual que promove uma edificação como a do Museu da Língua Portuguesa, 
compreendendo-o enquanto um espaço material que nos faz colocar em relação ao funcionamento da língua, das 
políticas públicas e dos discursos especializados (pensando aí o entremeio entre discurso científico – um discurso 
de um saber sobre a língua –, um discurso midiático/tecnológico e um discurso estético/artístico). Dito de outro 
modo, trata-se de colocar em relação ao Estado, o Conhecimento e a Sociedade (Orlandi, 2001). Tomamos esta 
relação enquanto tensa e contraditória. E a pensamos como parte estruturante da produção do ordinário de 
sentido (Pêcheux, 1981). E, mais especificamente, quando estamos pousando nosso olhar para uma escuta social 
(política) (Pêcheux/Thomas Herbert, 1966) de um espaço que tem a língua como objeto de exposição, 
observamos esta relação enquanto uma direção determinada de sentidos que afeta o imaginário do brasileiro 
na/da língua portuguesa, com toda sua espessura semântica (Pêcheux, 1975), que é também afetada por uma 
construção histórica e política (ideológica) de um saber sobre a língua. 
 
 
 

________________ 
MESA REDONDA 2 

SUJEITO E LINGUAGEM NA SOCIEDADE: ONDE SE DESATAM OS LAÇOS 
 
26 de setembro – 08h00-10h00 
Sala Tiradentes do Marques Plaza Hotel 
 
A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO DA\NA CONDIÇÃO CORPORAL - CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES E PRODUÇÃO 

DE SUBJETIVIDADES 
 

Eliana Lucia Ferreira 
NGIME/Universidade Federal de Juíz de Fora – UFJF 

 
A valorização de espetáculos e competições de corpos e movimentos perfeitos atende a uma pequena parcela 
da população, onde muitos ficam fora do ‘jogo’, do espetáculo. Por outro lado, no processo histórico, as 
pessoas com deficiência foram vistas pelas suas limitações, atreladas aos castigos dos deuses e desvios da 
normalidade e não vistas como seres humanos na sua integridade. A estigmatização advinda do corpo 
imperfeito está presente nas mais diversas sociedades e civilizações e é reproduzida até hoje pelas instituições, 
tais como família, escola e comunidades. As pessoas com deficiência dotam de um universo de condutas e 
representações de ambiguidades, as quais revelam um denso entrecruzamento de fronteiras simbólicas, isto é, 
do perfeito, imperfeito, do possível, impossível, do excluído, fazendo-o sentir-se impotente perante os 
mecanismos sociais. Reside aqui, portanto, de ambos os lados, a coisificação do corpo, construindo uma 
segregação que ultrapassa as paredes institucionais. Esta segregação fica, e, muitas vezes, passa a fazer parte 
da identidade de cada um. Para Elias (1980), o poder está sempre situado como elemento fundamental nas 
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figurações, e o habitus social designa as internalizações de valores, das estruturas, das ideologias, dos 
significados pelos membros de uma sociedade advindos de um processo de mudanças de longa duração na 
história. Assim, no processo de aquisição de novos papéis sociais do deficiente, estão ocorrendo mudanças 
importantes na aquisição de novos valores, na interpretação e julgamentos de pré-conceitos, nas 
ressignificações de padrões, nas mudanças nas relações do equilíbrio de poder e nas inter-relações. Dessa 
forma, corpos diferenciados estão conquistando novos espaços sociais, que se entrelaçam numa dinâmica 
colaborativa e competitiva. As coreografias apresentadas nas competições são extensões de corpos que se 
assemelham, difundem, equilibram e se transformam. Esta integração corporal requer cooperação, mesmo 
reconhecendo as tensões de poder imbricadas nas relações humanas. O advir é desafiar os modelos 
‘congelados’ do esporte competitivo a qualquer custo, fundados na violência dos atores atletas e profissionais 
do esporte para novas construções pessoais e sociais.  
 
 
 (DES)ATANDO LAÇOS ENTRE O SUJEITO E AS LÍNGUAS NOS MODOS E MECANISMOS DE SUA IDENTIFICAÇÃO 

 
Maria Onice Payer 

Universidade do Vale do Sapucaí – Univás 
  
Serão expostos resultados parciais da pesquisa que venho desenvolvendo no Projeto “Discurso, Memória e 
Ensino de Língua”, vinculado ao Grupo de Pesquisa Práticas de Linguagem, Memória e Processos de 
Subjetivação (UNIVAS/CNPq), e que tem como objeto de investigação a natureza da identificação entre os 
sujeito e as língua(s),  a qual envolve  processos de significação sócio-históricos e ideológicos, por sua 
constituição através da história das ideias linguísticas e a constituição das línguas nacionais  (Orlandi, 2003). 
Localizamos e descrevemos diferentes modos - formulados ou expostos corporalmente, como no riso - através 
dos quais se manifestam as (des)identificações dos sujeitos com as formas linguísticas, e  também certos 
mecanismos linguístico-discursivos pontuais que assinalam essas identificações no fio do discurso - trocadilhos, 
jogos com a pronúncia e expressão facial – que indicam o tipo de identificação com as formas e seus efeitos. 
Desatar alguns fios dos laços que jogam com força ou afrouxamento do vínculo que liga o sujeito às (formas 
das) línguas (que habitam sua história) pode abrir espaços para se pensar em outros parâmetros as práticas em 
que a relação sujeito/língua é posta diretamente em questão, como no ensino-aprendizagem de línguas. Faz 
parte de nossos objetivos, portanto, precisar os modos de funcionamento dessas identificações, expondo os 
muitos jogos com as formas linguísticas que atravessam diferentes grupos sociais, a fim de contribuir para 
(re)pensar um trabalho com a língua que conte com repertórios que não se atam em discursos que 
reproduzem algumas categorias (preconceito, discriminação) que se mantenham em paradigmas de 
interpretação que estigmatizam ao invés de deslocar. 
 
 

O SUJEITO NA E PELA LÍNGUA NOS LAÇOS DA VISIBILIDADE DA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO  
 

Amanda E. Scherer 
Laboratório Corpus/Universidade Federal de Santa Maria – UFSM 

 
Estamos propondo para a nossa apresentação uma parte do que estamos refletindo e produzindo sobre a 
constituição do saber disciplinar sobre a língua no contexto brasileiro.  Para o ENELIN 2013, estamos 
projetando a discussão sobre o político na política disciplinar contemporânea, mais especificamente, sobre o 
espaço da língua estrangeira na política de internacionalização dos periódicos acadêmicos e científicos do 
Brasil. Partimos do pressuposto de que não se pode pensar a língua sem pensar a constituição do sujeito e 
dos sentidos (Orlandi, 2012). Para tanto nos perguntamos: qual sujeito e qual sentido estão sendo postos na 
prática política da visibilidade do que fazemos tendo como eixo diretor a língua inglesa? O que temos visto é 
que tal prática nos impõe uma política monolíngüe a partir de um parâmetro da economia de mercado 
tentando nos fazer acreditar que a língua é uma, una e desenlaçada de qualquer movimento na história. No 
momento atual e com a grande repercussão de tal política de internacionalização, é preciso, pois, pensar os 
sentidos que estão sendo produzidos a respeito desta questão a partir das relações complexas entre Estado, 
ciência e ideologia da e na mundialização.  
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METAFORIZAÇÕES METONÍMICAS DO SOCIAL 
 

Suzy Lagazzi 
Universidade Estadual de Campinas – Unicamp 

 
Sob o prisma da imagem e de alguns processos de visualização quero pensar a discursivização da sociedade, 
analisando o modo pelo qual uma formulação visual se desdobra em diferentes imagens do social pela 
remissão do intradiscurso ao interdiscurso. Trago, para o dispositivo analítico discursivo, a deslinearização da 
imagem, pensando a tensão nas relações entre sujeito e linguagem na sociedade pelo acontecimento da 
estrutura em algumas composições visuais. Para a deslinearização da imagem trabalho, na sua composição, a 
alteridade que constitui os processos metafórico e metonímico, processos que se entrecruzam sustentando a 
possibilidade do simbólico. Sentido recalcado e desejo do que sempre falta são as definições de Lacan para a 
metáfora e a metonímia, o que me leva a buscar, na imagem, a alteridade no movimento do irrealizado para 
compreender modos de entrelaçamento do social. A alteridade na deriva e no encadeamento, numa 
composição visual que delimita o irrealizado em nossa sociedade. Penso o significante em metáfora, no desejo 
metonímico da falta. 
 
 
 

________________ 
MESA-REDONDA 3  

LINGUAGEM, POLÍTICAS NA HISTÓRIA E SEUS EFEITOS NA SOCIEDADE 
 
26 de setembro – 16h00-18h00 
Sala Tiradentes do Marques Plaza Hotel 
 
 

O AGRONEGÓCIO DO "CAFÉ COM LEITE" NO SUL DE MINAS GERAIS 
 

Marcelo Bregagnoli 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS 

 
Vários estudos e diagnósticos são propostos a fim de se identificar  o perfil dos produtores da região do Sul de 
Minas Gerais, sustentada pelas atividades da produção de café e leite. A região geográfica do Sul de Minas 
Gerais, com aproximadamente 170 municípios, possui o 2

o
 maior PIB do Estado, com índices próximos de 15%, 

sendo que ¼ da riqueza gerada no ramo da agropecuária é oriunda desta região. Pelo aspecto econômico, 
tanto o setor cafeeiro quanto de produção leiteira do Sul de Minas respondem por mais de 30% do total 
produzido pelo país em cada atividade. Existe uma predominância de pequenas propriedades, caracterizadas 
por mão de obra familiar e empreendimentos agropecuários de maior porte. A presença do chamado produtor 
de médio porte é cada vez mais rara no cenário agropecuário do Sul de Minas, devido às dificuldades de 
atendimento às exigências trabalhistas, descapitalização e falta de competitividade nas atividades. O 
conhecimento desse perfil é fundamental para elaboração de estratégias vinculadas aos setores do 
agronegócio e planejamento de ações que interfiram positivamente na sociedade. A formação de opiniões, 
modificação dos modelos tradicionais e do estilo de vida dos empregados e empregadores, ampliação de 
técnicas ambientalmente desejáveis e compatíveis com a dinâmica do mundo atual são sempre necessárias nos 
diversos sistemas produtivos, nos quais se incluem o café e o leite. A cultura cafeeira e a produção de leite 
exercem, historicamente, forte influência no contexto social, econômico e ambiental do Sul de Minas Gerais, 
todavia, se readequando aos fatos em relação à formação de classes sociais, às regras de mercado e às 
exigências ambientais, além das exigências mercadológicas de uma sociedade cada vez mais consciente e 
crítica social/ambientalmente, que prevê a busca de quebra de paradigmas e o compromisso com o “bem-
estar” da região. 
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UMA ESPECIALIDADE CULINÁRIA DO SUL DE MINAS E A DEMANDA PELA PATRIMONIALIZAÇÃO 
 

Ana Cláudia Fernandes Ferreira 
Universidade do Vale do Sapucaí – Univás 

 
Esta apresentação busca refletir sobre os sentidos produzidos atualmente a respeito de uma especialidade 
culinária tradicional da região do Sul de Minas: o pastel de milho. Da perspectiva da análise de discurso e dos 
estudos sobre o saber urbano, essa reflexão se dedica a pensar as discursividades que vêm sendo construídas 
sobre essa especialidade, tendo em vista um acontecimento discursivo bastante recente: seu processo de 
registro enquanto bem imaterial das cidades de Pouso Alegre e de Itajubá. Interessa, neste trabalho, olhar para 
o modo como este acontecimento vem movimentando as redes de memória sobre os sentidos do pastel de 
milho relativamente aos sujeitos, a estas cidades e a outras cidades da região. (Este trabalho está vinculado ao 
projeto coletivo “Discurso, Individuação do Sujeito e Processos Identitários – DISUPI”, sob a coordenação de Eni 
Orlandi e com financiamento da Fapemig). 

 
 

NOMEAÇÃO, CIDADE E HISTÓRIA: OS SENTIDOS DE MOCAMBO 
 

José Horta Nunes 
Labeurb/Universidade Estadual de Campinas – Unicamp  

 
O objetivo deste trabalho é analisar a nomeação mocambo tal como se apresenta nos primeiros textos em que 
aparece, especialmente no ?Livro que da razão do estado do Brasil?, de 1612, de Diogo de Campos Moreno. A 
partir da perspectiva da Análise de Discurso, consideramos a nomeação na relação com a sociedade, com a 
história, com o político. No período colonial, a nomeação de sujeitos e espaços está inserida em certas práticas 
sócio-históricas e relações de poder, envolvendo colonizadores, missionários, índios e escravos. Em um texto 
em que avalia a situação das capitanias hereditárias no Brasil, na conjuntura da União das Coroas Ibéricas 
(1580-1640), o aparecimento da nomeaçãomocambo é um índice do modo como as aglomerações humanas 
são significadas historicamente, de como elas são aceitas ou evitadas na formação dos espaços da colônia, 
estando em jogo aí o que pode ou não vir a ser um espaço citadino. 
 
 

CAMADAS DE MEMÓRIA NA CIDADE SOCIOLINGUÍSTICA 
 

Emilio Gozze Pagotto 
Universidade Estadual de Campinas – Unicamp 

 
A comunicação explora a relação entre o fato sociolinguístico e os fenômenos de urbanismo, tomados como 
materialidades espaciais discursivas. Essa relação não é pensada de maneira estritamente implicacional, como 
normalmente o é na sociolinguística, mas como lugares diferentes tomados pelo mesmo discurso. Assim, a 
geografia urbana, remodelada, retransformada, significa de modos diferentes segundo a memória da paisagem 
que atua sobre os sujeitos. A cidade se transforma assim em camadas de memória que demandam uma 
arqueologia específica que remova seu espessamento. Também o fato sociolinguístico, especialmente quando 
tomado na sua dimensão de mudança, demanda uma arqueologia que capte as formações discursivas que 
operam sobre as formas linguísticas dotando-as de significados que tomam os falantes na sua relação com o 
lugar em que se encontram (socialmente e geograficamente falando). Esses elementos são postos em 
funcionamento na investigação da cidade de Sorocaba, que é palco de  processos de mudança linguística nos 
quais é possível explorar as questões de que trataremos. 
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________________ 
MESA REDONDA 4  

LÍNGUA, LITERATURA E QUESTÕES SOCIAIS NA AMÉRICA LATINA 
 
27 de setembro- 10h00-12h00 
Sala Tiradentes do Marques Plaza Hotel 
 
 

LA ANTROPOLOGÍA LITERARIA COMO TEXTUALIDAD DE FRONTERA 
 

Miguel Alvarado Borgoño 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación – UMCE 

Chile 
 
Esta ponencia se adentra en la Literatura Antropológica Chilena para describirla como un género textual 
emergente, mutante y original, surgido en Chile en los últimos 40 años. Es esta Literatura Antropológica producto 
el cruce entre ciencias sociales y literatura; nuestra hipótesis consiste en sostener la existencia de un género 
emergente dotado de una metalengua que posibilita dar cuenta de sus contornos e identidad textual. El 
testimonio de la existencia de una Literatura Antropológica Chilena (en adelante LACH) asumida como literatura 
 supera a aquello que Geertz  ha definido como la refiguración del pensamiento social, haciendo alusión a una 
manifestación de la mimesis planteada por Ricoeur; la LACH, por el contrario,  posee una metalengua, sin por ello 
encontrarse unificada  aún. Por lo pronto podemos identificar dos principios metalingüísticos claros en la LACH: el 
primero guarda relación con el enunciado metalingüístico que recalca a nivel teórico la incapacidad de la ciencia 
social y de la antropología en particular para dar cuenta de la diversidad y así facilitar la comunicación 
intercultural; el segundo el principio metalingüístico evidente en la LACH, es la posibilidad implícita de generar un 
género original de literatura que desde el campo literario establece un lazo con la antropología científica, para dar 
paso así a la conformación de una literatura de frontera que no es un subproducto de la experimentación textual 
de la ciencia, sino un ámbito de delineamiento del propio espacio científico que reconoce sus límites expresivos y 
se transforma en literatura de frontera. 
 
 

DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y LITERARTURA INFANTIL EN CUBA HOY 
 

Ana Iris Díaz Martinez 
Universidad Central de las Villas – UCLV 

Cuba 
 

La serie literaria infantil cubana experimenta en la actualidad un proceso de expansión y diversificación 
temática y estilística evidenciado en un conjunto estimable de autores y obras de elevada calidad en sus 
propuestas ideoestéticas. Dicho proceso, cuya génesis se ubica a finales de la década de 1980 conoció un 
impulso extraordinario a partir  de la siguiente década, a pesar del colapso económico – social que afectó la 
vida cultural y artística de la nación cubana y que determinó al reorientación y adaptación de la política cultural 
en aras de salvaguardar  las conquistas y avances en este sector, así como la puesta en práctica de un conjunto 
de estrategias en función de la promoción y divulgación del producto estético cubano, sin desmedro de su 
calidad artística. El estudio que ahora proponemos responde a la necesidad de abordar críticamente la estética 
de algunos autores que han marcado pautas en la escritura infantil cubana por abrir nuevos caminos con sus 
artes narrativas. Entre ellos seleccionamos a: Luis Cabrera Delgado, Enrique Pérez Díaz, Enid y Evid Vian y 
Teresa Cárdenas, a partir de una selección y análisis de sus textos más ilustrativos. Una de las principales 
motivaciones para este estudio lo constituye la presencia del tema de la marginalidad o la diferencia en las 
obras literarias infantiles de las últimas décadas, representado fundamentalmente a través de la concepción de 
los personajes  infantiles como sujetos sociales y culturales participantes de nuestro contexto actual. para ello, 
ejecutaremos una caracterización general los textos escogidos para su análisis, con énfasis en las variables: 
sistema ideotemático, configuración artística de los personajes, ambientes y lenguaje trabajados estéticamente 
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por cada uno de los autores. De ahí que nuestro objetivo esencial será analizar una muestra representativa de 
la producción literaria de los autores antes mencionados teniendo en cuenta las estrategias narrativas de cada 
uno de ellos en función del hecho estético. Los géneros seleccionados han sido el cuento y el relato. 
 
 

CONTATOS NA COSTA DA “TERRA DO BRASIL”. A “INEXISTÊNCIA” DAS LÍNGUAS 
 

Eduardo Guimarães 
Universidade Estadual de Campinas – Unicamp/Labeurb/CNPq 

 
O nosso objetivo é pensar sobre como aparece no Diario da Navegação da Armada que foi à Terra do Brasil em 
1530 Sob a Capitania-mor de Martim Affonso de Souza de Pero Lopes de Souza, a questão das línguas no relato 
apresentado. Tomando  a narrativa do percurso da viagem (1530-1532), vou centrar minha atenção em certos 
marcos da narrativa: contatos da Armada durante o percurso no Atlântico; a luta com os franceses na costa da 
terra do brasil na altura de Pernambuco; a permanência na Bahia de Todolos Santos; a permanência no Rio de 
Janeiro; e a Chegada a São Vicente. A observação destes aspectos no Diario mostra como a narrativa é 
produzida sob a evidência de sua própria língua (do narrador português) e da distribuição “natural das línguas.” 
Considerando o conceito de espaço de enunciação, interessa ver que sentidos são significados no texto por 
este desconhecimento da linguagem e das línguas e pela dedicada descrição de aspectos da natureza,  da 
cultura e da organização social dos povos indígenas. 
 
 

NACIONALISMO E LITERATURA: UMA RELAÇÃO (IM)PERTINENTE 
 

Rita Terezinha Schmidt 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS 

  
Desde o período de formação dos estados-nação, os discursos do nacionalismo têm se atualizado de acordo 
com demandas históricas, políticas, econômicas e religiosas específicas. Consequentemente, a ressurgência do 
nacional, como categoria de análise na produção de perspectivas críticas sobre a relação entre cultura e 
identidade nacional, do presente e do passado, tem sido muito produtiva no sentido de possibilitar novas 
formas de apreender os modos coletivos de construção da nação como narração, particularmente do ponto de 
vista da institucionalização da literatura, a qual teve um papel pedagógico no processo político-ideológico de 
formação da nacionalidade e consolidação da nação moderna. Na busca pelo “ caráter nacional” e “ cor local”, 
elementos constitutivos da mais  persistente das mitologias nacionalistas, a literatura do século XIX cumpriu a 
função de legitimar a singularidade histórica da experiência coletiva através de repertórios imagéticos e 
significações capazes de interpelar os sentimentos de pertencimento de leitores, e  assim, concretizar a 
imagem dopluribus unum, metáfora do sujeito unitário e universal da nacionalidade. Partindo de certos 
pressupostos sobre nação e narração, e sobre memória coletiva, pretendo problematizar, no contexto 
brasileiro, a relação entre nacionalismo, literatura e identidade para, então, colocar em foco a invisibilidade da 
produção de autoria feminina no período. Nesse sentido, pretendo fazer algumas reflexões sobre a 
cumplicidade entre o constructo da história da literatura e o discurso nacionalista, uma vez  que ambos 
projetam o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido, constituindo-se, portanto, como instâncias 
investidas de autoridade com poder regulatório na gestão social e simbólica das diferenças. 
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SESSÃO DE DOCUMENTÁRIO 
 

- CARTAS PARA ANGOLA-  
APRESENTAÇÃO, REFLEXÃO E DISCUSSÃO 

_________________________ 
25 de Setembro – 18h00-20h30 
 

CARTAS PARA ANGOLA 
 

Laboratório Cisco 
 
Cartas para Angola trata das relações entre dois países, Brasil e Angola: duas margens do Atlântico que 
possuem a mesma língua, um passado colonial em comum e muitas histórias compartilhadas. Na narrativa, 
pessoas separadas por um oceano trocam correspondências – alguns são amigos de longa data, outros 
nunca se viram. Suas histórias se entrecruzam e contam sobre fluxos de migração, saudade, pertencimento, 
guerra, preconceitos, exílio, distâncias. A busca da identidade e o fio da memória são conduzidos pela linha 
da afetividade, que une as sete duplas de interlocutores que o documentário nos apresenta: pessoas que 
traçaram suas histórias de vida entre Brasil, Angola e Portugal. O filme teve suas primeiras exibições em 
março de 2012 no 17o Festival É Tudo Verdade e no 24o Cinélatino, Rencontres de Toulouse. Desde então foi 
exibido em mais de 20 festivais no Brasil e exterior, percorrendo assim 12 países, e recebeu três premiações: 
Melhor Documentário no 4o Festival do Filme Etnográfico do Recife, Melhor Documentário Internacional no 
5o Festival Internacional de Cinema de Luanda (Angola) e Prêmio da CPLP (Comissão de Países de Língua 
Portuguesa) no FESTin, em Lisboa.  
Mais informações sobre o documentário estão disponíveis no site: http://www.laboratoriocisco.org/cartas 

 
 

 
PARA ALÉM DE ANGOLA: CARTAS, LAÇOS E MEMÓRIA 

 
Greciely Cristina da Costa 

Universidade do Vale do Sapucaí – Univás 
 

Do lado de lá ao lado de cá do Atlântico, daqui para lá, além-mar, num movimento incessante, os sentidos 
transitam impelidos por histórias - às vezes, conhecidas, às vezes, desconhecidas, muito íntimas - que se 
encontram no momento em que um sujeito fala de si para o outro. Fala da guerra, do exílio, da migração, do 
preconceito, da saudade. Afetos, lembranças, sonhos, desejos, laços são convocados por esse falar, gesto, cuja 
formulação também se movimenta entre a escrita, a leitura e a imagem, cedendo lugar à inscrição da memória 
discursiva. E, ainda, neste gesto, os modos de o sujeito significar e de significar-se são ativados pela memória. 
Cartas para Angola é um documentário, cujo discurso, nos leva a refletir sobre a língua, sobre a sociedade, 
sobre a história face ao pertencimento, aos conflitos sociais, aos processos de identificação à medida em que 
pertencer a um país, a uma sociedade, a uma história afeta as relações sociais que, na perspectiva da Análise 
de Discurso, são relações de sentido (ORLANDI, 2001). É a partir dessas relações que pretendemos abrir um 
espaço de discussão visando compreender a constituição dos sentidos e dos sujeitos para além de Angola. 

 
 
 
 
 
 

http://www.laboratoriocisco.org/cartas
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SESSÃO DE ARTE 
 

- DIFERENTES FACES DO TEATRO - 
APRESENTAÇÃO, REFLEXÃO E DISCUSSÃO COM PESQUISADORES 

_________________________ 
26 de setembro – 19h00-21h00  
 

Encenação de: 
 

NÃO EU 
De Samuel Beckett, de 1972 

 
Com Laíse Diogo – Univás 

Direção: Lauro Baldini – Unicamp 
 

 
 

AS DIFERENTES FACES DO TEATRO 
 

Renato Ferracini – Lume/Unicamp 
 
 

Reflexão e discussão com pesquisadores 
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COMUNICAÇÕES 
 
_____________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO I 
SALA 1, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quarta-feira, 25 de setembro – 16h00-17h40 
 

 
DISCURSO DO JORNAL SOBRE A CIDADE 

 
Thais Fernanda Gavron – Unicentro 

 
O projeto caracteriza-se por uma investigação discursiva do discurso desenvolvimentista construído em jornais 
das décadas de 50, 60, 70 e 80 com relação à região de Guarapuava. O corpus de análise será baseado na coleta 
de textos de jornais como Folha do Oeste, Correio do Oeste, O esquema Oeste, que se concentram no acervo do 
arquivo histórico da Unicentro – PR. Pretende-se analisar as construções discursivas e as imagens que tratam 
do desenvolvimento urbano municipal de Guarapuava ao longo de quatro décadas, observando, do ponto de 
vista da análise de discurso de linha francesa, o imaginário discursivo ligado à urbanização da cidade que 
envolve textos divulgados nesses jornais. O foco do estudo será analisar a construção discursiva que vai do 
arquivo ao interdiscurso nas materialidades analisadas, por meio de gestos de leitura e interpretação analítica. 
 
 

A RECONTEXTUALIZAÇÃO NA MÍDIA 
 

Wilma Maria Pereira - Universidade Federal de Viçosa 
Geane Cassia Alves Sena - Faculdade de Saúde Ibituruna – FASI 

 
O encontro da informação do universo científico com a vida cotidiana implica na alteração na forma de registro. 
Por isso, o enunciador que tenciona divulgar uma informação para o grande público deve explicar o discurso da 
ciência ressaltando aqueles conhecimentos que respondam às necessidades cognitivas e sociais do público geral. 
Assim, a difusão da ciência implica em procedimentos de reformulação do discurso científico para o discurso 
midiático, com o intuito de tornar as informações mais acessíveis para o público geral. Nossa análise baseia-se nos 
pressupostos teórico-metodológicos da Análise do Discurso de Divulgação Científica, sobretudo, em Ciapuscio 
(1997), Calsamiglia (1997), Cataldi (2007) e busca analisar o emprego das estratégias de divulgação a fim de 
verificar o funcionamento desses procedimentos na reformulação da informação sobre medicamentos nas mídias 
online G1 e Hypescience. Após a análise, verificou-se que o site G1 buscou divulgar a informação de forma mais 
objetiva e científica, enquanto o site Hypescience utilizou modalizadores argumentativos com o intuito não só de 
apresentar a informação, mas também de direcionar a interpretação do leitor sobre conteúdos divulgados. Assim, 
é possível observar que o processo de reformulação do discurso da ciência não se configura como simples 
tradução, pois além de atender à necessidade de democratização do conhecimento científico, pode ser 
determinante para convencer sobre a validade e relevância de uma informação. 

 
 

O HUMOR E O POLITICAMENTE CORRETO 
 

Alan Lobo de Souza – Unicamp/CNPq 
 

Nas palavras de Courtine (2006), “é preciso encontrar textos que incomodem”. Falar em “politicamente 
correto” é uma questão delicada (e recente) para a sociedade. Adentrar o espaço do humor e sua relação com 
o “politicamente correto” é entrar no cerne de uma questão bastante polêmica. Afinal, se encararmos o riso 
como o “real do humor”, o inapreensível que foge à tentativa de determinar o que/do que podemos achar 
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risível, é possível dizer que o “politicamente correto” compreende uma tentativa de organizar/regulamentar o 
humor? Além disso, é possível afirmar que as condições históricas de produção determinam um deslocamento 
na significação do humor a ponto de re-significar o discurso humorístico? Centrados no campo discursivo do 
humor, interessa-nos descrever as formas linguísticas e discursivas através das quais a tensão e a polêmica se 
estabelecem. O discurso cotidiano, a fala pública, é o espaço escolhido para analisar o funcionamento, o 
contraste, o equívoco, a falha que constitui todo discurso que se vê atravessado por uma suposta “polícia 
discursiva”. Para tanto, recortamos como material de análise textos que circulam na impressa e na internet. É 
na trama entre as relações históricas, na contradição constitutiva desses discursos, que objetivamos descrever 
algumas consequências teóricas acerca do “político” no humor. 
 

 
A PRODUÇÃO DE EFEITOS DE SENTIDOS NOS ESPELHOS E ESCALADAS DE TELEJORNAIS 

 
Maria Rachel Fiuza Moreira - Centro Universitário CESMAC 

 
Este trabalho propõe analisar o discurso sobre a maioridade penal no jornal nacional da TV globo. Para dar 
suporte à análise discursiva, temos como objetivo identificar a produção de sentidos oriunda da apresentação 
da temática sobre o envolvimento de menores de idade em situações de violência registradas nas manchetes 
que abrem o telejornal (escalada) e no sequenciamento das matérias a serem veiculadas no programa 
televisivo (espelho). Para tanto, esta pesquisa se fundamenta nos pressupostos teórico-metodológicos da 
Análise do Discurso pecheutiana. Este estudo aponta ainda para a impossibilidade do discurso neutro – 
mitificado nos manuais de telejornalismo (Paternostro, 1997) – mas que produz sentidos a partir daquilo que 
apresenta ou que silencia (Orlandi, 2002), no tocante à redução da maioridade penal no Brasil. 
 
 

_____________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO II 
SALA 2, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quarta-feira, 25 de setembro – 16h00-17h40 
 

 
VER, OUVIR... LER: UMA PROPOSTA DE AD DA ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DE TELEJORNAIS ALL NEWS 

 
André Luiz Silva – CEFET-MG 

 
Os telejornais de emissoras all news (aquelas cuja programação é exclusivamente de conteúdo jornalístico) têm 
por característica, sobretudo, a informação onipresente e contínua, em que são exibidos/noticiados 
acontecimentos de diferentes pontos da Terra, bem como suas respectivas repercussões. Em consequência 
disso, esse (sub)gênero tem lançado mão de um dispositivo característico desses canais só de notícias: os 
textos em movimento. Durante os telejornais das emissoras all news, os textos em movimento são mais uma 
maneira de informar o telespectador, ademais da voz do âncora e de outros dispositivos cênicos fotográficos 
(cenário, articulistas etc.) e pós-fotográficos (selo, hora etc.). Dessa maneira, neste trabalho, quer se propor um 
modelo de análise discursiva tendo como base a Teoria Semiolinguística e seus aspectos teórico-metodológicos 
(situação de comunicação, seres sociais e seres de fala, modos de organização do discurso etc.), bem como o 
esquema de análise de telejornais proposto por Jost (1999), já que reproduz e leva em consideração elementos 
indispensáveis à constituição desse (sub)gênero, a saber: vinheta, escalada, temáticas, etc. 
 
 

ANÁLISE ARGUMENTATIVA DE MANCHETES DO JORNAL “O CRUZEIRO” (1929-1935) 
 

Gabriele Cerceau Flausino – UFOP/CAPES 
William Augusto Menezes – UFOP/CAPES 

 
Este trabalho tem o objetivo de apresentar uma análise preliminar de manchetes do Jornal “O Cruzeiro”, 
enquanto recorte da pesquisa de mestrado O discurso da mídia marianense e a construção do poder municipal: 
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um exame das estratégias discursivas voltadas para temas da política municipal em três periódicos: “O 
Cruzeiro”, “O Germinal” e “Ponto Final”, em andamento. “O Cruzeiro”, que circulou entre 1929 e 1935, é 
percebido como um forte componente da mídia impressa da cidade de Mariana (MG), naquele período, a partir 
dos títulos (manchetes) que ostenta e dos imaginários que mobiliza. Participante ativo dos acontecimentos do 
momento, ele fez parte da imprensa engajada nas lutas da chamada “Aliança Liberal” e do cenário sociopolítico 
e militar da chamada Revolução de 30. A presente pesquisa busca examinar o caráter argumentativo assumido 
pelas suas manchetes, já que se trata de textos “pretenciosamente informativos e se apresentam ao leitor, 
com frequência, como tendo uma visada informativa” (EMEDIATO, 2013, p. 70). O corpus, disponível no 
arquivo do GEDEM (Grupo de Estudos sobre Discurso e Memória – ICHS/UFOP), ocupa-se, especificamente, das 
manchetes da primeira página e o presente trabalho terá como foco o exame de manifestações do discurso da 
mídia, em especial, no modo argumentativo. 
 
 
O PROCEDIMENTO LINGUÍSTICO-DISCURSIVO DE VARIAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE O 

PONTO G NA REVISTA SUPERINTERESSANTE 
 

Carlos Alexandre Molina Noccioli - IFSULDEMINAS 
Cristiane Cataldi dos Santos Paes – Universidade Federal de Viçosa 

 
Este trabalho, inserido no quadro teórico-metodológico da Análise do Discurso da Divulgação Científica – 
Ciapuscio (1997), Calsamiglia e Cassany (1999), Cassany e Martí (1998), Cataldi (2003, 2007 e 2009) e Noccioli 
(2010) –, associado à Teoria das Representações Sociais – Arruda (2003) –, busca analisar o tratamento 
linguístico-discursivo das informações acerca de tópicos temáticos tradicionalmente vistos como tabu 
relacionados a questões sexuais que representam o homem e a mulher, na reportagem O ponto G existe? 
publicada em 2008, na revista brasileira Superinteressante, evidenciando-se como o conhecimento em questão 
é representado socialmente ao se considerar a linha editorial da revista. Centramo-nos no procedimento 
linguístico-discursivo de expansão, o qual contribui cognitivamente para que o leitor possa realizar a leitura do 
texto como um todo, reduzindo as lacunas de conhecimento e garantindo a progressão textual, constituindo-se 
por meio de determinadas estratégias discursivas. Com vistas nesse procedimento discursivo, discutimos, em 
especial, a estratégia de definição e analogia. Através desses mecanismos, conceitos abstratos são comparados 
a aspectos mais próximos da realidade do público leigo, ou, ainda, dadas informações são “validadas” por meio 
de discurso de uma autoridade numa conformação prototípica da definição. 
 
 

O DISCURSO DAS CAMISETAS 
João Paulo Pinto – Univás 

 
Este estudo realiza uma análise dos discursos presentes nas camisetas usadas pelos formandos do 3º ano A do 
ensino médio da Escola Estadual “João Ribeiro da Silva” da cidade de Gonçalves, sul de Minas Gerais, no ano de 
2010. O estudo analisa os enunciados das camisetas observando as teorias da Análise de Discurso de Michel 
Pêcheux e Eni Orlandi para reconhecer as condições de produção do enunciado das camisetas, a individuação 
dos sujeitos, os processos de identificação, os discursos dominantes e a formação imaginária dos alunos. O 
estudo busca compreender os sentidos da produção e da utilização das camisetas de formatura por alunos e 
professores durante o ano letivo, mesmo com a obrigatoriedade do uso do uniforme escolar. A análise finaliza 
mostrando que as camisetas representam uma discursividade de momento de transição na vida do estudante, 
em que o sujeito aluno se mostra apto a atuar no mercado de trabalho mostrando a representação do 
imaginário coletivo da turma. 
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_____________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO III 
SALA 3, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quarta-feira, 25 de setembro – 16h00 às 17h40 
 
 

A METÁFORA COMO RECURSO ARGUMENTATIVO EM ARTIGOS DE OPINIÃO 
 

Claudia de Souza Teixeira – IFRJ 
 
Muitas figuras de linguagem, desde a retórica clássica, são reconhecidas como recursos argumentativos. Nesse 
caso, podem ser denominadas "figuras de retórica". A metáfora, considerada desde a Antiguidade como a mais 
importante das figuras, está incluída nesse grupo. Sendo ao mesmo tempo um procedimento de raciocínio e 
um recurso capaz de atuar sobre a sensibilidade, a metáfora poderia predispor o ouvinte/leitor a aderir à tese 
defendida pelo produtor do texto. Isso ocorreria a partir da evocação de imagens e sensações, por meio da 
analogia, compartilhadas pelos interlocutores num espaço de construção de sentidos. O objetivo deste 
trabalho, de base qualitativa, é verificar a natureza e os possíveis efeitos das metáforas, em 15 (quinze) artigos 
de opinião sobre as recentes manifestações populares no Brasil, publicados em páginas institucionais e blogs 
da internet. O referencial teórico para a análise do corpus será constituído basicamente de estudos sobre a 
argumentação e a metáfora. 
 
 

ELEIÇÕES 2010: UM ACONTECIMENTO DISCURSIVO NOS EDITORIAIS DA FSP 
 

Ana Eugênia Nunes de Andrade – Univás 
 
O objetivo central desta pesquisa é analisar a discursividade dos editoriais da Folha de São Paulo (FSP) frente às 
Eleições Presidenciais 2010, através da interpretação das opiniões dos editorialistas, buscando os equívocos, as 
lacunas, o não-dito. Entender as condições de produção dos discursos, os efeitos dos sentidos das estratégias 
políticas e ideológicas do veículo de comunicação e os conflitos dos sujeitos em movimento durante este 
acontecimento discursivo. A priori, levantamos o seguinte questionamento: Quais os sentidos produzidos para 
a política brasileira pelo acontecimento discursivo das eleições nos editoriais da FSP? Partindo do pressuposto 
de que o processo discursivo é constituído de paráfrases e polissemias, que repetem e deslizam certos dizeres, 
como funcionam as formações discursivas nos editoriais da FSP? Durante a análise do corpus notamos que os 
editoriais focaram três eixos temáticos: o confronto da disputa entre PT e PSDB, a subida de Dilma e o avanço 
de Marina. Ao final desta pesquisa, levantamos outras interpretações frente aos diferentes significados deste 
acontecimento discursivo. Para isso, foi necessário questionar os sentidos dos discursos políticos. Como ele é 
dito/não dito? Quem diz? Quais as condições de produção e as suas circunstâncias? Assim, foi possível 
movimentar os sentidos pré-construídos nos editoriais durante a campanha eleitoral das Eleições Presidenciais. 
 

 
AS MATERIALIDADES DISCURSIVAS DOS TELEJORNAIS: A CONTRIBUIÇÃO DA ANÁLISE DE DISCURSO 

 
Kleber Mendonça – UFF/Faperj 

 
A partir de reportagens televisivas sobre violência urbana no Rio de Janeiro, especialmente, as ações de 
"pacificação" das favelas como operador discursivo, busca-se determinar as estratégias discursivas de 
direcionamento de sentido engendradas pelos veículos. Partindo da Análise de Discurso francesa, propomos 
uma metodologia de análise que leve em conta a materialidade específica do discurso telejornalístico, 
considerando tanto as estratégias de construção dos enunciados, como as buscas por visibilidade midiática 
pelos moradores que passam a ser retratados por tais reportagens televisivas. A hipótese, verificada nas 
análises, é a de que, em alguns momentos, algumas fontes são capazes de embaralhar as estratégias de efeitos 
de sentido inicialmente propostas/impostas pelos jornalistas. Assim, focamos o debate dos estudos da 
comunicação em diálogo com os estudos de discurso numa perspectiva teórico-metodológica que pense tal 
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fenômeno social como produto dos efeitos de sentido entre locutores (Pêcheux), num complexo processo de 
interação discursiva, sempre conflituoso, polifônico e dialógico. A título metodológico, propomos algumas 
categorias que permitam dimensionar as especificidades do telejornalismo brasileiro, indicando seis eixos de 
análise, a partir dos quais se evidencia a materialidade da complexa trama discursiva telejornalística: a 
(pré)Produção; a Recepção; as Interações Discursivas; a Trama Discursiva; os Efeitos de Sentido Pretendidos; a 
Autoridade Discursiva. 
 

 
O DISCURSO POLÍTICO E ECONÔMICO NA MEDIA E SUAS RESSONÂNCIAS NA CONSTRUÇÃO DO ETHOS DOS 

SUJEITOS DAS CARTAS DE LEITORES 
 

Rosa Helena Blanco Machado – UNEB 
 
Este trabalho se impõe como objetivo verificar que relações se estabelecem entre as matérias jornalísticas de 
teor econômico e/ou política e os leitores de uma Revista brasileira, através das Cartas de Leitores, em análise 
fundamentada na Análise de Discurso tal como formulada por Dominique Maingueneau, evocando conceitos 
como Cronografia e Ethos. A revista analisada tematiza uma variedade de assuntos, expõe matérias variadas e 
análises sofisticadas dos principais acontecimentos politico-econômicos. Interessa observar como se 
conformam tais Cartas de Leitores em suas respostas aos textos ali divulgados, especificamente os textos que 
respondem pela política internacional. A hipótese é a de que os sujeitos das Cartas de Leitores, da revista 
investigada Carta Capital, têm seus ethos moldados a partir da convicção de que são leitores/pessoas 
informadas que podem estabelecer uma conversação com o repórter/jornalista sobre o assunto tematizado; 
leitores que se conformam a um ethos de alguém que tem um saber a dizer sobre o assunto. A Revista e o seu 
ethos, de algum modo, parecem conduzir o leitor a se conformar dentro desse ethos criado por ela, através de 
seus editoriais e por sua posição política. É de se atentar a comunhão de ideias e matizes ideológicos 
apresentada nos textos emergentes nesta interação: texto da revista > texto/carta do leitor. 
 
 

______________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO IV 
SALA 4, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
QUARTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO. 16h00 às 17h40 
 
 

O CORPO FEMININO COMO DISCURSO NA MÍDIA IMPRESSA 
 

Maira Guimarães - UFMG/CNPq 
 
Ao abordar a relação da língua com a exterioridade, a Análise do Discurso contempla os mais diversos corpora 
de análise, deste modo esta disciplina se caracteriza essencialmente como múltipla e antropofágica, uma vez 
que abrange várias áreas de conhecimento como: a psicanálise, a sociologia e a história. Tanto o discurso 
verbal quanto o discurso icônico são vistos como objetos empíricos de análise da AD. Posto isto, no presente 
estudo, procuramos apresentar a construção dos imaginários sociodiscursivos sobre o erotismo feminino na 
mídia impressa por meio das imagens icônica e etótica (ethos) presentes no ensaio sensual fotográfico 
publicado na revista Trip referente ao mês de maio de 2012. O estudo tem como base o arcabouço teórico 
fornecido pela AD de orientação francesa. Mais especificamente, utilizaremos os trabalhos de Mendes (2013), 
no que diz respeito ao discurso icônico, e os estudos de Charaudeau (2007) em relação a noção de imaginários 
sociodiscursivos. Sendo assim, destacamos que a principal constatação de nosso estudo se baseia no fato de 
que a mídia, através de seus próprios meios, cria uma imagem de um determinado erotismo a ser seguido e um 
padrão de sexualidade supostamente mais adequado à nossa sociedade.  
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QUEM PODE SER ESPECIAL NO BRASIL? – ANÁLISE DE UMA CRÔNICA DE DANUZA LEÃO 
 

Priscilla Dalledone Machado Luiz – Universidade de Brasília 
 
O presente estudo analisa, com base na Análise de Discurso Crítica, a crônica jornalística “Ser especial”, de 
Danuza Leão, publicada no jornal Folha de S. Paulo em novembro de 2012. A pesquisa tem como objetivo 
discutir representações de riqueza e pobreza materializadas no texto estruturado por Danuza Leão e, para isso, 
utiliza-se de estratégias de construção simbólica, como racionalização, universalização, expurgo do outro, 
diferenciação e passivação; além do realce – aspecto de coesão – e da interdiscursividade. A partir do uso 
desses mecanismos de estudo, percebe-se uma “miopia” social da autora, que aborda a desigualdade entre 
classes como natural e intrínseca à vida em sociedade. Constata-se a presença de elementos que legitimam 
preconceitos de classe e estereótipos baseados em desigualdades sociais. 
 
 

A CONSTITUIÇÃO DO ETHOS NO DISCURSO POLÍTICO:  
DISCURSOS CIRCULADOS NAS MÍDIAS DO GOVERNO DA BAHIA 

 
Geisa Fróes de Freitas – IFBA 

 
Cada vez mais a mídia tem-se tornado objeto privilegiado das investigações dos analistas de discurso. E como 
se sabe, as redes sociais têm sido um instrumento amplamente utilizado em campanhas políticas e na 
construção da imagem dos políticos. A partir disso, o presente trabalho consiste em analisar a constituição do 
ethos e da cenografia no discurso político, baseando-se nas redes sociais do atual Governo da Bahia, à luz da 
Análise do Discurso, especialmente dos pressupostos teóricos desenvolvidos por Dominique Maingueneau. 
 
 

EFEITOS METAFÓRICOS E METONÍMICOS DO ECA NO DISCURSO MIDIÁTICO:  
O CASO VICTOR HUGO DEPPMAN 

 
Elaine Wagner – Unemat  

Wellington Marques da Silveira – Unemat  
Orientadora: Olimpia Maluf-Souza – UNEMAT 

Co-orientadora: Fernanda Surubi Fernandes – UNEMAT  
 

Recentemente a mídia noticiou um caso de latrocínio – assalto seguido de morte – em que a vítima era um 
jovem universitário (Victor Hugo Deppman), que não resistiu ao assalto, mas, que foi morto com um tiro na 
cabeça por um menor, que completaria a maioridade dois dias depois do ocorrido. Esse crime causou grande 
repercussão na mídia, pois o “menor” era/é amparado pela lei 8.069/90, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), apesar de estar a dois dias da maioridade. Com base nesse fato, visamos compreender, pela 
Análise de Discurso de linha francesa, as condições de produção e os efeitos de sentido de cada uma das 
discursividades em confronto pelo caso: o discurso midiático – através da análise de duas reportagens, uma da 
Folha de São Paulo e a outra do O Globo – e o discurso jurídico – o do ECA. O que pretendemos com esse 
recorte é analisar em que medida esses materiais produzem sentidos sobre a criminalidade e o criminoso, a 
partir do que cada discurso considera para a isenção da responsabilidade criminal, ou seja, sobre a 
menor/maioridade. Nessa direção, tomamos os deslizamentos metafóricos de ambos os discursos, enquanto 
modos de instalação dos sujeitos e dos sentidos, uma vez que cada posição-sujeito determina, enquanto 
funcionamento histórico-ideológico, o que pode e deve ser dito em cada um dos discursos: o da mídia – as duas 
reportagens – e o jurídico – o do ECA. 
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_____________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO V 
SALA 5, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quarta-feira, 25 de setembro – 16h00-17h40 
 

 
VERBAL E NÃO VERBAL NO MEIA-HORA 

 

Jonathan Moura – UFRJ/Capes 
 

O trabalho visa analisar, do jornal Meia-Hora, algumas capas que apresentam recursos da linguagem, seja ela 
verbal ou não verbal. Fazendo parte de um discurso no qual estabelece um vínculo direto com o verbal, o não 
verbal tem uma carga polissêmica, política e cômica que constitui um discurso e passa um enunciado junto com 
o verbal, sendo participativo com o mesmo grau de importância de um enunciado discursivo verbal.  O uso do 
Discurso Polêmico (Orlandi, 1987), no qual a polissemia é controlada e não direcionada como no Discurso 
Autoritário, é evidenciado pela abertura que a imagem se dá equiparada à palavra; mas não é algo fora dos 
limites que o discurso propõe ou que fuja da ideia principal. O trabalho analisará manchetes de épocas 
diferentes, de categorias distintas (entretenimento, política e/ou esporte) e serão utilizadas as capas que 
ratificam as ideias que o trabalho apresentará. As capas foram todas retiradas do sitewww.meiahora.com. Os 
conceitos Imagem (Souza, 1997), Discurso Polêmico (Orlandi, 1987) e Polissemia (Orlandi, 1987) serão 
trabalhados para ratificarem as ideias da pesquisa. Para tanto serão usados os pressupostos da Escola Francesa 
da Análise do Discurso desenvolvidos por Souza e Orlandi. 
 
 

AD E A LINGUAGEM PUBLICITÁRIA 
 

Heder Rangel - Universidade Federal de Alagoas 
 
Trazemos neste trabalho uma análise discursiva sobre a linguagem publicitária cuja ancoragem epistemológica 
se dá pela teoria da Análise de Discurso de origem francesa de M. Pêcheux, junto a qual acrescentamos 
algumas interlocuções com M. Bakhtin. Incluímos ainda alguns estudiosos da comunicação, da publicidade e do 
marketing – Neves, Sant’Anna, Gracioso, Predebon –, na tentativa de analisar os sentidos do discurso 
publicitário, a partir de um corpus formado por quatro anúncios de uma campanha com traços de comunicação 
institucional, que possui como slogan e fecho do comercial: “Não existem grandes empresas sem grandes 
marcas. Anuncie”, veiculada em 2001, assinada pela Associação Brasileira de Agências de Publicidade (ABAP) e 
demais entidades ligadas à comunicação publicitária. Possibilitar uma leitura crítica do discurso publicitário, 
identificar marcas explícitas e implícitas, indicativas de um já-dito revelador, compreender as manifestações 
discursivas que se constituem por entre as relações sociais, reconhecer traços ideológicos que afetam os 
universos discursivos constituintes do sentido e das posições dos sujeitos são alguns dos objetivos a que nos 
propomos neste trabalho. Esta pesquisa elege o discurso publicitário como objeto de estudo, o que vem 
atender a um desejo particular de reflexão acerca de questões nessa área, além de buscar aprofundar outras 
considerações sobre o tema em foco. 
 

 
SUBJETIVIDADES NA MÍDIA:  

A FORMAÇÃO IMAGINÁRIA DO JOVEM ESPANHOL EM PROPAGANDA DA COCA-COLA 
 

Karoline da Cunha Teixeira – Universidade Federal Fluminense/PIBIC  
Silmara Dela da Silva – Universidade Federal Fluminense 

 

Este trabalho é um recorte da pesquisa de iniciação científica “Subjetividades na mídia: as posições sujeito 
brasileiro e espanhol em propagandas multinacionais”, vinculada ao projeto de pesquisa docente “Mídia, 
sujeito e sentidos: o discurso midiático na constituição do sujeito urbano brasileiro” (UFF/FAPERJ). Na pesquisa, 
analisamos propagandas, com alcance multinacional, com o objetivo de compreender como são construídos os 
efeitos de sentido para os sujeitos nelas representados. Como referencial teórico e metodológico, adotamos a 
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Análise de Discurso francesa, desenvolvida no Brasil a partir das pesquisas de Eni Orlandi. O corpus principal da 
pesquisa é composto por dois comerciais da campanha “Razões para acreditar. Os bons são a maioria – 125 
anos abrindo a felicidade”, um espanhol e outro brasileiro. Para esta comunicação, analisamos como se 
constituem os sentidos para o sujeito nacional em alguns quadros do vídeo publicitário de circulação na 
Espanha. Nesses quadros, temos referências ao Movimento 15M, trabalhando assim, a formação imaginária do 
jovem espanhol. Em suas referências ao Movimento, o vídeo retoma sentidos presentes na memória 
discursiva, associados aos já ditos pela mídia, mas o faz de forma a promover uma despolitização do 
movimento e, assim, descontextualiza a luta política que o caracteriza. Com esta análise, essa pesquisa busca 
contribuir para as reflexões acerca do sujeito na atualidade. 
 

 
COMO ANALISAR REPORTAGENS TELEVISIVAS? UMA BREVE PROPOSTA DE ANÁLISE DAS NARRATIVAS 

TELEVISUAIS 
 

Rafael Magalhães Angrisano – CEFET-MG 
 
Nesta pesquisa tivemos o intuito de propor um modelo conceitual-metodológico para análise de reportagens 
telejornalísticas, articulando conceitos sociais e discursivos na reflexão de aspectos analíticos. Foi realizada 
discussão teórica que segue um fio condutor em três tópicos: a sociedade midiatizada e a televisão; as 
representações dos acontecimentos; além da proposta de algumas categorias de análise de reportagens 
televisuais, pautadas em conceitos da Teoria Semiolinguística. Entendemos que a inter-relação de algumas teorias 
da Comunicação com essa vertente da Análise do Discurso possa revelar a identidade midiático-discursiva das 
reportagens televisuais, observando os elementos narrativos e as estratégias icônico-verbais de encenação, de 
modo a compreender as intenções das emissoras, a instauração de significados e as formas de afetação previstas 
sobre os telespectadores. No aspecto verbal, os operadores de análise seguiram os Modos de Organização do 
Discurso, à luz da Teoria Semiolinguística, aliada aos conceitos expostos na discussão teórica. Na parte visual de 
análise dos telejornais, estendemos um olhar para as formas de narrativa através de imagens, passando pela 
Semiótica, na tentativa de identificar valores icônicos, indiciais ou simbólicos nas imagens. 
 
 

______________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO VI 
SALA 6, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quarta-feira, 25 de setembro – 16h00-17h40 
 

 
DISCURSO, MÍDIA E ALCOOLISMO: MODOS DE INSTALAÇÃO DOS SUJEITOS E DOS SENTIDOS NAS 

CAMPANHAS PÚBLICAS 
 

Elda Cintra Leite – UNEMAT  
Orientadora: Olimpia Maluf-Souza – UNEMAT  

Co-orientadora: Fernanda Surubi Fernandes – UNEMAT  
 

Este estudo possui como objetivo a compreensão dos efeitos dos recursos verbais e não verbais presentes nos 
cartazes das campanhas públicas de combate ao alcoolismo. Através do funcionamento da estrutura linguística e da 
linguagem não verbal, poderemos verificar o quanto o anúncio publicitário produz efeito no sujeito-leitor, para isso, 
adotamos como suporte teórico-metodológico a Análise de Discurso de linha francesa, que tem como precursores, 
Michel Pêcheux, na França, e Eni Orlandi, no Brasil. Assim, ao tomarmos como material de análise as imagens 
presentes nos cartazes de combate ao alcoolismo, almejamos compreender os efeitos de sentido que elas produzem 
sobre os sujeitos consumidores de álcool, visando a verificar, em última instância, a eficácia/ineficácia desses tipos de 
campanhas. Nessa direção, nossa pesquisa pretende trazer reflexões sobre os modos como essas campanhas podem 
ou não sensibilizar o sujeito usuário de álcool, através das imagens que são nelas veiculadas e também compreender 
a constituição e a circulação dos sentidos nas mídias atuais. Para a presente pesquisa, elegemos dois cartazes de 
campanhas públicas de combate ao alcoolismo, visando a compreender os modos de instalação dos sujeitos e dos 
sentidos nas campanhas públicas de combate ao alcoolismo. 
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COPA DO MUNDO 2014: AS REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS DO BRASIL NOS VÍDEOS DA FIFA E DA EMBRATUR 

 

Laila de Castro Costa Castilho – Unicamp  
Viviane Priscila Mioto – Unicamp  

 
Esta pesquisa investiga as representações discursivas do Brasil nos vídeos oficiais da Copa do Mundo de 2014 
apresentados pela FIFA e a EMBRATUR, e como as empresas significam na produção de sentido sobre a relação 
entre Brasil e Turismo. Para tal, consideramos a teoria da Análise de Discurso capitaneada por Michael Pêcheux 
(1975: 2010) para quem as “palavras, expressões, proposições mudam de sentido segundo posições 
sustentadas por aqueles que as empregam”, assim como levantamos conceitos acerca do turismo e da 
publicidade envolvidos. Propõe-se uma reflexão sobre como os discursos acerca do Brasil emergem nesses 
vídeos, a partir da memória discursiva, que, de certa forma, podem revelar representações que se tornam 
constitutivas do discurso corrente sobre o Brasil. O corpus é constituído por vídeos a respeito da Copa do 
Mundo no Brasil, um da FIFA e outro da EMBRATUR, divulgados em seus sites oficiais, ambos com a cidade do 
Rio de Janeiro em cena. O recorte se justifica pela necessidade de aproximar os vídeos para a análise do 
processo constitutivo e do conteúdo dos vídeos. 
 

 
OS SENTIDOS ENTRE PROTEÇÃO E PUNIÇÃO NA REPRESENTAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE RESSOCIALIZAÇÃO 

NOS DOCUMENTÁRIOS JUÍZO E SOU DI MENÓ 
 

Allyne Oliveira de Lima – FACARP 
 
Nosso trabalho se inscreve na área da Análise de Discurso e tem como objetivo compreender o jogo de 
sentidos entre proteção e punição nas instituições de ressocialização apresentados nos documentários: Juízo, 
de Maria Augusta Ramos (2007) e Sou di menó, produzido por Sheila Pereira (2012). Propomo-nos refletir 
sobre o modo como o menor infrator é significado nos documentários que compõem o corpus, a partir da 
concepção dos documentários enquanto intersecção de diferentes materialidades que constituem os discursos 
sobre o menor e sobre o papel das instituições de ressocialização. Nosso trabalho, sob uma base material áudio 
visual, tomou os diferentes elementos significantes no propósito de analisar o efeito de evidência provocado 
pelos documentários no que concernem as concepções de proteção e punição. Nossas análises dão visibilidade 
ao modo como os sentidos são produzidos e administrados na representação imaginária das instituições de 
ressocialização do sujeito menor infrator. A partir delas, compreendemos o modo como o menor infrator é 
significado considerando os pressupostos teóricos da Análise do Discurso na relação entre língua, Estado e 
memória. Nesse sentido, tomamos outro conceito fundamental: as condições de produção e o interdiscurso 
onde se flagra o trabalho forte da ideologia que atravessa e institucionaliza sujeitos, determinam sentidos e 
silenciam outras possibilidades de leitura dos documentários. 
 
 

NAMÍBIA, NÃO! – MANIPULAÇÕES 
 

Fernanda da Silva Machado – UNEB/Fapesp 
 
A narrativa da peça teatral Namíbia, não! é o foco deste trabalho. Escrita por Aldri Anunciação e dirigida por 
Lázaro Ramos, a peça será apreciada sob o olhar da semiótica greimasiana e da análise do discurso relevando 
procedimentos de manipulação no seu percurso narrativo. Segundo Greimas (1993), a narrativa é produzida 
por valores antagônicos sequenciados e é um simulacro da articulação da intersubjetividade que se dá por 
contratos e polêmicas. É examinado, neste artigo, o percurso gerativo do referido texto, levando-se em 
consideração o seu nível fundamental – com o antagonismo entre os valores opressão e liberdade que 
desemboca, nessa peça, em sanção negativa (disforia); o nível narrativo, que enquadra o percurso integral da 
narrativa (manipulação, competência, performance e sanção); e o nível discursivo no qual são analisadas as 
condições de produção do texto, e a singular relação por ele estabelecida entre enunciador (vozes do texto) e 
enunciatário (interpretante). 
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ETERNIDADE: LUGAR DO SEM TEMPO 
 

Ana Maria Carnevale – USP RIBEIRÃO PRETO 
 

Era uma vez... 
Assim se iniciam os contos.  
Inicio, pois, a contar a história desta pesquisa pensando na definição de eternidade. Segundo a definição do 
dicionário de língua portuguesa HOUAISS, o termo eternidade significa: “duração sem princípio nem fim; 
condição do que existe fora do tempo *...+” (HOUAISS, 2004, p. 319). Deste modo, pensando a eternidade como 
a ausência de tempo, um ponto sem início e sem fim e remetendo-nos a HEIDEGGER, quando se pergunta 
sobre o tempo e diz que “o tempo encontra seu sentido na eternidade” ((HEIDEGGER, M. *1924+ 1999 – 
tradução livre por mim realizada). O objeto desta pesquisa é poder situar o tempo em relação à eternidade, 
uma vez que esta se coloca de saída como ausência do tempo. Assim, como é que o sujeito contemporâneo se 
insere no tempo, uma vez que ‘sabe’ que o que pretende eterno não há? A pesquisa segue orientação de 
percurso teórico de acordo com a Análise de Discurso de linha francesa, segundo Michel Pêcheux e a 
Psicanálise de acordo com Lacan. Teóricos que percorrem caminhos sobre o sujeito e nos dão possibilidades de 
discorrer teoricamente sobre o sujeito inserido no tempo. Pensemos, como Lacan, que há um instante do 
olhar, um tempo para compreender e um momento para concluir. E, perguntemo-nos: onde se insere o sujeito 
contemporâneo diante da eternidade que pretende para si? Este é o trajeto que a pesquisa pretende percorrer 
e, onde era uma vez... insere-se o tempo em eterno... 

 
 

______________________ 
COMUNICAÇÃO E ARTES I 
SALA 7, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quarta-feira, 25 de setembro – 16h00-17h40 
 
 

UMA ARTE DO GRUPO “DZI CROQUETTES”: CULTURA, CORPO E MOVIMENTO 
 

Ricardo Emilio de Toledo - UNESP Campus Rio Claro 
Romualdo Dias - UNESP Campus Rio Claro 

 
Neste estudo, apresentamos resultados parciais de nossas análises das concepções de “corpo” e “movimento”, 
presentes na experiência do Grupo “Dzi Croquettes”, Brasil, década de 1970. Ao estudar esta experiência 
perguntamos o que podemos compreender sobre o funcionamento de dispositivos de poder que operam na 
captura da capacidade de criação, bem como o que podemos inventar como formas de resistência no contexto 
do capitalismo neoliberal. Delimitamos nosso objeto de estudo na experiência artística do Grupo “Dzi 
Croquettes” para analisar as implicações entre política e corpo, identificando, aí, um território estabelecido 
pelas fronteiras entre o desejo e o poder. Estudamos as relações entre corpo e cultura, apoiados na hipótese 
de que os processos de subjetivação estão implicados, de um modo mais intenso, nos processos educacionais 
na sociedade contemporânea, e que ambos se produzem na materialidade da cultura. Através da “cartografia” 
desenhamos os territórios existenciais emergentes na experiência artística delimitada, em um contexto 
específico da sociedade brasileira, para ampliarmos nossas reflexões e compreendermos os dispositivos de 
captura e de controle impostos sobre nós. Apoiamos nossas análises em categorias estabelecidas a partir do 
pensamento de Nietzsche, bem como das elaborações de Michel Foucault sobre “biopolítica” e “biopoder”. 
 
 
 

O CORPO ENTRE “CONCERTOS” E “CONSERTOS”: ESTUDO SOBRE “DANÇA TRIBAL” 
 

Jamille Berbare - UNESP Campus Rio Claro/Fapesp 
Romualdo Dias - UNESP Campus Rio Claro/Fapesp 

 

Estudamos as relações entre os processos de subjetivação e a vida na cidade contemporânea, a partir da análise 
da experiência de um grupo de dançarinos que praticam a dança tribal em Rio Claro. Descrevemos a experiência 
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de uma prática desta modalidade de dança para demarcarmos os aspectos estudados na perspectiva de 
compreender se esta forma de manifestação cultural e artística contribui para a “invenção de si” (dos sujeitos), 
observando aqueles que vivem em meio a contextos urbanos. Identificamos marcas de elementos “disruptivos” 
que denotam possibilidades de resistência aos dispositivos de achatamento da vida impostos pelas condições 
materiais de sobrevivência na cidade. Conferimos o quanto a dança contribui para os processos de subjetivação 
na perspectiva da produção de uma estética da existência. Utilizamos a obra de José Gil, “Movimento total: o 
corpo e a dança”, como referência nuclear para compor as categorias de análise de nossa experiência. 
Identificamos na dança tribal os aspectos que estão relacionados com a dinâmica do desejo e com a potência de 
criação na vida dos sujeitos aí envolvidos. O corpo entre “concertos” e “consertos” expressa a luta da potência de 
criação na “escultura de si” contra os dispositivos de poder que atuam em sua interdição. 
 
 

TECNOLOGIAS DO CORPO: A DANÇA URBANA COMO FORMA DE RELAÇÃO SOCIAL 
 

Aline Fernandes de Azevedo – Unicamp 
 
Este estudo tem por objetivo apresentar a dança enquanto discursividade, a partir do referencial teórico da 
Análise de Discurso. Para tanto, trago uma análise da prática da dança urbana, procurando compreendê-la 
como tecnologia corporal que evidencia um tipo de relação social; tecnologia relacionada às formas históricas 
de assujeitamento contemporâneas. Parto da afirmação de Pêcheux (1975) de que inconsciente e ideologia 
estão materialmente ligados, embora não se recubram. A partir dela, penso que ambos, inconsciente e 
ideologia, se dão a ver na instância onde se instala o movimento de tensão entre sutura e cicatriz (AZEVEDO, 
2013). Na tentativa de lidar com o real do corpo, com o impossível do corpo, o sujeito utiliza diferentes 
soluções simbólicas, dentre elas a dança. Conforme Lacan (1964) e Pêcheux (1975), a letra marca a inscrição do 
sujeito no simbólico, o constitui enquanto sujeito falante e estruturado pela falta. Daí, simbolizar é colocar em 
jogo o real (como um resto que resiste à representação) e o imaginário (que comanda nossas relações de 
sentido, lugar de morada da ideologia). Da escrita para o movimento, dançar é, assim, inscrever-se no 
simbólico, produzir sentidos através dos movimentos corporais. É dar corpo aos sentidos, compor cartografias 
corporais delineadas pelo movimento do desejo. Trata-se, portanto, de compreender a dança como lugar do 
possível, de vê-la em relação ao desejo e à falta. 
 
 

CONSIDERAÇÕES SOBRE “EFEITO POÉTICO” NO ÂMBITO DA ANÁLISE DE DISCURSO 
 

João Baptista de Almeida Junior – Univás  
Monica Fernandes Rodrigues – Univás  

 
O trabalho traz para discussão teórica a noção de poeticidade sob a ótica da Análise de Discurso. Pretende-se 
refletir sobre essa propriedade poética que é um pressuposto da língua, segundo Pêcheux. Parte-se do princípio 
de que o “efeito poético” é que faz funcionar a polissemia e aciona o silêncio constitutivo na materialidade da 
escrita, operando a constituição efetiva da forma-sujeito poeta. Sendo poeta “aquele que consegue levar essa 
propriedade a seus últimos limites” (Gadet & Pêcheux, 2010), interessa-nos aprofundar, teoricamente, esse 
pressuposto da língua que instaura seu real e que, por contraponto, não se confunde com efeitos especiais - 
estéticos e literários -, nem com efeito criativo, criatividade ou mesmo polissêmico. A partir de noções 
aproximativas e afins de efeito ou traço poético, tais como: “deslizamento inerente de toda linguagem” (Saussure, 
2000); “acelerador de partículas da linguagem” (Baudrillard, 2010); “jogo significante e domingo do pensamento” 
(Pêcheux, 2010); “dispersão de sentidos”, “incompletude da linguagem” e “incontornável do pensamento” 
(Orlandi, 2008, 2010, 2007); “efeito metafórico” (Almeida, 2010); propõe-se aprofundar a questão para inscrever 
um texto na função poética na perspectiva de que “toda palavra é capaz de poesia” (Orlandi, 2007). 
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_________________ 
LÍNGUA E ENSINO I 
SALA 8, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quarta-feira, 25 de setembro – 16h00-17h40 
 

 
A UTILIZAÇÃO DOS GÊNEROS TEXTUAIS NO DESENVOLVIMENTO DA LEITURA EM ESPANHOL COMO LÍNGUA 

ESTRANGEIRA: MATERIAL DIDÁTICO E DOCUMENTOS OFICIAIS 
 

Barbara Baldarena Morais - Universidade Presbiteriana Mackenzie 
 
Este trabalho trata da utilização dos gêneros textuais no desenvolvimento da leitura em espanhol como língua 
estrangeira (ELE). Nos primeiros passos da pesquisa, para atingir nosso objetivo, abordamos textos legais, 
apreciações de pesquisadores e teóricos que sustentam que o desenvolvimento da leitura em ELE pode, ou 
melhor, deve ser feito por meio de textos que representam gêneros textuais diversificados. A fim de confirmar 
essa afirmação, analisamos duas coleções de materiais didáticos. A análise desenvolvida a partir de nosso 
embasamento teórico permitiu aproximar-nos dos documentos que regem a educação brasileira, 
demonstrando suas aflições e considerações a respeito das expectativas almejadas na formação escolar dos 
alunos para o mundo contemporâneo. Essa mesma análise também nos permitiu refletir sobre a necessidade e 
a importância do conhecimento do docente acerca dos conceitos expostos ao longo dessa pesquisa, assim 
como a delimitação da sequência didática, no momento da adoção de um material didático. Com base nas 
informações obtidas, apresentamos algumas considerações que acreditamos poder auxiliar na difícil tarefa de 
escolher uma coleção didática a ser trabalhada em todo o ano letivo, dando algumas informações sobre as 
deficiências que encontramos nas coleções selecionadas e como isso pode afetar o desenvolvimento do 
trabalho do docente com os alunos. 
 
 

PRÁTICAS LEITORAS NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA NA EJA 
 

Dalcylene Dutra Lazarini - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santa Marcelina 
 
A proposta desta pesquisa fundamenta-se em teorias que estudam os gêneros discursivos (Bakhtin, 
1953/1994), mais especificamente o gênero publicidade. Devido à sua maleabilidade, ou seja, à sua capacidade 
de captar outros gêneros discursivos – como receita, história em quadrinhos, entre outros – para divulgar seus 
produtos de forma a camuflar a finalidade de se vender o produto, além de ser uma inovação para atrair o 
público-alvo, peças publicitárias também se apresentam como uma instigante estratégia argumentativa. 
Verificamos ainda que o recurso da intergenericidade (Marcuschi, 2002) se mostra produtivo, pois, além de 
esconder o objetivo dos anúncios, relaciona-se à necessidade de atrair/seduzir/persuadir/convencer o público 
consumidor. Esses anúncios foram instrumentos de ensino em duas 8ª séries da Educação de Jovens e Adultos 
de uma escola no município de Juiz de Fora (MG), no intuito de provocar uma mudança nas práticas leitoras 
nas aulas de Língua Portuguesa e permitir aos alunos não apenas observar a construção linguística e icônica dos 
anúncios, mas também operar com a intergenericidade como uma estratégia para a construção dos sentidos. 
Os resultados nos permitiram concluir que, mesmo não explicitando o que entendem por gêneros, os alunos 
foram capazes de reconhecê-los e de operar produtivamente, percebendo, inclusive, as transmutações que 
sofrem e as “quebras de expectativa” (ou “rupturas de contratos”) que os afetam. 
 
 
 

A IMPORTÂNCIA DOS GÊNEROS TEXTUAIS COMO FERRAMENTA PARA O LETRAMENTO 
 

Marcela Tavares de Mello – Universidade Católica de Petrópolis 
Daniele Bechtlufft Simões – Universidade Católica de Petrópolis 

 
É notório que a comunicação é essencial para sobrevivermos em sociedade. Por isso, torna-se imprescindível um 
conhecimento que satisfaça as necessidades de utilização da linguagem dentro dos variados contextos sociais, 
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pois é através da dela que interagimos socialmente e sustentamos nossas relações. Sabemos que se encontra 
instaurada uma crise no ensino na Língua Portuguesa. Diante dessa realidade, torna-se necessário fazer uma 
transposição dos estudos científicos da linguagem para a realidade escolar. Vários pesquisadores da língua 
materna propõem que os gêneros sejam ferramentas norteadoras no ensino/aprendizagem da língua materna 
uma vez que o trabalho com os mesmos aproxima o aluno das situações de interação e acreditam que conhecer 
suas características e seu funcionamento, pode desenvolver as capacidades individuais dos alunos além de 
permitir a produção e compreensão de textos, aumentando a competência linguística e discursiva dos mesmos. 
Foi partir desse contexto que surgiu a necessidade de realizar este estudo, cujo objetivo geral é analisar o 
processo ensino-aprendizagem por meio da utilização de gêneros textuais. Para cumprirmos essa meta, foi 
realizado um vasto estudo bibliográfico baseado em alguns teóricos que abordam o tema como Travaglia, 
Marcuschi, Soares, e principalmente nos estudos de Dolz e Schneuwly. Este estudo busca trazer subsídios teórico-
metodológico-linguísticos para o processo ensino-aprendizagem da língua materna, através dos gêneros textuais. 
 

 
RELEITURA DO CONCEITO DE GÊNEROS DISCURSIVOS DE BAKHTIN APLICÁVEIS À PRÁTICA DOCENTE NO 

ENSINO DE LEITURA E PRODUÇÃO ESCRITA 
 

Alex-Sandra de Assis Simão Fonseca – Unitau 
 

O objetivo deste trabalho é discutir a influência da teoria sobre gêneros discursivos em sala de aula e sua 
contribuição à prática docente do professor de línguas em aulas de leitura e produção escrita. Este trabalho 
procura expor algumas releituras feitas por estudiosos da língua, tomando como referência os conceitos de 
Bakhtin e o círculo para o trabalho com textos que pertençam a gêneros com características e finalidades 
específicas. Neste texto, partirei de reflexões gerais sobre a concepção de gêneros discursivos e sua 
contribuição para o ensino e a aprendizagem nas aulas de língua portuguesa, concluindo com uma 
articulação entre essas reflexões e as questões teóricas e práticas no âmbito do ensino e da aprendizagem 
relacionadas com a discussão. 
 
 

ESCRITA: UMA (RE)LEITURA POSSÍVEL 
Silvia Adélia H. Guimarães – UERJ  

 
Muitas são as discussões que abordam as transformações resultantes da pós-modernidade (HALL, 2006). 
Portanto, em um mundo híbrido que transforma e integra várias formas, usos e propósitos da linguagem, a 
habilidade de compreender textos e fazer-se entender através deles torna-se uma premissa na inserção do 
indivíduo no mundo globalizado. Assim, debruçar-se sobre a leitura/escrita também ganhou nova perspectiva. 
Enriquece ainda mais essas discussões o trabalho com textos de alunos socialmente excluídos, já que 
moradores da periferia ficam à margem não só de grupos sociais mais privilegiados, mas também das 
possibilidades de inserção no letramento. Portanto, a pergunta central deste trabalho é: “Como se dá o 
letramento nessas camadas?”. Inserido no Paradigma Qualitativo (ALVEZ-MAZZOTTI, 1999), este trabalho 
propõe analisar textos do grupo de 6º ano de uma escola de periferia do Rio de Janeiro e verificar o nível de 
compreensão dos comandos das atividades. Os primeiros resultados, embasados na Linguística Textual 
(FÁVERO & KOCK, 2012) sugerem que: 1) estes alunos leem apenas superficialmente, demonstrando, em suas 
respostas, que não compreenderam o teor do enunciado; 2) um acompanhamento adequado, utilizando a 
língua como procedimento metodológico e principalmente científico pode levar o aluno a aprofundar seu nível 
de compreensão. Esses resultados iniciais podem contribuir para uma conscientização dos docentes sobre sua 
tarefa de interferir no desenvolvimento leitor, e não apenas de acompanhar suas atividades. 
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_________________ 
LÍNGUA E ENSINO II 
SALA 9, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quarta-feira, 25 de setembro – 16h00-17h40 
 
 

A ABORDAGEM ESP NA FORMAÇÃO DOCENTE 
 

Talitha Helen Silva Chiulli - Universidade Federal de Lavras 
 
Este trabalho é parte de meu projeto de mestrado que tem por objetivo refletir criticamente sobre meu 
processo de formação docente, ao adotar a abordagem ESP (English for Specific Purposes) em cursos técnicos 
integrados em agropecuária, os quais contemplam o Ensino Médio junto à instrução técnica. A disciplina de 
língua inglesa (LI) – Ensino Médio –, nesses cursos, tinha ementa e currículo baseados em aspectos sistêmicos 
(léxico-gramaticais). Diante da necessidade de realizar a integração médio/técnico, escolhi testar a abordagem 
ESP, a fim de tornar o processo de ensino-aprendizagem mais significativo e contextualizado, contemplando 
temáticas próximas à área técnica. Esta pesquisa qualitativa parte de uma revisão bibliográfica sobre a 
perspectiva ESP, considerando pesquisadores que participaram da introdução da abordagem no Brasil (CELANI, 
1998, 2004, 2009; RAMOS, 2004, 2009; FIGUEIREDO, 1994, 2009; MAGALHÃES, 1994, 1996, 2004; dentre 
outros) além de pesquisadores (SCHLIEMANN, 1999) que lidam com ensino de LI no ensino técnico. Como 
material de pesquisa foram utilizados diários de aula escritos por mim, como professora-pesquisadora, 
relatando a implantação do ESP e minha docência, seguindo a formatação do processo reflexivo-crítico: 
“descrição, informação, confronto, reconstrução” (SMYTH, 1992). A partir dos diários, tenho verificado o meu 
desenvolvimento como docente e a experimentação com a abordagem, já conseguindo observar a efetividade 
presente no ensino-aprendizagem com o uso do ESP para a proposta de integração. 
 
 

O SUJEITO QUE RESISTE: O CONFLITO E O PROCESSO DE MEDICACAÇÃO E DA VIDA 
 

Renata Chrystina Bianchi de Barros – Univás 
 
Apresento o presente trabalho como resultado parcial do projeto de pesquisa "efeitos de sentidos do discurso 
medicalizante na escola", desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da UNIVÁS. 
Como objetivo, pretendo discutir os movimentos de resistência do sujeito aos processos de pedagogização do 
corpo como ação para adequação do corpo e estabelecimento de comportamentos infantis tidos como 
aceitáveis para o processo de ensino e de aprendizagem na Educação Básica vigente no Brasil. Como lugar de 
pesquisa, ocupo-me da análise de recortes de documentos governamentais por meio dos dispositivos teóricos 
e analíticos da Análise de Discurso, tendo M. Pêcheux e E. Orlandi como exponentes teóricos desse campo. Em 
conclusão, apresento o conceito de corpo-sentido para pensar os processos de ensino e aprendizagem na 
esfera da educação infantil, elaborando-se uma práxis pedagógica sobre um corpo que significa enquanto parte 
de uma instância maior chamada sujeito, que se elabora em meio a processos discursivos. 
 
 

TIPOS DE ITEM, TIPOS DE VERBO: A RELAÇÃO LEXICAL ENTRE COMANDO DO ENUNCIADO E QUESTÃO DE 
AVALIAÇÃO 

 
Bruno de Assis Freire de Lima – Instituto Federal Minas Gerais 

 
O Currículo Básico Comum (CBC) é a proposta curricular adotada pela Secretaria Estadual de Educação de 
Minas Gerais e serve como suporte às práticas pedagógicas das escolas da rede estadual. Esse documento 
apresenta a descrição dos conteúdos e habilidades que os alunos devem aprender em cada disciplina.  
A primeira função do CBC é orientar o professor na sala de aula. O professor precisa planejar suas aulas com 
vistas a desenvolver as habilidades de Língua Portuguesa em seus alunos. A segunda função do CBC se 
relaciona diretamente à primeira, pois é necessário verificar se, de fato, o aluno desenvolveu a(s) habilidade(s) 
prevista(s). Assim, os alunos são submetidos a uma avaliação do PAAE (Programa de Avaliação da 
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Aprendizagem Escolar), cuja função é verificar quais habilidades os já dominam e quais ainda precisam 
dominar. Este trabalho se volta aos verbos utilizados na construção do comando desses itens. BARBOSA, 1981, 
divide os verbos em dois grupos: verbos de dinamismo acentuado e verbos de dinamismo fracamente 
sugeridos. Em uma amostragem de 400 itens, serão levantados: I) os tipos de questões recorrentes na 
disciplina (são previstos nove tipos) e, II) os verbos utilizados nos comandos das questões. A partir desse 
levantamento, verificar-se-á se existe relação direta entre os tipos de verbos apontados por Barbosa e o tipo de 
item que compõe o banco do PAAE. 

 
 

A AVALIAÇÃO DA COMPREENSÃO LEITORA EM PROVAS: LUGAR DE CONTRASTES ENTRE TEXTO E GRAMÁTICA 
 

Carolina Ximenes Santos – UFMG/CNPq 
 
Esta comunicação procurará problematizar a questão da interface entre o eixo dos conhecimentos linguísticos e 
os procedimentos de compreensão e avaliação de leitura. Para tanto, tomará como exemplo a análise de prova 
escolar de um colégio particular de Belo Horizonte para buscar evidenciar não só as concepções de língua e 
avaliação que hoje são priorizadas, mas também o que ainda precisa ser discutido sobre a questão do trabalho 
com textos e as maneiras e estratégias de avaliação da competência leitora dos estudantes. Pensamos na 
abordagem sociointerativa de língua, em que há sujeitos que se constroem e são construídos no texto, lugar em 
que estratégias complexas de construção de sentido são ativadas. Parte dessas estratégias, as formas disponíveis 
no sistema simbólico da língua precisam ser explicitados em funcionamento, já que essas “formas” não se 
sustentam por si sós, não são autônomas nem pré-determinadas seja no aspecto sintático ou semântico. 
 
 

________________________ 
LINGUAGEM E SOCIEDADE I 
SALA 10, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quarta-feira, 25 de setembro – 16h00-17h40 
 

 
NARRATIVAS E MEMÓRIAS: OS DIFERENTES DISCURSOS DAS FESTIVIDADES DE 16 DE JULHO NA CIDADE DE 

BORDA DA MATA – MG 
 

Cleyton Antônio da Costa – PUC-São Paulo/CAPES/PROSUP 
 

A presente pesquisa tem como proposta analisar os diferentes discursos que se referem às festas de Nossa 
Senhora do Carmo e do Aniversário Político Administrativo da cidade de Borda da Mata, localizada no Sul do 
Estado de Minas Gerais, notando que esses festejos foram transformados, (re)criados, ressignificados diante de 
todas as interferências de interesses e necessidades que se agenciaram e possibilitaram a continuação das festas. 
Neste contexto, elementos são retirados e outros ocupam este espaço, proporcionando um novo olhar ou 
significado. Com a metodologia da prática da História Oral é possível conhecer e evidenciar experiências de 
sujeitos sociais que vivenciaram e vivenciam as festividades. Por meio da análise das narrativas orais de homens e 
mulheres da cidade de Borda da Mata acerca das festividades, é possível perceber como eles se constroem como 
sujeitos sociais, atuando em diferentes contextos da festa e em seus diferentes sentidos. Esse contexto festivo 
retrata experiências sociais que integram vários elementos, como o lazer, a religiosidade, a ruptura do cotidiano, e 
constitui um campo repleto de valores e sentimentos em que se notam várias disputas sociais, onde espaços e 
gestos são marcados e reafirmados. Com isto, são notórios os vários olhares e significados que são permeando 
por tensões, conflitos e resistências que configuram um espaço festivo que transita pelo profano e sagrado. 
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BLACK SOUL E “SAMBA DE RAIZ”:  

LINGUAGENS DIVERSAS PARA IDENTIFICAÇÃO, MEMÓRIA, REIVINDICAÇÕES 
 

Iris Agatha Oliveira – UNIRIO/CAPES-DS 
 
Entre meados de 1970 e 1980, emergiram no Rio de Janeiro, simultaneamente, duas manifestações culturais de 
viés musical que mobilizaram jovens, adultos e idosos pretos: o “samba de raiz”, como defensor da cultura de 
tradição afrobrasileira e a black soul, de inspiração estadunidense. Ambas despertaram a atenção, especialmente 
pelo novo visual que exibiram: penteados, gestos, danças, acessórios e roupas que ora lembravam o estilo 
exuberante de pretos dos Estados Unidos, ora remetiam às confecções dos países africanos. Além da aparência, 
os dizeres dos dois grupos destacaram-se por exaltar a “negritude” e o “orgulho negro”. Reuniam-se aos milhares 
em quadras de escolas de samba, em clubes, salas de universidades, diretórios acadêmicos estudantis e onde 
houvesse espaço para discutirem os problemas de discriminação étnica, preconceito de cor e segregação social. 
As duas correntes marcaram uma versão inovada do “movimento negro”, diversa das ocorrentes em toda a 
trajetória dos pretos no Brasil.  Os objetivos perseguidos pela pesquisa têm na metodologia o suporte documental 
em jornais, vídeos e músicas. À linguagem verbal, exprimida em entrevistas, declarações e entre os adeptos de 
uma e outra manifestação, juntam-se as letras musicadas. Estas se justificam tendo em vista que os dois 
segmentos traziam seu sustentáculo na cultura musical. Ela era o mote para as aglomerações nas quais as 
lideranças propagavam a “negritude”. No “samba de raiz”, expressaram a discórdia. 
 
 

LINGUAGEM E SOCIEDADE EM GRACILIANO RAMOS 
 

Alice Maria Marinho Rodrigues Lima – UFAL 
 
A obra de Graciliano Ramos é rica em metalinguagem. Em muitas de suas obras o papel da linguagem nas 
relações sociais é discutido de maneira artística. Suas personagens ao se relacionarem entre si põem a nu as 
teias que são tecidas nas relações entre linguagem e poder. Propomos debater as concepções da linguagem 
humana subjacentes na obra de Graciliano Ramos à luz das reflexões de Mikhail Mikhailovich Bakhtin em 
Marxismo e filosofia da linguagem. Acreditamos que esta provocação pode resultar num debate interessante 
entre as possíveis influências recíprocas entre a arte e as reflexões linguísticas atuais.  
 
 

IMPLICAÇÕES DA LÓGICA DE MERCADO NO SENTIDO DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 
  

Neide Pena – Univás 
Nelson Lambert de Andrade – Univás 

  
A introdução da ordem empresarial no setor público vem ressignificando e deslocando conceitos de regulação, 
eficácia e eficiência das organizações para a área educacional, procurando imprimir um sentido único para a 
expressão “qualidade de educação” e, nessa direção, transformou o aluno em cliente e a relação pedagógica 
entre professor-aluno em relação de “prestação de serviço”. Estudiosos e pesquisadores da área educacional têm 
se manifestado criticamente sobre esse processo de mudanças como um marco próprio de um modelo neoliberal, 
que tem procurado hegemonizar as políticas em grande parte do mundo, liderado principalmente por defensores 
do livre-mercado e com o apoio das grandes fundações, conforme denuncia Ravitch (2011), Freitas (2012), 
Oliveira & Souza (2003), Oliveira (2009). Nesse contexto a qualidade da educação vem ganhando evidência por 
uma nova prática discursiva sob a égide do mercado. Por meio da Análise de Discurso, amparando-nos em Orlandi 
(2002, 2010, 2012) e em Pêcheux (1969, 1988) procuramos apresentar, neste analítico, reflexões que evidenciam 
a produção de sentidos entre as expressões “profissionais do ensino” e "qualidade de educação", nesse contexto 
de mudanças. Consideramos que o discurso da qualidade, na educação, se apresenta permeado por formações 
discursivas que evidenciam uma concepção de qualidade de educação que emana de critérios econômicos, a 
partir dos quais têm sido formuladas as políticas para a educação pública no país. 
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________________________ 
LINGUAGEM E SOCIEDADE II 
SALA 11, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quarta-feira, 25 de setembro – 16h00-17h40 
 
 

LINGUAGEM E GÊNERO NO NÍVEL LEXICAL 
 

Clara Coelho Mangolin – UNICAMP/CNPq 
 

Nossa pesquisa busca analisar a heterogeneidade linguística da fala de mulheres. Nossa perspectiva a respeito 
da relação entre gênero e linguagem considera a fala da mulher como permeada e influenciada por uma série 
de fatores; porém, respaldados por pesquisas similares, adotamos a faixa etária como fator de base para a 
escolha, classificação e análise dos sujeitos. Entrevistas foram conduzidas com um grupo de seis protagonistas 
de movimentos sociais da região de Campinas; mulheres cuja fala, espera-se, é uma forma de imposição social. 
Concentramos nossa análise no nível lexical. Os dados permitiram constatar que o uso da norma padrão entre 
as entrevistadas foi uma tônica, interrompido apenas no caso de mulheres que apresentam uma inserção 
sociocultural diferenciada nos ambientes de estudo, trabalho e militância. Assim, a fala de mulheres que 
ocupam posição de destaque em movimentos sociais tende, de modo geral, a ser mais próxima da norma 
padrão. Por outro lado, tornou-se claro que os casos em que essa tendência não se concretiza, bem como as 
nuances do léxico empregado por cada mulher – gírias, expressões idiomáticas, jargões – somente podem ser 
explicados satisfatoriamente pela correlação entre o fator etário e outros fatores sociais, em um trabalho de 
base mais etnográfica. 
 
 

EM TERRA DE BRASILEIRO, QUEM FALA INGLÊS É CHIQUE 
  

Helena Regina Esteves de Camargo – Unicamp 
  
Este trabalho objetiva apontar a existência de uma relação entre o domínio do idioma inglês e o construto de 
uma determinada identidade social. Constata-se que o acesso ao ensino de inglês em contexto brasileiro fica 
restrito à minoria de grupos socialmente e economicamente favorecidos, tornando o inglês um bem de 
prestígio. Este trabalho também propõe uma interpretação das funções sócio-pragmáticas exercidas pelo code-
switching(alternância de códigos) praticado por meus alunos adolescentes de um curso de inglês em São Paulo. 
Mediante a constatação de que meus alunos preferem utilizar a língua inglesa na escrita de mensagens 
pessoais em seus celulares, analiso suas respostas a um questionário semiaberto elaborado para obter 
possíveis explicações que possam sustentar minha interpretação acerca de suas motivações para a realização 
do code-switching e identifico duas funções sócio-pragmáticas atreladas a essa prática: (1) mostrar status social 
e (2) praticar o idioma. Ao concluir a análise das respostas dos alunos, percebe-se que eles constroem uma 
identidade de pessoas sofisticadas e diferentes da maioria com base na marcação simbólica de prestígio da 
língua inglesa. 
  
 

A CRISE DO SISTEMA NORMATIVO BRASILEIRO: 
UMA ANÁLISE DO MÉTODO PARA A SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 

  
Maria Cristina de Faria Oliveira - Faculdade de Direito do Sul de Minas/Fapemig 

  
Esta pesquisa surge das discussões acerca da aplicação da metodologia jurídica adotada por Castanheira Neves 
no momento da construção das decisões jurídicas. O estudo parte da relação sistema jurídico/problema. O 
sistema jurídico é formado pelos princípios, normas, jurisprudência e dogmática que são a base para a solução 
dos problemas, ou seja, tem-se o caso concreto como centro da discussão e a partir dele são oferecidos meios 
que satisfaçam suas necessidades. Quando essas necessidades forem supridas surgem novas possibilidades 
(reconstrução do sentido do sistema à luz do problema jurídico) para a solução de conflitos. Mas, esses 
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conflitos podem ser compreendidos mais claramente se tomado o estudo desenvolvido por Martha Nussbaum 
sobre as emoções como realização prática do direito. Nussbaum afirma que as emoções podem despertar 
sentimentos no julgador que o levam a perceber melhor o problema e a proferir decisões mais proporcionais. 
Isso se dá por meio da postura de espectador judicioso que consiste na possibilidade do sujeito/juiz se colocar 
empático emocionalmente no lugar de outra pessoa, sem que tenha os mesmos sentimentos, mas que estes 
sejam parecidos. A partir dessas considerações, objetiva-se apresentar a possibilidade da aplicação de ambos 
os estudos como recursos que auxiliam o juiz na formulação de suas decisões. 
 
 

ANÁLISE ENTOACIONAL DO DISCURSO REPORTADO EM CORPUS DE FALA DO PORTUGUÊS BRASILEIRO  
  

Patrícia Ribeiro do Valle Coutinho – UFJF 
  
O presente trabalho pretende analisar metailocuções de discurso reportado em dados de fala presentes em 
corpus do português brasileiro. Nosso objetivo principal é observar a correlação entre unidades prosódicas e 
atividades pragmáticas. Uma vez que fala e escrita não podem ser investigadas a partir dos mesmos critérios, 
serviu-nos como referência a teoria da língua em ato (CRESTI, 2000) e o papel do enunciado no estudo da fala. 
Por outro lado, reportamos teorias sociocognitivistas como a Gramática das Construções (GOLDBERG, 1995, 
2006; SALOMÃO, 1999, 2002, 2009) a fim de refletir se o conceito de construção pode ser aplicado na fala, 
como é na escrita. Destacamos a importância da entoação, que funciona como importante significante 
carregando sentidos diferentes para o enunciado. Inseridas na unidade informacional textual denominada 
Introdutor Locutivo, as metailocuções de discurso reportado, através de uma representação mimética, 
evidenciam um novo nível locutivo dentro do enunciado. Por fim, nas variadas instanciações do discurso 
reportado serão observados se os perfis entoacionais apresentam-se descendentes ou ascendentes, bem como 
se há médias de F0 contrastantes entre a unidade do introdutor locutivo e entre a unidade subsequente. A 
análise entoacional será realizada através de um programa computacional de leitura acústica. 

 
 
_________________________ 
LINGUAGEM E TECNOLOGIA I 
SALA 12, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quarta-feira, 25 de setembro – 16h00-17h40 
 
 
A MEDIAÇÃO EM GRANDES GRUPOS DE APRENDIZAGEM ONLINE DE INGLÊS: INTERAÇÃO HUMANA VERSUS 

INTERAÇÃO AUTOMATIZADA 
 

Luciano Alves Lima – Universidade Federal de Minas Gerais/Poslin/UFMG 
 
Há, na literatura especializada, um extenso trabalho sobre sistemas de tutoria inteligente: ambientes 
computacionais para educação, ensino e treinamento online que contêm ferramentas de feedback e instrução 
automática. Neste trabalho, apresentamos resultados da inserção de uma ferramenta de suporte automático – 
um robô de conversação ou Chatbot - nas disciplinas inglês instrumental online um (I) e dois (II), mantidas pelo 
Projeto IngRede/UFMG. A coleta de dados foi do tipo qualitativa (questionários estruturados e entrevistas) e 
quantitativa (número de interações automatizadas versus número de interações com humanos). Nosso 
objetivo é demonstrar como o uso desse robô de conversação automática tem se mostrado um recurso 
facilitador para a interação dos quase três mil alunos que realizam essas duas disciplinas de inglês instrumental 
online a cada semestre. Em particular, discutiremos evidências de que essa ferramenta funciona como um 
componente desestabilizador (em um sentido positivo) na evolução da aprendizagem ao promover e melhorar 
a compreensão dos participantes sobre a proposta didático-pedagógica dos cursos. Defenderemos que um 
progresso não-linear da comunidade de aprendizagem tem sido alcançado, corroborando assim os princípios 
dos Sistemas Adaptativos Complexos (SACs). 
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LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO EM EAD 
 

Giselli Nogueira Gonçalves – UNIFEI 
 

O déficit de aprendizagem da Língua Portuguesa abrange parte considerável de alunos, profissionais e falantes em 
geral. Deficiências em leitura e interpretação, por exemplo, são percebidas em diversas esferas da vida escolar e 
cotidiana das pessoas. Com o objetivo de sanar parte dessa deficiência em conteúdos como ortografia, 
argumentação, semântica, elaboração e interpretação de textos, propusemos o curso a distância de “Linguagem e 
Comunicação”, que abordará, também, o estudo de gêneros textuais, abrindo espaço para o uso adequado de sua 
variedade.  A escolha da modalidade EaD deve-se ao fato de que as instituições de ensino estão cada vez mais 
voltando-se ao uso da internet para ampliar programas, além de oferecer cursos a distância. Realizado no 
TELEDUC, ambiente virtual de aprendizagem com ferramentas bastante específicas e dinâmicas, responsáveis por 
uma sensação de presença e estrutura de sala de aula, o curso fundamenta-se no Sócio-interacionismo, de 
Vygotsky, considerada a mais adequada para cursos virtuais, por colocar o professor como mediador e o aluno 
como sujeito ativo da aprendizagem, salientando a interação como vital para a construção do conhecimento. Este 
trabalho pretende mostrar a viabilidade do curso cuja metodologia (a proposta de atividades teóricas e práticas) 
baseou-se nos estudos de José Manuel Moran, que destaca a EaD como uma alternativa de fundamental 
importância para a formação continuada, aceleração profissional e conciliação de estudo e trabalho. 
 
 

ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA PARA A GERAÇÃO DIGITAL: REFLETINDO SOBRE OS 
CONTEXTOS DA ESCOLA PÚBLICA E DA PRIVADA 

 

Marco Aurélio Costa Pontes – UFU/FAPEMIG 
Valeska Virgínia Soares Souza – UFU/FAPEMIG 

 

Torna-se impossível não discutir sobre as tecnologias digitais quando falamos a respeito do processo de ensino 
e aprendizagem que envolve, principalmente, as crianças e os adolescentes que fazem parte da geração 
conhecida como digital, cujos membros são nomeados por Prensky (2001) como “nativos digitais”. Esse 
contexto demanda que pesquisas sejam realizadas para melhor compreensão das mudanças tanto na área de 
aprendizagem de língua inglesa, como de ambientação tecnológica. Assim, objetivamos investigar os 
estudantes no que se refere à utilização de artefatos digitais para seu processo de aprendizagem de Língua 
Inglesa. Partimos de uma abordagem ecológica do ambiente e do conceito de affordances apresentado por 
Gibson (1986). As affordances do ambiente são o que ele oferece ao animal, o que ele provê ou proporciona, 
tanto positivamente quanto negativamente. Apropriamo-nos dessa abordagem ecológica por acreditarmos que 
o ambiente de aprendizagem, seja ele qual for, torna-se fator relevante no processo de aprendizagem de uma 
língua. A pesquisa foi realizada em uma escola pública e uma particular da cidade de Uberlândia, com duas 
turmas de estudantes que cursam Língua Inglesa no Ensino Médio. Pelos resultados, parece não haver uma 
“lacuna digital” (DEMO, 2009) entre os dois grupos e observamos que os alunos de ambas as escolas se sentem 
mais à vontade em aprender no meio digital, mas não percebem que o que que é ensinado em sala de aula 
também pode ser utilizado fora dela. 
 
 
 

____________ 
LINGUÍSTICA I 
SALA 13, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quarta-feira, 25 de setembro – 16h00-17h40 
 

 

A PERFORMATIVIDADE NA ENUNCIAÇÃO DAS PROPAGANDAS POLÍTICAS ELEITORAIS VEICULADAS PELO TSE 
 

Karine Pedroza – UNEMAT/CAPES 
 

Considerando a eleição municipal ocorrida no ano de 2012 e a grave situação de ordem ética e moral que 
acomete a classe política brasileira, definimos como objeto de estudo para este artigo as propagandas do 
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Tribunal Superior Eleitoral, veiculadas em rede nacional, durante o período que antecedeu as eleições para 
prefeitos e vereadores no referido ano, procurando analisar as relações de performatividade nas propagandas 
enunciadas por figuras comuns da sociedade a partir do lugar de dizer da autoridade do Tribunal Superior 
Eleitoral, visando compreender a performatividade na enunciação entre o Tribunal Superior Eleitoral e o 
telespectador. Para tanto, para proceder às análises do corpus, utilizaremos os conceitos da Semântica 
Histórica da Enunciação e da Semântica do Acontecimento, tal qual formuladas por Eduardo Guimarães. E 
tomaremos como material analítico duas propagandas políticas eleitorais postas em circulação pelo TSE no ano 
de 2012 durante a campanha eleitoral.  
 
 

PALAVRAS DA INSTAURAÇÃO DA REPÚBLICA BRASILEIRA:  
O CIDADÃO BRASILEIRO NOS DISCURSOS PRESIDENCIAIS 

 
Renata Ortiz Brandão – UNICAMP/PIBIC/CNPq 

 
O presente trabalho é resultado de uma pesquisa de iniciação científica, cujo objetivo foi compreender a 
designação de cidadão na enunciação dos dois primeiros presidentes da República Brasileira – Deodoro da 
Fonseca e Floriano Peixoto. O estudo está ancorado na Semântica do Acontecimento, tal como apresentada 
por Eduardo Guimarães, que assume uma posição materialista sobre a linguagem a partir da qual concebe as 
relações estabelecidas com o real, o que está para ser significado pela linguagem, como históricas. A linguagem 
não é, portanto, transparente e, desse modo, não se parte de um sentido fixo a priori para a palavra, mas se 
busca na materialidade textual compreender suas especificidades na relação com sua história de enunciações. 
Entende-se que uma palavra, enquanto forma da língua, significa na relação dialética entre uma memória de 
enunciações passadas e o presente do acontecimento, produzindo, nesta relação, uma latência de futuro - jogo 
que configura a designação de uma palavra no acontecimento enunciativo. Por meio da análise das 
predicações/determinações diretas e indiretas que cidadão recebe nos textos, buscou-se compreender o modo 
como a palavra significa nos movimentos de filiação e de diferença em relação aos sentidos que se estabilizam 
na República Ocidental Moderna a partir da Revolução Francesa. As análises mostraram tanto uma prevalência 
da cognata concidadãos, quanto uma crescente presença de expressões concorrentes não cognatas 
(Brasileiros, Nação). 
 
 

O POVO E O MOVIMENTO SOCIAL DIRETAS JÁ 
 

Jucinéia Seraglio – UNEMAT  
Jane Josefa da Silva Camilo – UNEMAT  

Orientadora: Edileusa Gimenes Moralis – UNEMAT 
 
Ao se falar em ditadura rememoramos à época em que o Brasil viveu um dos períodos mais difíceis da sua 
trajetória política, pois o povo foi “forçado” ao silêncio. Então, a população após muitos anos “acordou” e 
organizou um dos maiores movimentos sociais da história do Brasil. Este acontecimento surgiu a partir da 
Proposta de Emenda Constitucional Nº 5, de 1983, do Deputado Federal Dante de Oliveira (PMDB-MT). Na 
perspectiva teórica da Semântica do Acontecimento de Eduardo Guimarães (2002), observaremos a questão da 
nomeação e ainda analisaremos o funcionamento das determinações e predicações dadas à palavra povo, 
mostrando como se constitui o Domínio Semântico de Determinação dessa palavra. Assim, poderemos 
compreender as relações de sentidos dada a palavra povo no movimento social Diretas já, fazendo um 
contraponto com as manifestações populares atuais advindas da PEC 37. 
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____________ 
LINGUÍSTICA II 
SALA 14, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quarta-feira, 25 de setembro – 16h00-17h40 
 
 

"CRISTIANISMO PURO E SIMPLES" - PROCEDIMENTOS ENUNCIATIVOS E EFEITOS DE SIGNIFICAÇÃO 
 

Daniella Ferraz Amaral – Univás  
 

A proposta deste trabalho é investigar os efeitos de sentido produzidos no e pelo funcionamento da 
linguagem, na medida em que a palavra “cristianismo” é reescrita e ressignificada pelo acontecimento de 
dizer nos recortes selecionados para a análise. Descrever e analisar os sentidos produzidos em torno do 
nome “Cristianismo” são os procedimentos para compreender a que memória de sentidos essa designação 
se filia, bem como para o estabelecer uma rede de sentidos ligados ao Cristianismo que pode ser percebida 
através do domínio semântico da determinação, na perspectiva teórica da Semântica do Acontecimento.  
 
 

O FUNCIONAMENTO ENUNCIATIVO DOS PRONOMES PESSOAIS E POSSESSIVOS NO DISCURSO DE ULYSSES 
GUIMARÃES 

 
Euzélia David Dias – Unemat  

Edileusa Gimenes Moralis – Unemat 
 
Neste trabalho, temos como objetivo realizar um estudo dos pronomes pessoais e pronomes possessivos 
presentes no discurso proferido por Ulysses Guimarães, em 13 de maio de 1978, na cidade de Salvador, à luz da 
Teoria Semântica da Enunciação. Inicialmente, abordaremos algumas definições trazidas pelas Gramáticas 
normativas de Bechara (2009) e Cunha (1985), tendo em vista que partiremos da noção de norma que elas 
trazem para estabelecer, posteriormente, um diálogo com a Semântica do Acontecimento, considerando a 
formulação de Eduardo Guimarães (2005). Assim, interessa-nos analisar o funcionamento enunciativo 
discursivo de tais pronomes. Visto que, no universo dos acontecimentos e seus efeitos é que se visibiliza a 
especificidade da construção de uma prática política que constitui um ator. E foi a partir daí que fizemos um 
cruzamento de fontes e citações para evidenciar as práticas que constituem um ator político na conjuntura de 
um acontecimento histórico. 
 
 

O RESGATE DA IMAGEM ARQUETÍPICA DA DEUSA AFRODITE NA CAMPANHA PUBLICITÁRIA “PÉROLAS 
PRECIOSAS” DA RECCO LINGERIE 

 
Teviani Rizzi Kolzer - IFMT - Campus Sorriso 

 
Na presente pesquisa, propomo-nos a identificar o arquétipo da deusa grega Afrodite na campanha publicitária 
“Pérolas Preciosas” da Recco Lingerie. Determinamos como objeto de análise, propagandas inseridas na 
referida campanha com a finalidade de revelar o resgate da mitologia, imagens e valores como estratégias de 
convencimento. Para tal, apresentamos o mito de Afrodite, a deusa da beleza e do amor, e a simbologia da 
pérola que, segundo Eliade, é o símbolo essencial da feminilidade criativa. Nosso objetivo foi de compreender 
como a presença de imagens arquetípicas são usadas como recurso de sedução das propagandas criando um 
elo de identidade. Esse processo explica-se pela teoria do Inconsciente Coletivo desenvolvida por Jung, a qual 
define os arquétipos como imagens universais. Por se tratar de um texto sincrético, as propagandas 
publicitárias são manipuladas por várias formas de linguagem de manifestação, sobretudo a verbal e a não 
verbal, para produzir um todo de sentido. Assim, como metodologia de análise, escolhemos a Teoria Semiótica 
desenvolvida por Greimas por esta apresentar um suporte teórico que prevê a articulação dos textos 
sincréticos. Dessa forma, fizemos uma nova leitura das referidas propagandas e identificamos como os sentidos 
são enunciados, configurando-se em construções ideológicas voltadas para valores bem definidos produzindo 
um efeito de identidade por meio do uso dos arquétipos.  
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_____________ 
LINGUÍSTICA III 
SALA 15, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quarta-feira, 25 de setembro – 16h00-17h40 
 

 
A TURMA DA MÔNICA E A TURMA DA MÔNICA JOVEM – UMA ANÁLISE VERBO-VISUAL COMPARATIVA 

 
Kele Rejane Lima – UNIFRAN  

 
O presente trabalho se propõe a realizar uma análise comparativa das histórias em quadrinhos da Turma da 
Mônica e da Turma da Mônica Jovem, publicadas atualmente, cujas situações comunicativas envolvem o 
público infantil e o público adolescente, respectivamente. A intenção é verificar como se dá a construção de 
sentidos em cada versão, analisando o léxico empregado, a representação dos personagens e a organização 
espacial e temporal dos quadrinhos, em uma perspectiva narrativa. Para tanto, fez-se o recorte de duas 
histórias, que tratam do mesmo tema e contêm os mesmos personagens, tendo inclusive uma 
intertextualidade explícita entre elas. A primeira, da Tuma da Mônica, é intitulada “A namorada do Cebolinha” 
(2009) e a segunda, da Turma da Mônica Jovem, tem por título “Sombras do passado” (2012). Essa pesquisa se 
fundamenta nos pressupostos teóricos da Linguística Textual, em especial no conceito de intertextualidade em 
sentido restrito proposto por Koch (2011), e na análise dos quadrinhos proposta por Ramos (2012). A 
investigação, em andamento, pretende verificar aspectos relacionados à forma e ao conteúdo, aos implícitos e 
explícitos, bem como as semelhanças e diferenças verbais e visuais nas cenas narrativas das histórias 
escolhidas, levando em consideração o público leitor de cada uma delas. Em suma, pretende-se, com as 
análises, compreender como se dá a adaptação da Turma da Mônica para a sua versão “jovem”.  
 

 
DE SHAKESPEARE PARA A TELA: ROMEU E JULIETA EM TRÊS ADAPTAÇÕES FÍLMICAS 

 
Mara Corrêa Senna – UNIFRAN 

 
O presente estudo se propõe a uma análise comparativa entre as principais adaptações de “Romeu e Julieta”, de 
William Shakespeare, para o cinema, a saber: as que foram produzidas em 1936, 1968 e 1996. Como recorte, 
definiu-se, especificamente para a análise, a comparação das sequências que retratam a célebre cena do balcão 
(cena 2 do II Ato do original de Shakespeare). Pretende-se verificar a fidelidade ou não dessas adaptações no 
transitar do texto original para o cinema, buscando revelar como se dá a retextualização de acordo com a época e 
os valores da sociedade. As versões fílmicas selecionadas para análise foram produzidas em diferentes momentos 
do século XX. Entre uma versão e outra, profundas mudanças ocorreram na sociedade e na linguagem 
cinematográfica, sendo que esta se aperfeiçoou e criou novas formas verbo-visuais para atingir os novos públicos. 
Os resultados preliminares revelam que as adaptações apresentam significativas alterações no nível sintático 
(tanto do texto verbal quanto do texto visual), construindo diferentes sentidos. O arcabouço teórico selecionado 
contempla os pressupostos linguísticos formulados por Koch (2007) e Marcuschi (2001), bem como os 
fundamentos da Linguagem Visual formulados por Donis A. Dondis em Sintaxe da Linguagem Visual (2007). 
 

 
HUMOR E CRIAÇÃO LEXICAL - A EXPRESSIVIDADE NA TROVA HUMORÍSTICA 

 

Pedro da Silva de Melo – USP 
 

A trova, também chamada de “quadrinha” ou “quadra popular”, é um poema de forma fixa, constituído de 
uma única estrofe de quatro versos em redondilhas menores com rimas. Com o advento, a partir da década de 
1950, de um grupo coeso de cultivo a essa forma de composição e de certames específicos, inúmeros poetas 
têm se dedicado a essa forma poética, tanto de matriz lírica, quanto de matriz humorística. Mesmo que a razão 
primária de um poeta (enunciador) seja conquistar prêmios em tais concursos, a razão maior é divulgar seus 
trabalhos para um público-leitor (enunciatário) e, para isto, faz uso consciente de recursos retórico-estilísticos 
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que visam a produzir determinados efeitos de sentido que levem o enunciador ao riso. Dessa forma, o objetivo 
deste trabalho é examinar, com base em uma amostragem, marcas linguísticas específicas desse texto poético, 
híbrido entre a anedota e a poesia. Uma das marcas linguísticas que pretendemos analisar, tendo por suporte 
teórico a Estilística Léxica, é a criação neológica, isto é, os efeitos de sentido criados pelo neologismo que 
contribuem para tornar o texto estilisticamente expressivo e, assim, conquistar a adesão do enunciatário. 
 
 

DEMONSTRATIVOS E A GÊNESE DO ROMANCE NO BRASIL 
 

Victor Hugo Barbosa Ramalho – UFMG/Capes 
 
Não há um consenso sobre qual obra pode ser considerada como o primeiro romance brasileiro. Em geral, há 
aqueles especialistas na área de literatura que destacam O Filho do Pescador, de Antônio Gonçalves Teixeira e 
Souza, publicado em 1843, como sendo a primeira obra do gênero; contudo, outros preferem considerar que A 
Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, a qual, mesmo tendo sido publicada um ano mais tarde, seria mais 
legítima por possuir elementos fundamentais mais característicos de um romance genuinamente brasileiro. O 
presente trabalho busca acrescentar a essa discussão um ponto de vista dos elementos linguísticos que 
compõem esses textos, através de uma análise de corpus, comparando o uso dos demonstrativos em todos os 
romances de Teixeira e Souza com as produções desse mesmo gênero de Joaquim Manuel de Macedo e de 
José de Alencar, talvez os autores mais representativos do movimento romântico no Brasil. Pôde-se observar 
que há uma grande similaridade entre as obras desses dois últimos, entretanto, com relação às de Teixeira 
Souza, há uma diferença significativa no que se refere ao uso das formas dos demonstrativos (F1=este, 
F2=esse, F3=aquele). Em Teixeira e Souza, normalmente se vê F1 como o demonstrativo mais frequente, 
enquanto em Macedo e Alencar, são utilizados majoritariamente os demonstrativos F2 e, além disso, o uso de 
F3 é bem mais recorrente nestes do que naquele. 
 
 

______________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO VII 
SALA 1, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quinta-feira, 26 de setembro – 10h30-12h10 
 

 
MARCA: A LÓGICA DO CAPITALISMO 

 

Jair Pinto de Assis Júnior – Univás 
 
A proposta dessa reflexão é desconstruir a noção de marca já posta pelas práticas da comunicação, em 
específico da publicidade e propaganda. Através dos dispositivos teóricos da análise de discurso de linha 
francesa, o presente estudo visa compreender como estas representações constituem sujeitos e sentidos. 
Por uma lógica capitalista de mercado, as marcas têm um papel essencial no funcionamento da sociedade; 
pela nossa ótica, como um lugar onde são estabelecidas relações de poder e não-poder. 
 
 

A SIGNIFICAÇÃO DO OLHAR DA ARTE NA PROPAGANDA 
 

Luciana Pereira Rezende – Univás 
Maria Lúcia Pagliarini Saponara – Univás 

 
O presente trabalho analisa o funcionamento do discurso da arte dentro do discurso da propaganda. Num 
primeiro momento apresentamos os conceitos trabalhados e discorremos sobre seu funcionamento. Nosso 
principal objetivo é verificar como as propagandas usam as obras de arte para seduzir o consumidor. Foi realizada 
uma pesquisa exploratória bibliográfica e nosso universo foi o Anuário do Clube de Criação de São Paulo do ano 
de 2010, onde selecionamos anúncios que se utilizam do discurso artístico na elaboração do discurso da peça 
publicitária. Nossa amostra foi não probabilística, intencional. A partir do recorte escolhido foi desenvolvida uma 
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análise descritiva e comparativa, elencando características próprias de cada discurso, procurando estabelecer 
relações entre arte e técnica publicitária. Nos anúncios selecionados foram utilizadas partes de obras de arte, 
especificamente os olhos dos quadros “Rosa e Azul” (“As Meninas Cahen d’Anvers”), de Renoir (1881),” “Retrato 
de Jovem Com Corrente de Ouro”, de Rembrandt (1635); e “O Escolar” (“O Filho do Carteiro-Gamin au Kepi”), de 
Vincent Van Gogh (1888), todos pertencentes ao acervo do MASP. Conseguimos identificar e analisar algumas das 
especificidades de cada formação discursiva, observando como se complementam e significam. A fala de uma na 
outra funciona com suas especificidades, cada qual permeada pela ideologia que as constitui, cada qual 
complementando novos sentidos que se apresentam, que se constroem. 
 

 
 

“BRACE YOURSELVES, MEMES ARE COMING” - FORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE UMA CULTURA NERD 
ATRAVÉS DE IMAGENS ENGRAÇADAS DA INTERNET 

 
André Luis Coelho - Labjor/Nudecri/Unicamp/Fapesp 

 

Minha pesquisa de mestrado busca explorar as possibilidades de divulgação cultural que existem no material 
humorístico produzido por usuários. Chamados pelos próprios internautas de “memes”, essas imagens permeiam 
as redes sociais, blogs e sites específicos para sua publicação, todos interligados, como assim permite a nossa 
atual configuração da internet; o conteúdo é trocado entre plataformas virtuais de forma livre, irrestrita e até 
mesmo irrefreável. Sem qualquer conhecimento de sua origem formal, ou mesmo de sua autoria, os chamados 
“memes” não são entidades próprias, mas padrões, modelos prontos de divulgação, que flutuam pelo mundo 
virtual, permitindo que qualquer usuário o “apanhe”, crie sua própria versão, alterando-o como desejar, e 
soltando-o novamente para o mundo. Na apresentação, pretendo demonstrar algumas imagens criadas por 
usuários, e analisá-las através da perspectiva da análise do discurso, buscando a de-superficialização da imagem 
enquanto texto, buscando assim compreender o processo de produção de sentidos nos “memes”. Podemos 
afirmar que os “memes” são textos, por serem capazes de levantar e negociar sentidos, mas cabe agora irmos 
além da imagem e da legenda, buscando o que mais é dito, por quem é dito, e o que é silenciado, mas continua 
gerando significados. Através da análise do discurso, podemos analisar elementos da subcultura nerd, cuja 
ideologia interage com o discurso social corrente, além de entender o processo de sua constituição discursiva. 
 
 

SEXUALIDADE NAS TRAMAS FLUIDAS DO DISCURSO MERCADOLÓGICO DAS REDES SOCIAIS: EFEMERIDADE 
DOS AFETOS E A FRAGMENTAÇÃO DA NOÇÃO DE SUJEITO 

 

Fausi dos Santos – Universidade de Franca/Capes/Inep/Obeduc 
Orientadora: Maria Regina Momesso – Universidade de Franca 

 

O objetivo da pesquisa é identificar e refletir discursivamente os modos de ler e ver a sexualidade e o corpo como 
mercadoria em redes sociais, bem como, analisar a fragilidade dos afetos e a noção de sujeito como produto. O 
corpus de análise configura-se a partir do evento ocorrido em setembro de 2012 com a garota catarinense Ingrid 
Migliorini que leiloou sua virgindade por 1,6 milhões de reais pela internet. Não há como ignorar os aspectos 
valorativos e a evidente crise de identidade do sujeito contemporâneo que o caso suscita. Zigmunt Bauman na 
obra “Amor Líquido” chama a atenção quanto às construções de afeto hodiernos, tão fluidas e superficiais ao 
ponto de fragilizar as relações humanas e as converterem em laços que seguem a própria lógica da economia de 
mercado, ou seja, a razão de que tudo tem um preço e o valor de algo ou alguém só existe enquanto pode 
satisfazer a uma necessidade pessoal e imediata. Desse modo se reconhece no discurso da mercantilização do 
corpo protagonizado pela jovem catarinense o ato de um sujeito moral que manifesta em sua escolha um código 
de comportamento que representa um padrão de subjetivação que perpassa todos os campos valorativos e 
discursivos da sociedade atual e que tem nas redes sociais o principal meio de circulação e ampliação de seu 
discurso. As maquinarias das redes sociais são hoje utilizadas como tecnologias de si, questiona-se qual influência 
elas exercem no contexto de elaboração de enunciações sobre a sexualidade e o corpo? 
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_______________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO VIII 
SALA 2, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quinta-feira, 26 de setembro – 10h30-12h10 
 

 

O REINADO DAS MÍDIAS SOCIAIS 
 

Lucas Rodrigues Lopes – PUC-SP/GPeAHF-CNPq/PUC-Campinas 
 
Os pixels se unem, o todo move as partes e as partes são movidas pelo todo. Uma nova configuração mundial 
se constitui a partir das redes sociais; estas nos tornam únicos e escancaram a semelhança existente entre o 
clicar um botão para postar, atualizar, bem como compartilhar um pensamento ou citação. Essa é a conexão 
que multiplica extensões e questiona a forma tradicional de se ver o mundo, pedindo que novos e diferentes 
olhares sejam construídos. Uma forma inédita de viver está batendo às portas dos mais antigos que, no 
passado, recorriam a outros mecanismos para transmitirem o que pensavam e, assim, conseguirem seguidores 
fieis às suas teorias. Considerando a disseminação das redes sociais Facebook e Twitter e sua chegada às salas 
de aula, este trabalho se propõe a discutir, sob o enfoque complexo (Morin, 2005, 2006, 2008) e Freire (2011, 
2012), como a utilização das redes sociais em processos de ensino/aprendizagem de inglês podem re-desenhar 
a figura/representação tanto do aluno/professor de inglês levando em conta os operadores da complexidade – 
a recursividade, o hologramático e o dialógico. Isto é, como as muitas idas e vindas presentes nas ações do 
professor, como as partes de uma mesma sala podem ser contempladas, além da ordem/desordem e dos 
novos horizontes diante de um possível deslize do currículo formal proposto por professores de inglês na 
escola brasileira. 
 
 

DIFERENTES GESTOS DE LEITURA SHAKESPEAREANA NAS TRAMAS DO YOUTUBE 
 

Leny André Pimenta – UNIFRAN/CAPES/INEP/OBEDUC 
Maria Regina Momesso – UNIFRAN/ CAPES/INEP/OBEDUC 

 
A prática de leitura shakespeareana sempre esteve ligada ao suporte impresso ou teatral, mas, com o advento 
das novas tecnologias, muitas das obras clássicas migraram para o suporte digital. Este trabalho evidencia e 
reflete sobre as possibilidades de outras práticas de leitura a partir de uma cena de Hamlet, a SCENE ONE "TO 
BE, OR NOT TO BE" presente em um suporte contemporâneo digital: o youtube. Parte-se da premissa de que a 
mudança de suporte pode promover alterações nos procedimentos de leitura e, consequentemente, na 
produção de “novos” efeitos de sentido, reverberando também na autoria. A reflexão sustenta-se na Análise 
do Discurso de “linha” francesa e na Psicanálise lacaniana, em que os postulados se ocupam da determinação 
histórica dos processos de significação. Com base nesses pressupostos o presente trabalho tem por objeto de 
pesquisa as formas narrativas no vídeo de curta metragem presente no site 
<http://www.youtube.com/watch?v=VjpNMJ4bXMA>. Busca-se nos enunciados e nas sequências de 
enunciados, alguns possíveis pontos de deriva, ofertados como um chamamento para interpretações. Os 
resultados preliminares apontam, a partir da multiplicidade de leituras, a possibilidade de coautoria 
instaurando diferentes gestos de leitura, seja pelo interdiscurso ou por meio da intertextualidade. 
 
 

DISCURSOS INTOLERANTES NO FACEBOOK: UMA ANÁLISE DE MARCAS LINGUÍSTICAS 
 

Anne Caroline Bastos Bueno – Univás 
 
O objeto de estudo desse trabalho é a análise dos discursos de intolerância encontrados no Facebook. Segundo 
Barros (2007), “*...+ o discurso intolerante é, sobretudo, um discurso de sanção aos sujeitos considerados maus 
cumpridores de certos contratos sociais *...+”. Nesse estudo, nos limitaremos a analisar as estratégias 
discursivas utilizadas à exposição de determinados posicionamentos em oposição a outros, as quais os levam a 
se configurar como discurso de intolerância por permitirem o debate com o que é legalmente e/ou 
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moralmente aceitável. A reflexão acerca dos discursos de intolerância parte do desejo de se conhecer mais 
profundamente quais são as marcas linguísticas de que são constituídos tais discursos. Questões como 
interdiscurso e intradiscurso, paráfrase e polissemia, esquecimentos, formação discursiva, ideologia e sujeito, 
incompletude (movimento, deslocamento e ruptura) são conceitos que nos ajudarão, do ponto de vista da 
análise de discurso, a pensar sobre o dispositivo da análise. Considerando que os temas polêmicos por vezes 
direcionam para um discurso intolerante, tanto do locutor quanto do interlocutor, busca-se com esse trabalho 
fazer um levantamento da forma como esses diálogos produzem sentido no/para o locutor e o interlocutor. 
Nas palavras de Orlandi (2010), “Em suma, a Análise de Discurso visa a compreensão de como um objeto 
simbólico produz sentidos, como ele está investido de significância para e por sujeitos. *...+”. 
 
 
 

LEITURA “EM 10 MINUTOS OU EM TRÊS HORAS”: UM ESTUDO SOBRE AS ALTERAÇÕES VISUAIS OCORRIDAS 
NA FOLHA DE S. PAULO QUE REPERCUTEM NA FORMA DE FAZER JORNALISMO 

 
Vânia dos Santos Mesquita – Univás  

 
Este artigo faz parte de uma pesquisa que tem o objetivo analisar, por meio da disposição visual das capas do 
Jornal Folha de S. Paulo, as alterações relacionadas à visibilidade que interferem na construção da notícia 
jornalística na atualidade. A análise completa abrange edições em um período de 13 anos, até o impresso 
anunciar a reformulação gráfica de 2010, quando é lançada uma página específica de leitura ágil que 
substituiria toda edição e se realizaria em cinco minutos, na qual o leitor encontra, em frases, os principais 
fatos do dia. O jornal passa por diversas alterações gráficas nos 13 anos em que a pesquisa se debruça, algumas 
das quais com a justificativa de que o texto não seria comprometido. Em 23 de maio de 2010, a FSP faz uma 
reformulação total em seu projeto, uma das mais completas reformas gráficas da última década da 
empresa. Segundo o editor executivo da FSP em 2010, Sérgio D’Ávila, no caderno denominado Novíssima, 
elaborado com propósito de explicar a reformulação daquele ano, o leitor poderia escolher o caminho “mais 
rápido ou o mais profundo” para ler o jornal. A ideia é a mesma que surgiu, 10 anos antes, nas alterações de 
2000, com Vicenzo Scarpellini, que explicou na ocasião que “um bom jornal *...+ pode ser lido em 10 minutos ou 
em três horas”. A metodologia utilizada para este estudo é uma análise visual e depois uma comparação sobre 
como a Folha produzia jornalismo há uma década e como realiza essa atividade profissional nos dias de hoje.  
 

 
______________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO IX 
SALA 3, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quinta-feira, 26 de setembro – 10h30-12h10 
 

 
ESCRILEITURAS E PRÁTICAS IDENTITÁRIAS DE ADOLESCENTES DO ENSINO MÉDIO NO FACEBOOK 

 

Ythallo Vieira Borges – Universidade de Franca/CAPES/INEP/OBEDUC 
 

O presente trabalho faz parte do Observatório da Educação, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Práticas de 
Leitura e Escrita na Educação Básica, desenvolvido pela Universidade de Franca. Sabe-se que a fase da adolescência 
constitui-se em uma das mais importantes para a construção da identidade pessoal, que sofre influência de vários 
fatores desde o intrapessoal, interpessoal até os culturais, sociais, históricos e ideológicos. Parte-se do princípio de 
que a identidade constrói-se pela/na linguagem tal como o sujeito discursivo. Objetiva-se observar as práticas 
discursivas e identitárias existentes na rede social facebook, e como estas constroem o sujeito adolescente leitor e 
escritor virtual, bem como seus efeitos de sentido. O corpus do trabalho constitui-se de 6 perfis de adolescentes no 
facebook. A fundamentação teórica apoia-se na Análise de Discurso Francesa, nos estudos foucaultianos sobre 
práticas discursivas e as tecnologias de si, em Bauman para a questão da identidade e da contemporaneidade. 
Contudo os resultados preliminares apontam a ideia de que a identidade desse adolescente é fragmentada, marcada 
pela fluidez e pela mutabilidade constante. Diante disso suas preferências de leituras podem revelar-nos caminhos 
para o trabalho em sala de aula na produção de textos e/ou no ensino da leitura. 
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TEXTO E HIPERTEXTO. O PERFIL DO LEITOR NA INTERNET 

 

Allyson Vitale de Oliveira Lima – Unicamp 
 

O estudo realiza uma análise teórica sobre a constituição do leitor, em suas relações com os textos e hipertextos, 
e investiga o possível surgimento de um novo perfil de leitor usuário da Internet. O desenvolvimento tecnológico 
e o surgimento da Internet são acontecimentos recentes, de aproximadamente duas décadas, que têm conduzido 
o mundo a um processo de mudanças rápidas e construção de novos modelos para analisar os homens e as 
relações humanas e sociais. No cerne dessas transformações, temos a tecnologia como importante força motriz 
que afeta o modo como as informações são produzidas, como circulam, o perfil das sociedades e a forma como as 
pessoas se colocam dentro dela. Tais inovações incidem em diversos aspectos da vida, em sociedade, com 
especial impacto nas possibilidades de mudança nos processos de leitura motivadas pelo uso intenso das novas 
tecnologias de comunicação, especialmente, do hipertexto na Internet. Orlandi (2001) considera as novas 
tecnologias de linguagem como desenvolvimentos no domínio da escrita, pensando a escrita como forma de 
relação social. A transformação da relação do homem com a linguagem desencadeia um número enorme de 
outros processos de transformação: a forma dos textos, a autoria, a leitura e os modos de significar. A pesquisa 
toma como dispositivos teóricos e analíticos a Análise de Discurso, para investigar que efeitos são produzidos pela 
leitura de textos e hipertextos e que sentidos estão aí inseridos. 
 

 
CARNE E METAL: ENTRE O SUPER-HOMEM E A SUPER-MÁQUINA 

 
Olívia Ferreira do Couto – Unicamp 

 

A constituição do sujeito é uma questão presente em diversas pesquisas em análise do discurso, demonstrando 
ser uma preocupação de análise compreender os modos que o sujeito se constitui em seu sítio social. Pensando 
em um contexto tecnológico, pretendemos analisar a plasticidade do corpo, e o modo como esse corpo se molda 
no espaço digital. Nosso objetivo é tencionar justamente a relação, de mão dupla, da carne e o metal, pensando 
tanto na questão da maquinização do homem quanto na humanização da máquina. Nesse ínterim, buscamos não 
só compreender o corpo e sua relação com o digital, bem como, que potencialidades convocamos ao trazer a 
corporeidade para o espaço virtual. Que sentidos a humanização da máquina produz? Somos seres virtuais? 
Então, o que nos torna humanos? Impelidos por tais inquietações, objetivamos entender os processos de 
significação deste “super-homem” imerso na era da super-máquina, o que é fundamental para compreensão dos 
modos de constituição do sujeito contemporâneo. Para tanto, utilizaremos como dispositivo teórico-
metodológico a Análise de Discurso, com auxílio dos estudos de Michel Pêcheux, Eni Orlandi e colaboradores. 
 

 
OS SENTIDOS DE “SUCESSO” NO GLOBO REPÓRTER 

 

Lidia Ramires – UFAL 
 

O trabalho proposto tem por fundamento pressupostos teórico-metodológicos da Análise do Discurso de linha 
francesa e analisa a produção de sentidos sobre o “sucesso” no mercado de trabalho, no discurso jornalístico 
do programa Globo Repórter, confrontando o político e o simbólico na relação entre língua, discurso e 
ideologia. São analisados recortes de reportagens que apresentam padrões de sucesso, apontando para o 
funcionamento do discurso jornalístico como legitimador de formas de silenciar conflitos sociais ao estimular 
relações de trabalho informais e contribuir para manutenção da ideologia dominante. Tomamos as reflexões 
de Pêcheux (1990a, 1990b, 1997a, 1997b, 2006, 2011), Orlandi (1983, 1996, 2001a, 2001b, 2002, 2012), 
Mészáros (2011a, 2011b), entre outros, sobre as exigências de destaque na sociedade atual e o estímulo da 
televisão à individualidade, ao incentivar telespectadores a buscarem modos alternativos ao trabalho formal, 
reforçando, assim, as relações precarizadas de trabalho no modo de produção capitalista. 
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_____________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO X 
SALA 4, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quinta-feira, 26 de setembro – 10h30-12h10 
 

 

GRACILIANO RAMOS E A CRÍTICA DE 30 
 

Alice Maria Marinho Rodrigues Lima – UFAL  
 

Um dos temas que mais nos têm fascinado é a profundidade da reflexão de Graciliano Ramos sobre a língua, a 
literatura e sobre a linguagem. Tais reflexões encontram-se em todos os seus escritos, nos mais diversos 
gêneros. Em várias de suas obras é possível identificar a proposição para o problema do fazer literário na figura 
de seus personagens-narradores. Alguns críticos perspicazes, como Cristovão (1977), Bastos (2004), Bulhões 
(1999) e Candido (2007), ressaltaram essas características de sua produção ficcional: a metalinguagem e a 
metaficção. Tais características podem ser atribuídas a outros gêneros explorados pelo autor, como, por 
exemplo, suas crônicas, artigos literários, suas memórias e até mesmo sua correspondência. É sobre estas 
últimas que iremos nos debruçar no presente artigo. Propomo-nos analisar uma carta de Graciliano Ramos 
destinada ao seu editor argentino Benjamin de Garay. O conteúdo de tais epístolas poderia ser explorado pelo 
viés da crítica e da teoria literárias, posto que ambas seriam fecundas para a discussão. Porém não 
enveredaremos pelo caminho mais óbvio, empreenderemos aqui uma leitura a partir da teoria da Análise do 
Discurso. Michel Pêcheux, a partir dos seus estudos da década de 60, e seus consequentes desenvolvimentos 
no Brasil (nos idos de 80), e, com sua significativa contribuição, Eni Orlandi, são referências marcantes para 
esta análise. 
 
 

PELAS VIAS DO DISCURSO:  
A SUBJETIVIDADE DA MULHER NO UNIVERSO LITERÁRIO DE LYGIA FAGUNDES TELLES 

 
Ismael Ferreira-Rosa – Universidade Federal de Uberlândia/CAPES 

 
Pensar o literário pelas vias do discurso é sopesá-lo para além dos limiares do (ir)real e mimético, considerando 
sua constitutividade estético-social no batimento entre o existir-como-vida e o discurso cotidiano. Um 
batimento que é heteroclitamente constituído por elementos de ordem do histórico, do social, do ideológico, 
do cultural, do psicológico, do institucional, do linguístico, do estético, do discursivo. Certamente, um 
intrincamento heteróclito que instaura efeitos-sujeito e efeitos de intersubjetividade, fazendo sujeitos 
reconhecerem entre si como espelhos uns dos outros. Com efeito, um campo do existir-como-vida que 
demarca um espaço singular, dinâmico, vivo, opaco, movente, plurivocal, habitado por outricidades, 
subjetividades, objetos, realidades, com cujos reflexos e refrações, sujeitos se (des)identificam, 
(des)construindo-se. Temos por escopo neste trabalho, a partir desse entendimento de literário vinculado a 
sua discursividade, balizado pelo pensamento bakhtiniano conjugado à teoria discursiva pecheutiana, analisar 
justamente essas subjetividades que habitam e se (des)constroem em três romances de Lygia Fagundes Telles: 
“Ciranda de pedra”, “Verão no aquário” e “As horas nuas”. Procuraremos, por meio de um cotejo discursivo, 
construir algumas percepções interpretativas dos processos subjetivos da (des)constituição da mulher no 
universo literário lygiano, sobretudo de três sujeitos: Virgínia, Raíza e Rosa Ambrósio. 
 
 

UM ESTUDO ENUNCIATIVO DO MANIFESTO "O VISCONDE DE OURO PRETO AOS SEUS CONCIDADÃOS", DE 
VISCONDE DE OURO PRETO (1891) 

 
Nárllen Dayane Advíncula-Miguel – UFOP/Fapemig 

 
Neste trabalho, apresentamos uma análise discursiva do manifesto “O Visconde de Ouro Preto aos seus 
concidadãos”, de Visconde de Ouro Preto (1891). Esse manifesto, publicado logo após a Proclamação na 
República, possui algo significativo no que diz respeito aos estudos da linguagem, porque pertence a um sujeito 
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que vivenciou o fim do regime monárquico e início do regime republicano no Brasil, colocando em cena uma 
narrativa pessoal dos acontecimentos. Trata-se de uma tipologia de escrita de si, mas com o objetivo de 
apresentar uma versão monarquista sobre a Proclamação da República no Brasil, em 15 de novembro de 1889, 
e constitui-se, segundo o Visconde, “subsídios para a História”. Nessa perspectiva, a nossa reflexão discursiva 
focaliza o uso da língua e os possíveis efeitos visados na relação discursiva construída pelo Visconde, buscando 
perceber a maneira como ele atribui sentido aos acontecimentos políticos e sociais que o cercaram, e, em 
especial, às relações que estabelece com o outro (eu-tu), para consigo mesmo (eu-eu) e para com os demais 
participantes do cenário sociopolítico e o próprio acontecimento discursivo (eu-ele), ou seja, o jogo enunciativo 
construído pelo autor, a partir de encenações dos atos locutivos (alocutivos, elocutivos e delocutivos). Dessa 
forma, a pesquisa será conduzida, com base na teoria semiolinguística, utilizando categorias relativas ao 
“processo de semiotização do mundo” e ao “modo de organização enunciativo” (CHARAUDEAU, 2005 e 2008). 
 
 

SUJEITO HISTÓRICO E AMOR ETERNO: A SIGNIFICAÇÃO DA FIGURA MATERNA EM MÚSICAS SERTANEJAS 
 

Maciel Francisco dos Santos – Univás 
 
Com base na Análise de Discurso francesa, este trabalho busca compreender, nas músicas sertanejas, o 
funcionamento de um discurso sobre o amor de mãe e um discurso de amor de filho, tomando como corpus 
cinco canções do estilo que produzem sentidos enquanto discurso amoroso no âmbito da relação filho/mãe. A 
análise partiu do estudo das condições de produção da música sertaneja e da relação que esta tem com a 
cultura caipira, por um lado, e, por outro lado, com os processos de urbanização. Procuramos compreender a 
significação da mãe nas canções analisadas, atentando para o fato de que o sujeito é condicionado sócio-
historicamente e, assim sendo, consideramos a produção de música sertaneja e a inserção do locutor sertanejo 
na cultura caipira como constitutivas dessa significação. Através de recortes, mostramos um locutor sertanejo 
que, através de canções, demonstra seu amor por sua mãe, e que esse amor é enaltecido devido a fatores 
como a separação, aparecendo também associado ao discurso religioso. 

 
 

_______________________ 
COMUNICAÇÃO E ARTES II 
SALA 5, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quinta-feira, 26 de setembro – 10h30-12h10 
 
 
PUBLICIDADE, TECNOLOGIA, CONSUMO E CIDADANIA: QUAL A HERANÇA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES? 

 
Hellen Patrícia Morais Fonseca – Univás 

 
A publicidade destinada a crianças, no Brasil, tem sido pauta na discussão entre o estado, entidades como o 
Procon, a iniciativa privada e ONGs. Anualmente, são registradas reclamações a respeito nos Procons e os 
anúncios são julgados pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Há mais de 200 projetos de 
lei sobre o assunto em tramitação no Congresso Nacional, dentre eles um que prevê a proibição de publicidade e 
propaganda para a venda de produtos infantis. Se por um lado é prevista a proibição de anúncios para crianças e 
adolescentes, por outro é crescente o acesso de menores de 10 a 17 anos a meios eletrônicos de comunicação, 
faixa etária em que o IBGE registrou o maior índice de crescimento do uso de celulares no país. Também é 
importante observar que menores estão sujeitos a artifícios de persuasão não apenas por meio de anúncios 
publicitários, mas também por meio de opiniões emitidas por celebridades mirins ou dos produtos usados por 
colegas da escola, por exemplo. Em uma época da vida em que a necessidade de ser aceito é tão importante, 
consumir torna-se sinônimo de ingresso em um grupo social e, a utilidade dos produtos adquiridos, um meio 
artificial para a realização de desejos. Dessa forma, este estudo tem por objetivo analisar as ferramentas usadas 
na publicidade infantil e, para isso, pretende-se fazer uma análise comparativa com outros formatos presentes 
nos meios de comunicação e que influenciam os menores, a exemplo de diálogos em novelas.  
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O OLHAR INQUIETO E SENSÍVEL DO POETA PAULISTANO ROBERTO PIVA 

 
Lucas Ferreira – UFLA 

Daniele Ribeiro de Faria – UFSJ 
 
Este trabalho tem por objetivo analisar, através da teoria semiótica de C. S. Peirce, parte do processo 
composicional do livro Paranoia (1963) de Roberto Piva. O livro traz, em seus versos, um olhar intenso do poeta 
paulistano sobre a cidade de São Paulo na década de 60. Essa cidade é reescrita por Piva, que reage a um 
cotidiano fortemente metropolitano, repleto de formas, sensações visuais, ruídos, letreiros luminosos, ou seja, 
diferentes tipos de códigos, geradores de múltiplas significâncias. O receptor confere novos signos aos poemas, 
derivados do seu próprio olhar sensível e inquieto sobre a cidade. A forma pitoresca e experimental de 
representar esse espaço urbano fez do poeta Roberto Piva um dos três únicos poetas brasileiros a constar no 
famoso Dicionário Geral do Surrealismo, publicado na França. O artista se esmera para engendrar um processo 
infinito de significâncias para o leitor. Nesse sentido, a cidade, para Roberto Piva, não é compreendida como 
um espaço urbano pronto, racional, inteligível, ou seja, não há referentes diretos para ela. O livro é um 
gigantesco emaranhado de signos que exigem novos signos, geradores de uma gama variada de sentimentos e 
impressões no leitor/ interpretante. A expressão poética fragmentada de Piva, influenciada pelo surrealismo e 
pelo ritmo sincopado do jazz, será destacada e desenvolvida neste estudo. Como suporte teórico, buscaremos 
subsídios em alguns estudos indispensáveis de Lúcia Santaella e Décio Pignatari sobre semiótica. 
 

 
O PODER DA SUGESTÃO EM ALGUNS ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS 

 
Naiara Alexsandra Lessa Meneses Belato – Univás 

 
Esta pesquisa situa-se no universo da linguagem publicitária. O objetivo deste trabalho é averiguar o 
poder da sugestão em peças publicitárias que usam a personagem dos contos infantis “Branca de Neve”. 
Para desenvolver este estudo adotamos conceitos da semiótica de C. S. Peirce, principalmente conceitos 
da gramática especulativa. Neste trabalho, privilegiamos o método semiótico de análise que consiste em 
contemplar, discriminar e generalizar. Enfatizou-se, neste estudo, a primeira categoria estabelecida por 
Peirce que é a primeiridade. 
 
 

A LEITURA SEMIÓTICA DO TEXTO LITERÁRIO COMO FERRAMENTA PARA A INSERÇÃO SOCIAL 
 

Cristiane Rocha Penoni – UFLA/Fapemig 
 
Considerando o mundo atual, imerso nas tecnologias de comunicação e do audiovisual, perceber e interpretar 
as mensagens verbais e não verbais que constantemente nos bombardeiam de informações é tarefa árdua, 
para a qual nem todos estão prontos. Este trabalho propõe a abordagem semiótica da literatura e, 
principalmente, da poesia em sala de aula, visando desenvolver nos alunos a capacidade de ler e associar os 
diversos signos, verbais ou não, que fazem parte do dia a dia na nossa sociedade. Este trabalho se divide em 
três etapas: uma tentativa de definição sobre o que é ou não literatura, uma vez que as aulas de literatura 
devem ser, primordialmente, espaço para o estudo da literatura; a literatura, a poesia e a leitura semiótica 
como forma de interação e a aproximação da literatura com os meios digitais; e rudimentos de um método de 
trabalho para o uso da literatura em sala de aula. As discussões sobre literatura e sua interpretação se baseiam 
nos trabalhos de Wolfgang Iser, Jan Mukařovský e a semiótica de Peirce, conforme tratada por Décio Pignatari. 
Já a abordagem do que se refere ao ensino se baseia no Sócio-Interacionismo Vygotskyano. No fim, espera-se 
dar início a uma nova forma de pensar as aulas de literatura e integrá-las com as necessidades dos alunos. 
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A LITERATURA COMO DISCIPLINA AUXILIADORA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 
 

Vinícius Macedo Teodoro – UFLA/Capes/Fapemig  
Camila Ferreira Diniz – UFLA/Capes/Fapemig 
Sarah Vivas Santiago – UFLA/Capes/Fapemig  

 
Este trabalho propõe entender dois problemas recorrentes no sistema de ensino brasileiro: a crise da 
especificidade do objeto literário e o rebaixamento da disciplina Literatura para mero conteúdo de Língua 
Portuguesa. Para tanto, pensamos o objeto literário sobre a ótica do formalista russo Chklovski e seus 
sucessores Hans Robert Jauss e Wolfgang Iser. Dentro dessas perspectivas, analisamos teorias que sustentam o 
caráter libertário e libertador da literatura, bem como sua importância no cotidiano do sujeito leitor. Chklovski 
propõe que a linguagem poética se constitui por um discurso mais elaborado que a linguagem prosaica. Além 
disso, expõe sobre o procedimento de singularização da literatura, libertando o leitor do automatismo 
pragmático. Por sua vez, Jauss critica o estudo da literatura que valoriza o enfoque de problemas históricos 
específicos e que culminou no desenvolvimento da Teoria Literária, para dar conta das questões referentes ao 
objeto literário. A partir da teoria de Iser foi possível compreender mais um dos fatores que agravam os 
desserviços prestados ao estudo do objeto literário: o pensamento de que a literatura tem um caráter 
desvinculado da realidade. Com isso, propomos esclarecer os problemas apontados acima, reconhecendo a 
importância do ensino da literatura como disciplina independente, aplicada como arte e, por isso, fundamental 
no processo de formação e inclusão social do sujeito leitor.  
 

 
_________________ 
LÍNGUA E ENSINO III 
SALA 6, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quinta-feira, 26 de setembro – 10h30-12h10 
 
 

POR UM ENSINO DE LÍNGUAS EFICIENTE 
 

Cláudia Mercadante - Faculdade da Grande Fortaleza 
 
O objetivo deste trabalho é demonstrar que há uma grande necessidade de se acrescentar significado ao 
ensino/aprendizado do inglês nas escolas de ensino fundamental e médio para que este se torne mais 
eficiente. Para tanto, sugerimos alternativas para aproximar o ensino da língua da vivência real de um 
falante nativo. Como metodologia, foi realizado um estudo de caso com alunos de 8º e 9º anos de uma 
escola particular em São José dos Campos para verificação do progresso desses alunos com relação à 
proficiência no idioma. A pesquisa foi desenvolvida por dois anos e compreendeu três etapas: 1. Leitura de 
adaptações de obras conhecidas (Drácula – Bram Stoker, em 2010 e Macbeth – Shakespeare, em 2011), 
familiarização e análise de aspectos da linguagem literária e leitura de trechos dos originais das obras; 2. 
Com ajuda do professor de teatro, é iniciada uma encenação da história lida e seu registro em forma de 
script de teatro; 3. Produção de script, cenários, figurinos e um making of da peça que, na etapa final, foi 
encenada totalmente em inglês para pais, amigos e familiares no encerramento do ano. Esta pesquisa é 
voltada para os benefícios do teatro na formação e no uso do inglês de forma significativa para promover 
um melhor aprendizado da língua. 
 
 

O ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS NA REDE REGULAR DE EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE DISCURSIVA SOBRE 
AS INCONGRUÊNCIAS ENTRE MEDIDAS PÚBLICAS E A REALIDADE ESCOLAR 

 
Simone Makiyama – UFAL 

 
Este trabalho faz uma reflexão sobre o discurso acerca do ensino da língua estrangeira (ELE) no contexto atual 
brasileiro, como resultado de um processo sócio-histórico-ideológico. Tendo como dispositivo teórico-
metodológico a Análise do Discurso Pêcheutiana, este estudo busca refletir de que forma a falta de êxito desta 
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modalidade educacional tem sido justificada no âmbito escolar, cuja “ineficácia” se encontra bem estabelecida. 
Por meio da análise das prescrições oficiais que têm regido o ELE no país, o presente estudo parte de 1931, 
momento em que a educação básica foi sistematizada em nível nacional, até as OCEM de 2006. Convém 
ressaltar que, ainda que tais documentos busquem uma consonância com as teorias linguísticas e pedagógicas, 
vemos um grande hiato entre a idealização do ensino que estes documentos almejam e sua inadequação à 
realidade de sala de aula. No processo de análise, esta incoerência aparece sustentada por uma tríade de 
justificativas envolvendo diferentes instâncias do âmbito escolar, deixando entrever que o ensino é afetado 
não somente por questões pedagógicas, mas sobretudo por contextos mais amplos que determinam o desenho 
do quadro geral da educação de um país e que o distancia de mudanças verdadeiramente significativas. 
 
 

REGISTROS AVALIATIVOS EM INGLÊS 
 

Emilia Gomes Barbosa – Universidade Federal do Pará/SEDUC-PA 
 

Este trabalho propõe uma discussão do conceito de avaliação formativa (FERNANDES, 2006; LUCKESI, 2011), 
relacionando-o aos princípios do ensino/aprendizagem de língua estrangeira para crianças (CAMERON, 2001). 
Defende-se que a avaliação deve ser parte integrante do processo de ensino, no qual as competências e 
habilidades adquiridas pelas crianças são avaliadas não apenas para certificar o que foi aprendido, mas, 
principalmente, para ajudá-las a identificar e superar suas dificuldades. A avaliação formativa é, pois, um processo 
composto por três etapas: observação, intervenção e regulação (PERRENOUD, 1999), que exige participação ativa 
tanto por parte do aluno como do professor. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter documental 
(OLIVEIRA, 2007), na qual será realizada uma análise dos relatórios de desenvolvimento do aluno: um instrumento 
de registro avaliativo oficial utilizado por professores do 1º ano do Ensino Fundamental. O foco da pesquisa está 
nos relatórios que se referem à disciplina Língua Inglesa, que integra a grade curricular do município de Castanhal 
(PA), desde 2008. Foram selecionados relatórios elaborados por dez professores que atuaram em dez escolas 
públicas municipais no ano de 2012. Nosso objetivo é identificar quais as competências e habilidades avaliadas e 
se a avaliação está a serviço da regulação do ensino e/ou da aprendizagem. 
 
 

TAREFAS COLABORATIVAS E O LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA 
 

Débora Busetti – UNISINOS 
 
À luz da teoria sociocultural (LANTOLF, 2000) e do conceito de diálogo colaborativo (SWAIN, 2000), o presente 
trabalho tem como objetivo discutir a relevância do trabalho colaborativo no ensino de língua inglesa e propor 
atividades colaborativas para um módulo de um livro didático de uma turma do primeiro ano do Ensino Médio de 
uma escola particular da cidade de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Tendo como base os critérios para análise de 
livros didáticos propostos por Dias (2009) e Ramos (2009), o intuito das tarefas é, com o auxílio de imagens, 
estimular a colaboração entre os alunos e instigá-los ao letramento crítico para ir além do que a imagem 
representa. Ao utilizarmos imagens em aulas de língua inglesa voltamos nossa atenção para além do sistema da 
língua, e a partir das imagens e com a utilização da língua é que criamos os significados. As tarefas colaborativas 
com o uso de imagens, por sua vez, têm o papel de engajar os alunos em um trabalho conjunto onde o significado 
é construído e/ou pensado levando em consideração as pessoas envolvidas na tarefa. Ao propormos atividades 
colaborativas que levem ao letramento visual (KRESS, 2000; 2003), estamos gerando uma oportunidade para os 
alunos de olharem para o mundo que os cerca com outros olhos, com olhos de quem não aceita definições 
prontas e prefere refletir e questionar antes de concordar ou discordar de algum conceito. 
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__________________ 
LÍNGUA E ENSINO IV 
SALA 7, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quinta-feira, 26 de setembro – 10h30-12h10 
 
 

A PONTUAÇÃO EM UM LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS (EF II): REFLEXÕES SOBRE AS PROPOSTAS DE ENSINO 
 

Anderson Cristiano da Silva – PUC-SP/LAEL/CNPq 
 

Esta pesquisa objetiva analisar as prescrições e propostas sobre o ensino da pontuação nos volumes do 6º ao 
9º ano da coleção: Português: uma proposta para o letramento, de Magda Soares. Com efeito, os educandos 
geralmente percebem as nuanças de entoações na fala, conseguindo distinguir os efeitos de sentido a partir 
das pausas na oralidade, no entanto, isso deixa de ocorrer na transposição para a escrita. Dessa forma, este 
trabalho justifica-se pela necessidade de refletirmos a respeito do assunto com vistas ao aprimoramento das 
práticas de ensino, revelando-se uma forma de questionar as propostas em uso. Assim, temos como pergunta 
de pesquisa: como o ensino da pontuação se articula à formação de leitores e produtores de textos na obra 
didática analisada, conforme orientações dos documentos oficiais? Para alicerçar nossa investigação, a 
pesquisa terá como arcabouço teórico as contribuições da Análise Dialógica do Discurso, tendo como aporte 
alguns conceitos-chave desenvolvidos por Bakhtin e o Círculo, tais como: gênero discursivo, estilo e relações 
dialógicas. Da perspectiva metodológica, foram propostos dois eixos: o teórico, que visa o estudo da pontuação 
nas gramáticas, além do estado do conhecimento sobre a temática; ademais, o eixo prático, que objetiva a 
análise dialógica das abordagens didáticas para o ensino da pontuação no corpus elencado. 
 
 

LINGUAGENS ARTICULADAS NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: A RÁDIO ESCOLA E SEU POTENCIAL NA 
FORMAÇÃO DE LEITORES/PRODUTORES DE TEXTO 

 
Lívia de Souza – UFLA/CAPES 

 
A sociedade moderna possui uma gama de recursos tecnológicos que nos possibilita interagir de diversas 
formas com outras pessoas. Trata-se de uma sociedade movida pela informação e constituída como o espaço 
do saber. Nesse contexto a rádio, desde o seu aparecimento, tem se constituído como um veículo de 
comunicação em massa. A Lei de Diretrizes de Bases ressalta que uma escola competente é aquela que 
promove conhecimentos de diversas linguagens que norteiam a era da informação. A rádio escola pode ser um 
meio efetivo no processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa, posto que diversos gêneros textuais, 
orais e escritos, estão presentes na comunicação radiofônica. A conjugação dessas múltiplas linguagens pode 
contribuir para o exercício da cidadania, colaborando para formar alunos críticos e conscientes, além da 
apropriação dos gêneros textuais constituintes desse suporte. Nesse sentido, o presente trabalho apresenta 
resultados de pesquisa, a partir de um projeto desenvolvido no âmbito escolar, por meio do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID. O objetivo proposto é analisar a utilização da rádio 
escola como um recurso metodológico eficaz no processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa. A 
metodologia constitui-se da análise de um corpus produzidos durante a realização das atividades na escola. O 
quadro teórico é constituído por estudos de Assumpção (2004), Almeida (1994) e Ramal (2002). 

 
 

O TRATAMENTO DADO AO ENSINO DA GRAMÁTICA EM LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA: 
PERSPECTIVA SOCIOCOGNITIVISTA E INTERACIONISTA X TRADIÇÃO GRAMATICAL 

 
Natália Aparecida da Silva Artur - UFLA 

 
O presente estudo tem como proposta refletir sobre o ensino/aprendizagem da gramática em livros didáticos do 
Ensino Médio, tendo em vista a contribuição dos estudos linguísticos desenvolvidos nas últimas décadas. Para dar 
suporte a análise, buscou autores que tratam do ensino de gramática através de propostas de inovação, interação 
e reestruturação do ensino de língua portuguesa nas escolas, tais como: Possenti (1996), Travaglia (2002), Neves 
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(2003) e Antunes (2003). O objetivo deste trabalho é auxiliar os professores em uma análise crítica do material 
didático que utilizam em sua prática docente e auxiliar os alunos a se posicionarem linguisticamente nas diversas 
situações de interação. Para tanto, partiu-se de uma proposta de estudo em que se buscou analisar o ensino 
tradicional da gramática e o tratamento dado por essa proposta aos diferentes usos da língua, a partir de uma 
reflexão sobre as contribuições dos estudos linguísticos para o ensino de língua materna e sobre as orientações 
apresentadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais e no Programa Nacional do Livro Didático (PNDL). Constatou-
se que a maior parte dos livros inscritos no PNLD apresenta uma proposta de estudo condizente com os PCN e o 
PCNEM, no que diz respeito ao objeto de ensino na base gramatical dos gêneros escritos, embora não dê um 
tratamento adequado à oralidade, mesmo que sejam encontrados, em grande parte das coleções, alguns tópicos 
com orientações e reformulações da linguagem coloquial para a norma padrão. 

 
 

A UTILIZAÇÃO DO TELEJORNAL COMO ESTRATÉGIA METODOLÓGICA PARA O TRABALHO COM A ORALIDADE 
EM SALA DE AULA 

 
Ruth Geisiane Alves da Silva – UFLA/PIBID 
Keila Aparecida de Carvalho – UFLA/PIBID 

 
Este trabalho tem como objeto de estudo as potencialidades metodológicas utilizadas no telejornal como 
estratégia para o trabalho com a oralidade e as demais práticas linguísticas. Foi realizada uma pesquisa teórica 
embasada nos estudos de Antunes (2003), Calvasan (2007), Evaristo (2006), entre outros. Assim, foi possível 
constatar que o telejornal permite o acesso a gêneros textuais diversificados, com temáticas diversas no 
âmbito local, nacional e internacional e trata, ainda, dos mais diferentes temas, como política, economia, 
esporte, etc. Constatou-se também que o telejornal se destaca por ser um dos instrumentos facilitadores de 
aprendizagem, uma vez que serve de incentivo ao trabalho com a oralidade. A partir desse contato, o aluno 
vivencia situações diversificadas que favorecem o aprendizado, que dialoga de maneira competente com a 
comunidade, aprende a respeitar e a ser respeitado, a ouvir e a ser ouvido, a reivindicar direitos e a cumprir 
obrigações, a participar ativamente da vida social e política do país e do mundo (PCN, 1997, p. 35). Foi 
desenvolvido um projeto com o apoio do PIBID-Letras, o qual contemplou o trabalho com o telejornal, em 
turmas de Ensino Médio, de uma escola pública de Lavras (MG). Esse trabalho contribuiu para contextualizar as 
dimensões do ensino da linguagem verbal, que não deve estar voltada somente ao ensino de conteúdos e 
resultou na informatividade e no redimensionamento dos valores e posições relacionados à ética e à cidadania. 
 
 
 

_________________ 
LINGUAGEM E SOCIEDADE III 
SALA 8, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quinta-feira, 26 de setembro – 10h30-12h10 
 
 

NEOLOGISMOS: RECURSO PERSUASIVO NO TEXTO PUBLICITÁRIO 
 

Kéticia Lhirrozi Bueno Alves – UFLA  
Roberta Veruska Bezerra Cunha – UFLA  

Tatiane das Neves Vilela – UFLA 
 
A presente comunicação tem por objetivo socializar os resultados de uma pesquisa qualitativa realizada com o 
intuito de analisar a recorrência de neologismos como recurso persuasivo no texto publicitário. Pretende-se 
discutir, nesta apresentação, como se dá o processo de formação de palavras e como os neologismos 
contribuem, como estratégia argumentativa, para a construção de determinados efeitos de sentido em textos 
do domínio publicitário. Foi realizado um estudo de cunho teórico com base em Albuquerque (2009), Biderman 
(2001), Cardoso (2003) e Gonzales (2003). O corpus para a análise foi constituído por textos que circulam na 
mídia televisiva e na internet (meios que podem proporcionar amplitude para a expressão da criatividade dos 
profissionais dessa área). Pela pesquisa teórica e pelas análises empreendidas, foi possível constatar que a 
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criação de neologismos, tidos como processo de formação de palavras, atende à necessidade 
comunicativa/persuasiva característica do texto publicitário. Espera-se que as análises e investigações contidas 
nesse trabalho possam contribuir para a formação de um leitor mais consciente e crítico acerca das estratégias 
de convencimento utilizadas no meio publicitário. 
 

 
DE BADERNEIROS A CIDADÃOS: A COBERTURA DA IMPRENSA NAS MANIFESTAÇÕES ORIGINADAS NO 

MOVIMENTO PASSE LIVRE (MPL) 
  

Carlos Alberto Zanotti – PUC-Campinas 
  
Este trabalho procura avaliar, através de um estudo de caso, a guinada que se observou na tonalização das 
coberturas jornalísticas relativas à evolução dos protestos deflagrados a partir do Movimento Passe Livre 
(MPL), do Município de São Paulo, que se alastrou por todo país. Para tanto, adotamos um método de 
investigação que associa a Análise de Discurso de linha francesa a uma discussão sobre estratégias e 
fundamentos do jornalismo. O método é aplicado a editoriais e textos noticiosos publicados no jornal Correio 
Popular, da cidade de Campinas, entre os dias 13 e 24 de junho de 2013. O resultado aponta para o 
reconhecimento, mesmo que a contragosto, de uma legitimidade na ação de se restringir a liberdade de 
circulação em vias públicas de grande fluxo como forma de chamar a atenção para causas sociais. Observa-se, 
ainda, o percurso trilhado pelo MPL na publicação, deixando a condição de sigla ignorada no início das 
coberturas para ser guindado, ao final do período, a chamadas de primeira página. 
 
  

A IMPRENSA NEGRA EM POUSO ALEGRE: O JORNAL O 28 DE SETEMBRO 
  

Jonatas Roque Ribeiro – Univás 
  
No presente texto buscou-se analisar e perceber os discursos e ideologias da cultura negra embutidas no 
jornal O 28 de Setembro. O jornal foi produzido pela Diretoria do Clube Negro 28 de Setembro, fundado em 
1904 pela comunidade afrodescendente de Pouso Alegre. Como corpo documental do estudo, foram 
problematizados os exemplares do Jornal O 28 de Setembro e alguns livros de memorialistas da cidade. A 
abordagem metodológica escolhida para este trabalho apropria-se dos pressupostos metodológicos da História 
Social, que reconhece os produtores do jornal (os afrodescendentes) como sujeitos históricos, únicos, 
singulares, valorizando suas experiências enquanto sujeitos sociais. As teorias de História e Imprensa 
ofereceram ferramentas metodológicas que possibilitaram compreender o jornal e as suas intencionalidades, 
bem como a cultura, o cotidiano, os valores e as ideologias defendidos pela comunidade afrodescendente local 
e expressos nas páginas do jornal. Aqui, a imprensa, especificamente a imprensa negra, é compreendida como 
uma forma de discurso e testemunho histórico e se faz necessário definir de forma sucinta o caráter histórico 
do testemunho impresso, pois qualquer obra impressa está situada em meio a um processo histórico e, 
guardadas as devidas proporções, cada obra impressa apresenta propriedades específicas e precisa ser 
adequadamente interrogada. 
 
  

AS REDES SOCIAIS E AS MANIFESTAÇÕES NO PROCESSO DISCURSIVO 
  

Crishna Irion – Univás 
  
O conceito de tecnologia passou a ser sinônimo, nos últimos tempos, de imprescindível. Trata-se da constituição 
do dizer, do já dito em que o sujeito para significar (e se significar) insere-se em condições de produção 
institucionalizadas entre o simbólico e o político que, segundo Orlandi (2001), articulam-se produzindo efeitos no 
modo como a linguagem se espacializa. As redes sociais participam do processo de articulação do sujeito, na 
conectividade, através do discurso da mundialização. As redes sociais tiveram um papel significativo quanto às 
manifestações que ocorreram no mês de junho de 2013. Grandes organizações sociais foram organizadas e 
articuladas através da mídia social, alterando um processo de articulação que até então não tinha em foco o 
político. O real da história é passível de ruptura, na transformação, no movimento dos sujeitos e dos sentidos; e 
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houve, nesse processo discursivo, uma ruptura nos sentidos. A individuação do sujeito pode propiciar o espaço 
politicamente significado para que o sujeito possa se relacionar com a história, o político, o simbólico e a 
ideologia, a partir da relação desse sujeito com essa forma material da linguagem. No político, os sentidos são 
divididos, não são os mesmos para todo mundo, embora assim o “pareçam”. Este trabalho faz uma análise da 
rede social na tensa contradição entre a "democracia ilusória" e a prática da real economia ditatorial, a ruptura e 
a transformação, produzindo seus efeitos sobre o político. 
 

 

_____________ 
LINGUÍSTICA IV 
SALA 9, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quinta-feira, 26 de setembro – 10h30-12h10 
 
 

RELAÇÕES ENTRE O FUNCIONALISMO E A NEUROLINGUÍSTICA DE BASE SÓCIO-HISTÓRICO-CULTURAL 
 

Amanda Bastos Amorim de Amorim – UNICAMP/CAPES 
Thalita Cristina Souza Cruz – UNICAMP/CNPq 

 

Adotando primordialmente definição de função como “o uso das línguas para um determinado propósito” 
(Castilho, 2010), buscaremos indicar relações entre as bases teóricas do Funcionalismo e da Neurolinguística de 
abordagem sócio-histórico-cultural. Nossa análise se dará considerando as bases teórico-metodológicas do 
Funcionalismo e da Neurolinguística e com a apresentação de um dado singular que apresente como o 
primeiro se constitui como aparato teórico adequado às análises linguísticas de dados de afásicos. Uma 
aproximação fundamental é que ambas se importam com processos, enquanto as teorias formais estudam 
produtos. Além dessa convergência, temos: (i) a análise parte dos dados singulares para generalizações, como 
fazemos frequentemente com os estudos de casos; (ii) a sintaxe é vista como um modelo do funcionamento 
verbal; (iii) ambas admitem a natureza flexível das línguas naturais; (iv) ambas também pressupõem a não 
autonomia das estruturas linguísticas. Para além de tais semelhanças, é importante ressaltar que ambas, de 
maneiras bastante compatíveis, são constantemente reformuladas e buscam, em outros autores e novos 
projetos, caminhos possíveis para a ampliação das teorizações sobre os processos comunicativos, bem como, 
nascem em oposição às teorias formalistas. 
 

 
RELAÇÕES ENTRE O PARADIGMA GERATIVISTA E AS PESQUISAS EM NEUROLINGUÍSTICA 

 

Amanda Bastos Amorim de Amorim – Unicamp/Capes 
 

Apresentaremos, nesta comunicação, alguns dos princípios de uma pesquisa historiográfica de base kuhniana 
acerca da constituição da Linguística como ciência, as rupturas e comportamentos nos momentos de ciência 
normal. Considera-se, inicialmente, o fato de que a Linguística foi fundada como ciência a partir da publicação 
do Curso de Linguística Geral, em 1916, escrito e editado por alunos de Saussure, quando foram delimitados os 
objetos de estudo eleitos como válidos e os elementos que seriam descartados. O foco, no presente recorte, 
será o de apresentar os efeitos da Teoria Gerativa (CHOMSKY, 2005) nos estudos da linguagem realizados em 
particular no campo da Neurolinguística e explicar como ela se constitui como uma ruptura – na acepção 
explicitada por Kuhn (2011) – em relação ao paradigma estruturalista que vigorava até então. Apresentaremos 
a constituição desta teoria como ciência normal e como se deu o processo de surgimento das anomalias, 
reformulações e surgimento de novas teorias, principalmente a partir de meados da década de 1980, em que a 
Linguística passou a incorporar outros fatores nas análises dos dados. Atualmente, as pesquisas de bases 
formalistas e de bases sócio-histórico-culturais estão em um momento de coexistência, em que se observa um 
crescimento da segunda por contingências históricas que, da mesma forma que influenciaram o surgimento e a 
sedimentação do Gerativismo, agora parecem favorecer o crescimento de outras perspectivas. 
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A SEMÂNTICA ENUNCIATIVA E A ORGANIZAÇÃO SEMÂNTICO-LEXICAL: CONTRIBUIÇÕES PARA OS ESTUDOS 
EM NEUROLINGUÍSTICA 

 

Thalita Cristina Souza Cruz – Unicamp/CNPq 
 

Esta comunicação busca apresentar e discutir o conceito de organização semântico-lexical, a partir das 
discussões teóricas realizadas no âmbito da Neurolinguística de abordagem enunciativo-discursiva, 
questionando a noção amplamente difundida nos estudos sobre a organização lexical que compreendem a 
organização semântica em categorias fechadas e isoladas. Para isso, trago algumas discussões que vêm sendo 
realizadas sobre o tema no âmbito da semântica enunciativa, principalmente para os autores ligados à 
semântica-enunciativa – como Benveniste, Ducrot e Guimarães – para quem o sentido se dá no enunciado e/ou 
no texto e, portanto, não pode ser dado como um a priori. Apresento, também, a contribuição sobre a questão 
do sentido e da significação para (o Círculo de) Bakhtin, que também traz a questão a partir de uma visão 
histórica e enunciativa. A partir destas discussões, apresentarei alguns dados e análises preliminares de dados 
de sujeitos afásicos e de sujeitos não-afásicos, buscando discutir um modelo de categorização que leve em 
consideração também o contexto social e cultural em que estes sujeitos estão inseridos, bem como uma visão 
de língua viva e socialmente determinada. 
 

 

METAMEMÓRIA E LINGUAGEM – CONTRIBUIÇÕES DE UMA ABORDAGEM QUALITATIVA 
 

Marcus Vinicius Borges Oliveira – Unicamp/Fapesp 
 

Um dos campos de estudos científicos que mais tem se desenvolvido neste século é o campo da “metamemória”. 
Este campo é responsável pelo estudo das inferências que podemos fazer sobre o conteúdo da nossa própria 
memória. Ainda que seja muito restritivo (devido à sua extensão) alocar os estudos da metamemória em apenas 
quatro objetos, apresentarei aqui as principais correntes de produção científica contemporânea: os estudos do 
FOK (Feeling of Knowing), TOT (Tip of the Tongue), JOL (Judgment of Learning) e EOL (Easy of Learning). A partir da 
revisão de literatura e da constatação da quase totalidade de estudos quantitativos, observa-se como ao longo 
dos anos tem se replicado uma determinada maneira quase monológica de se pensar o acesso e o domínio lexical, 
em que pouco se reflete sobre os aspectos qualitativos dos fenômenos, ligados ao seu surgimento real, cotidiano. 
Apesar da relevância destes estudos tradicionais, acreditamos que as pesquisas sobre esses fenômenos não 
podem prescindir da reflexão sobre a relação intrínseca entre aspectos que são linguísticos e aspectos do que 
chamamos, em geral, de “memória”. Com relação aos aspectos metodológicos, dentro do arcabouço da 
perspectiva microgenética, episódios dialógicos são qualitativamente analisados, buscando entrever como 
processos subjacentes estão inscritos na manifestação externa dos fenômenos. 
 
 

_____________ 
LINGUÍSTICA V 
SALA 10, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quinta-feira, 26 de setembro – 10h30-12h10 
 
 

REPETIÇÃO NA FALA DE UM SUJEITO: ESTRANHAMENTO E CONSTRANGIMENTO 
 

Nirvana Ferraz Santos Sampaio - UESB/CNPq 
Débora Ferraz de Araújo - UESB/CNPq 

 

Este trabalho apresenta análises do estudo da linguagem do sujeito afásico MA, 47 anos, que, em princípio, não 
reconhecia as repetições em sua fala. Dessa forma, questionamos: Até que ponto os percalços pelos quais a 
linguagem de MA passou, com o sintoma de ecolalia, podem ser superados e até onde se pode analisar esses 
fatos? Nesse sentido, acreditamos que, mesmo com dificuldade, é possível conter um pouco das repetições 
realizadas por esse sujeito. As repetições cometidas por MA causam estranhamento ao outro e, atualmente, 
constrangimento ao sujeito. Dessa forma, nossa intenção junto a MA é reforçar o papel das interações, 
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valorizando a subjetividade e a identidade. Para tanto, partimos da abordagem teórico-metodológica da 
Neurolinguística Discursiva, buscando compreender a afasia de modo interpretativo por meio da análise da 
linguagem em funcionamento e sobre o processo enunciativo constituído. O estudo é realizado a partir de um 
acompanhamento longitudinal (no Espaço de Convivência entre Afásicos e não Afásicos, do Laboratório de 
Pesquisa e Estudos e Pesquisa em Neuronlingística da UESB) que traz importantes subsídios para a reflexão, 
pois coloca em evidência o sujeito e suas dificuldades. Os resultados indicam que o sujeito se transluz por meio 
da linguagem em funcionamento, e que a avaliação e a intervenção linguística eficazes colaboram para a 
análise da linguagem dos sujeitos afásicos, até mesmo diante de um quadro considerado 
involuntário/automatismo. 
 
 

PROBLEMAS LINGUÍSTICOS EM UM SUJEITO DIAGNOSTICADO COM DEMÊNCIA 
 

Nirvana Ferraz Santos Sampaio - UESB 
Débora Ferraz de Araújo - UESB 

 
Este trabalho tem como objetivo analisar a linguagem de um sujeito diagnosticado com demência, cuja 
dificuldade está em acessar o núcleo nominal. Para tanto, partimos dos pressupostos teórico-metodológicos da 
Neurolinguística Discursiva (ND), que desenvolve trabalhos de linguagem nas afasias e demências, em uma 
perspectiva sócio-histórica. A ND compreende a linguagem como lugar de interação e interlocução de sujeitos, 
indeterminada, incompleta e passível de (re)interpretação, visto que tanto o sujeito quanto a linguagem se 
constituem em um movimento dinâmico, deste modo, trabalhamos com a concepção de linguagem como 
atividade constitutiva, exposta por Franchi (1977). A metodologia foi baseada no acompanhamento 
longitudinal e no conceito de dado-achado postulado por Coudry (1991/1996). A coleta de dados foi feita 
através de gravações auditivas, uma vez por semana, com sessões de uma hora. Posteriormente as gravações 
foram transcritas e dessas transcrições foram retirados os dados para análise qualitativa. Entretanto, para 
explicar linguisticamente as dificuldades de BA, lançamos mão, para as análises dos dados, da Sintaxe. 
Entretanto, apesar das dificuldades linguísticas, BA preenche a categoria vazia (Nome) com elementos 
estratégicos. 
 

 
A RELAÇÃO DA MEMÓRIA DE TRABALHO COM PREJUÍZOS NA LINGUAGEM EM CRIANÇAS TRANSTORNO DE 

DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE 
 

Vanessa Cristina de Jesus Pinha – UFMG 
 
Inúmeros trabalhos realizados em diversas áreas associam o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 
(TDAH) a problemas referentes ao aprendizado e à linguagem, tais como dificuldade com a fala e/ou atrasos na 
aquisição da linguagem distúrbios na leitura e/ou na escrita (Brown, 2007; Lobo e Lima, 2007; Tannock, 2005). 
Há evidências de que esses prejuízos estejam relacionados à memória de trabalho e à atenção. De fato, um 
grande número de trabalhos tem trazido à luz fortes evidências de que crianças com TDAH são prejudicadas em 
um importante componente da memória de trabalho: o executivo central, um controlador atencional 
responsável pela fiscalização e coordenação de outros dois subsistemas que realizam o armazenamento 
temporário e o ensaio de informação de modalidade específica. (Baddeley, 2007; Kofler et al., 2008, 2010; 
Rapport et al., 2000, 2008). Ocorre que uma ou mais dessas funções exercidas pelos componentes do executivo 
central estão claramente prejudicadas em crianças com TDAH. Ademais, deficiências na memória de trabalho 
estão relacionadas a uma ampla gama de desempenhos desfavoráveis: deficiência de linguagem e aprendizado, 
hiperatividade, déficits na performance acadêmica e insucesso escolar, inatenção em aula, déficit na interação 
social (Rapport et al., 2008). Este trabalho tem como objetivo demonstrar, divulgar e discutir evidências de que 
os prejuízos na linguagem em crianças com esse transtorno estão relacionados a déficits na memória de 
trabalho. 
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“PROFESSORA, É PRA LER OU ENTENDER?”: SENTIDOS E SIGNIFICADOS DO ATO DE LER E SUAS IMPLICAÇÕES 
NA FORMAÇÃO DO LEITOR 

 
Maria de Fátima Freitas de Paula – Univás 

 
Várias são as concepções de leitura que circulam no espaço escolar e fora dele. Dentre elas, há a mais 
conhecida e reducionista, que vincula o ato de ler à mera decodificação do signo linguístico ou aplicação de 
estratégias; outra, mais ampla e adequada aos tempos de múltiplas linguagens, concebe leitura como produção 
de sentidos de toda e qualquer mensagem, envolvendo diversos sistemas semióticos. As noções exemplificadas 
colocam em cena dois aspectos inerentes à leitura: o pedagógico e o social – leitura é atividade a ser 
desenvolvida como reflexo e extensão de um processo sócio-histórico-social, o que não tem sido evidenciado 
pelos instrumentos medidores do nível de proficiência em leitura na escola de educação básica no Brasil. 
Considerando-se a importância da discussão de tema, o presente estudo traz para a reflexão vozes de atores 
envolvidos no processo de ensino da leitura – professor e alunos de 6º ano do ensino fundamental, buscando-
se compreender que sentidos e significados essas falas revelam e quais suas implicações para a formação de 
leitores. Adota-se como referencial para a análise a abordagem Sócio-Histórico-Cultural, com base nas 
propostas de Vygotsky (1934/2000) que tem como foco o desenvolvimento do sujeito, observando sua relação 
em contextos sociais, visão também defendida pela abordagem dialógica da linguagem - referência atual para o 
ensino de língua portuguesa fundamentada em Bakhtin (1929; 1979) e seguidores (Marcuschi, 2008; Antunes, 
2009, Kleiman). 

 
 

______________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO XI 
SALA 1, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quinta-feira, 26 de setembro – 13h30-14h50 
 
 

A CONSTITUIÇÃO DA IMAGEM FEMININA:  
DESLOCAMENTOS E/OU PERMANÊNCIAS EM CIRCULAÇÃO NAS MATERIALIDADES LITERÁRIAS 

 
Wellington Marques da Silveira – UNEMAT 

Orientadora: Olimpia Maluf-Souza – UNEMAT  
Co-orientadora: Fernanda Surubi Fernandes – UNEMAT 

 
À imagem feminina foram atribuídos sentidos tecidos sob determinadas condições histórico-ideológicas 
durante a história da humanidade. O fenômeno literário, enquanto discurso artístico que dá visibilidade ao 
contexto político e histórico vivido em determinada época, oferece-nos a possibilidade de compreender os 
sentidos que foram concedidos à imagem feminina durante seu processo de emancipação na sociedade. O 
presente estudo constitui-se sob o dispositivo teórico da Análise de Discurso de linha francesa. Sob essa 
perspectiva teórica, considerando os deslocamentos de sentidos viabilizados pelas diferentes condições de 
produções de determinadas épocas, objetivamos compreender em que medida ocorrem também 
permanências, cristalizadas na memória discursiva, produzindo efeitos na construção da imagem da mulher 
contemporânea. Para essa análise, recortamos como corpus fragmentos de duas obras pertencentes a distintas 
escolas literárias: Lucíola, representando o romantismo em José de Alencar, e Gota d’água, escrita por Rubem 
Fonseca e Paulo Fontes no século XXI. Dessa forma, pretendemos dar visibilidade aos sentidos produzidos 
sobre Maria da Glória, em Lucíola, que são deslocados em relação à Joana, enquanto personagem de Gota 
d’água, mas, ao mesmo tempo, mostrar como funcionam as permanências que inscrevem a mulher sempre 
numa posição de submissão, irrompidas através da falha, do equívoco, dos deslizes no discurso dos respectivos 
autores. 
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O DISCURSO DE MÃE SUSANA NO ROMANCE ÚRSULA, DE MARIA FIRMINA DOS REIS 

 
Ana Carla Carneiro Rio - Universidade Federal de Goiás 

 
Para este trabalho, o corpus constitui-se da obra Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, que segundo Zahidé Muzart 
(2000) e Eduardo de Assis Duarte (2004), é considerada a primeira obra abolicionista do romantismo literário 
brasileiro e a primeira obra escrita por uma mulher negra no Brasil. O trabalho terá foco na análise do discurso 
francesa, pois esta apresenta suporte teórico para trabalhar a produção dos discursos e constituição dos 
sujeitos por meio das condições de produção, lugar de fala, ideologia e contexto histórico. O romance é 
construído em torno de discursos sobre as condições enfrentadas por negros e mulheres na sociedade colonial 
oitocentista maranhense, em pleno regime escravagista, num momento em que a inferioridade da mulher e do 
negro fazia parte do discurso propagado pela sociedade. Desse modo, o discurso de Mãe Susana, personagem 
negra do romance, funciona como uma “ponte” entre a história e a singularidade do discurso propagado. O 
discurso da personagem reflete no discurso coletivo. A forma como os negros eram trazidos da África para o 
Brasil é relatado de forma cruel, por meio do discurso da personagem. Para a análise do discurso, por meio da 
personagem, serão utilizados os princípios teóricos da Análise do Discurso (AD) francesa, com o conceito de 
formação discursiva, proposto por Michel Foucault (2012), dialogando com a mesma proposta de Michel 
Pêcheux (2009). 
 
 

A LEITURA COMO FORÇA CENTRÍPETA: A PRESENÇA DA METÁFORA NOS ESTUDOS DA CRÍTICA LITERÁRIA 
 

Natal Canalle Junior – UFFS/FUMDES 
 
Este trabalho tem como objetivo analisar a metáfora presente no texto crítico ‘A leitura distraída’, de Bernardo 
Carvalho. Durante a leitura do texto percebemos que uma metáfora de leitura aparece: a leitura como força 
centrípeta. Segundo Orlandi (2010), o efeito metafórico, não visto como desvio, mas como transferência, é o 
que constitui o sentido. Para a autora, são os deslizes que fazem com que o dizer se filie a uma determinada 
formação discursiva e não a outra(s), sendo eles os vestígios da historicidade. Pêcheux (2009), a partir de 
Lacan, explica que o sentido não poderia ser a “propriedade” da literariedade significante, sendo o efeito de 
uma relação no elemento do Significante, ou seja, para o autor, a metáfora se localiza no ponto preciso em que 
o sentido se produz no non-sens. É nessa perspectiva que propomos analisar o texto crítico, privilegiando a 
leitura conjunta do texto crítico e do texto literário analisado. Observamos que diversas vezes o sujeito crítico 
apresenta conceitos do campo da física para (re)significar a metáfora, como por exemplo: Em Juan José Saer, 
ao contrário, a força dos pampas é centrípeta, ou ainda, O movimento centrípeto puxa tudo para dentro da 
paisagem e da geografia movediça, vazia. Para o nosso trabalho, a noção de efeito metafórico é de 
fundamental importância. Interessa-nos analisar a metáfora de leitura proposta por este sujeito-crítico, bem 
como perceber como ela vai se (re)significando. 
 

 
CONSTITUIÇÃO DO FEMININO NA PERSONAGEM MARIA MONFORTE EM OS MAIAS, NO LIVRO DE EÇA DE 

QUEIRÓS E NA MINISSÉRIE DE MARIA ADELAIDE AMARAL 
 

Elis Murad Mohallem Ferreira – Univás 
 
Este trabalho tem como objetivo analisar a constituição do feminino na personagem Maria Monforte em Os 
Maias, tanto no livro de Eça de Queirós, como na minissérie de Maria Adelaide Amaral. Busca-se analisar o 
feminino na personagem Maria Monforte através de seus dizeres, atitudes e pelo modo como os outros 
personagens da trama a significam, além de refletir sobre como ela é significada nessas duas materialidades 
distintas: o livro e a minissérie. Os autores fundamentais com os quais trabalho para a realização desse estudo 
são Orlandi, Ferreira, Payer, Guimarães, Amaral e Le Goff, entre outros. Para refletir sobre a questão do 
feminino, também foram mobilizados, como material teórico, trabalhos de autores como Beauvoir, Orlandi, 
Eça de Queirós e Brandão. 
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______________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO XII 
SALA 2, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quinta-feira, 26 de setembro – 13h30-14h50 
 

 
NAS TRILHAS DO CORDEL BAIANO: CONTEÚDOS SIMBÓLICOS E EFEITOS DE SENTIDOS 

 
Solange Gusmão de Andrade - Universidade do Estado da Bahia 

 
Este trabalho propõe analisar os conteúdos ideológicos nos discursos presentes nos dizeres de oito cordelistas da 
capital e do interior da Bahia. Pretende-se investigar se a Literatura de Cordel baiana da atualidade se inscreve da 
mesma forma em ambos os casos e se as ideologias dos grupos estudados são coincidentes. Esta análise tem por 
embasamento teórico a Análise de Discurso de linha francesa, os estudos de Pêcheux, Orlandi, entre outros, os 
estudos culturais e o pensamento de Bakhtin (2010), particularmente o conceito de carnavalização. Os objetivos 
norteadores desta pesquisa são os seguintes: estudar as formulações encontradas nos folhetos de Cordel a partir 
de suas Condições de Produção; relacionar e analisar as diferentes Formações Discursivas presentes no corpus; 
relacionar os dizeres atuais com outros dizeres já ditos e esquecidos. Verificou-se que, apesar de existirem 
posições convergentes e divergentes nos discursos, tradição e modernidade se fundem nos dizeres dos sujeitos. 
Outro fenômeno refere-se à desterritorialização dos processos simbólicos. Não faz mais sentido, na 
contemporaneidade, estabelecer distinção entre a Literatura de Cordel que é feita na capital ou em cidades do 
interior. O Cordel continua funcionando como uma bricolage intelectual, um quebra-cabeça. Unindo as peças 
desse jogo é possível apreender a memória social, misturada às novas tendências contemporâneas.  
 
 

“FRANKENSTEIN”, INSPIRADA NA OBRA DE MARY SHELLEY: A NARRATIVA TRANSMÍDIA UTILIZADA COMO 
ESTRATÉGIA DE IMERSÃO DO ESPECTADOR 

 
Thiago Luiz Berzoini Machado – UFJF 

 
O presente artigo aborda a narrativa transmídia aplicada às artes cênicas como um elemento de imersão do 
espectador, tendo como referência a montagem de “Frankenstein”, inspirada no romance homônimo de Mary 
Shelley e realizada em 2013 pela Cia. Teatral Caravela das Artes em Juiz de Fora, Minas Gerais. Entendemos por 
narrativa transmídia uma estratégia que consiste na criação de um universo ficcional em que as narrativas 
ocorrem em diferentes plataformas (media) e oferecem ao espectador distintos pontos de entrada na trama – 
conforme definição de Henry Jenkins (2008). Neste trabalho prioriza-se a imersão do público através de 
instalações-cenários nas galerias de arte do espaço onde a peça teatral ocorre, deslocando a estratégia utilizada 
pela indústria cultural e migrando o conceito para a experimentação de obra de arte intimista. 
A palavra “imersão” é atualmente – por muitas vezes – ligada exclusivamente à virtualidade, porém Oliver Grau 
em “Virtual Art - from illusion to immersion” (2004) aponta a presença de artifícios de imersão desde os tempos 
da antiguidade, com a pintura de naves de igrejas ou através dos cicloramas primorosamente elaborados, para 
passar ao público o efeito de veracidade na cena observada. Acredita-se possível levar a experiência da narrativa 
transmídia para galerias de arte em uma tentativa de recriar espaços ou obras que envolvam espacialmente o 
espectador e incentive-o a se tornar um coletor de fragmentos narrativos de uma obra imersiva. 
 

 
O PERCURSO DA TRADUÇÃO E O FUNCIONAMENTO DO DISCURSO RELIGIOSO EM: O TRATO DE ARGEL DE 

MIGUEL DE CERVANTES 
 

Stella Linardi Campos Amaral – UNIVÁS/UNIS 
 
Este estudo apresenta, em parte, as reflexões e considerações resultantes da minha pesquisa de Mestrado, 
cuja finalidade foi analisar o funcionamento do processo discursivo da tradução e do discurso religioso na obra 
teatral de Miguel de Cervantes Saavedra, O trato de Argel. Nela, observei a produção de efeitos de sentidos 
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explicitados na/pela peça. Para tanto, esta pesquisa partiu de uma tradução da obra seguida da análise 
discursiva da mesma, cujas noções de interpretação, função-autor e versão foram mobilizadas para confrontar 
alguns pressupostos da corrente tradicional de estudos da tradução. Neste percurso, o foco da análise se 
voltou para o funcionamento do discurso religioso das personagens muçulmanas e cristãs, em seu processo de 
significação, levando-se em conta suas características, suas especificidades e os efeitos de sentido produzidos. 
A ideia de traduzir essa obra e, posteriormente, discutir o processo discursivo implicado na tradução e analisar 
o discurso religioso, surgiu a partir da observação da relação entre a linguagem e a sociedade que dela deriva. 
A partir desse trajeto, foi possível ratificar o fato de o sentido se constituir na/pela incompletude e opacidade 
da linguagem e, ainda, perceber os gestos de interpretação que se movimentam no entre-dois. O objetivo, 
deste trabalho, é então apresentar de que modo a pesquisa se constituiu a partir desses apontamentos. 
 
 

_______________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO XIII 
SALA 3, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quinta-feira, 26 de setembro – 13h30-14h50 
 
 

CIDADE E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS 
 

Fábio Ramos Barbosa Filho - Unicamp/CAPES 
 
Busco neste trabalho compreender a relação entre o discurso da lei (sustentado pelo aparelho jurídico) e 
algumas práticas urbanas ilegais/irregulares/informais, notadamente a comercialização de produtos piratas. 
Para tanto, vou analisar algumas reportagens sobre a venda e o consumo de produtos piratas na cidade de 
Salvador em cotejo com documentos jurídicos (leis e decretos). Pautado na premissa de que a cidade 
contemporânea é o lugar da produção/reprodução do modo de produção capitalista, pretendo compreender 
de que modo certas práticas que precisam tipificadas pelo aparelho jurídico-administrativo representam 
pontos de tensão e, conforme gostaria de propor, de resistência, precisando ser circunscritas e significadas no 
domínio normativo. 

 
 

A CONSTITUIÇÃO DOS SUJEITOS NO ACONTECIMENTO DISCURSIVO:  
FESTA DE TREZE DE MAIO DE IPUIUNA – MG 

 
Denilson Vieira de Souza – Univás  
Andrea Silva Domingues – Univás  

 
O presente trabalho tem como objeto o discurso que significa o sujeito congadeiro no festejo de 13 de maio, 
festa de São Benedito na cidade de Ipuiuna – MG, prática cultural desenvolvida pela comunidade 
afrodescendente no decorrer da segunda metade do século XX. Este evento não se encontra isolado da 
realidade do restante do Estado de Minas Gerais e do Brasil, mas se significa de maneira diferente nos 
discursos que determinam os diferentes sujeitos que aí se relacionam – afetados sempre pela ideologia – e se 
constituem, abrindo espaço para a construção e afirmação da identidade destes sujeitos. Como parte dos 
objetivos do trabalho, buscamos compreender este processo de construção e significação do sujeito 
congadeiro através do entendimento do festejo como um acontecimento discursivo. Segundo Pêcheux (2002), 
o acontecimento discursivo é o ponto de encontro da atualidade e da memória. Assim, o festejo aqui abordado 
se constitui como acontecimento discursivo no qual diferentes discursos se materializam através da atualização 
de registros do passado, presentes na memória dos sujeitos, partindo da ideia de que a própria memória é a 
atualização do passado. Do ponto de vista teórico e metodológico, pensamos na relação dos diferentes sujeitos 
com este acontecimento discursivo, na constituição da memória, bem como buscamos compreender os 
processos discursivos constituídos na relação do festejo com a sociedade e a linguagem, através dos 
dispositivos teóricos metodológicos da Análise do Discurso. 
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EFEITOS E MEMÓRIA: DA NARRATIVA ÀS FESTIVIDADES VILABELENSE 

 
Weverton Ortiz Fernandes – UNEMAT/CAPES 

 
Esta proposta de pesquisa toma como materialidade um relato da história da Dança do Chorado da cidade de 
Vila Bela – MT, proferida por um morador local em 2008. O Chorado teve suas origens na metade do século XIX 
e se caracteriza em três momentos históricos distintos. Para a pesquisa, filio-me à Análise do discurso de linha 
francesa e mobilizarei a noção de memória discursiva, baseada nas discussões de Eni Orlandi (2002, 2002, 2006 
e 2007); M. Pêcheux (1995); e Maria Onice Payer (2006). O que coloco em questão na narrativa é a 
materialidade da estrutura linguística, ou seja, busco compreender na materialidade da narrativa o 
funcionamento da memória da escrita. Há um imaginário local de que os sentidos do Chorado resgatam as suas 
origens. O fortalecimento da tradição cultural e da história da Dança é o principal objetivo do festejo. A partir 
das leituras em Orlandi (2002) e Payer (2006), compreende-se que na narrativa a questão da “oralidade” é 
estruturada pela memória da escrita, uma oralização da escrita, a partir da institucionalização e legitimação da 
língua, pelo Estado, que, colocada em funcionamento, aparece compreendida como língua nacional. Sendo 
assim, não penso que seja um indivíduo psicológico que “narra” e “resgata” a história da tradição do Chorado, 
mas é a memória da escrita que regulariza essa narrativa. Para a pesquisa que desenvolvo, deixo em aberto a 
seguinte problematização: como a materialidade da narrativa se constitui e funciona pela memória da escrita? 
 
 

CONSTRUÇÃO DOS PLANOS ESTRATÉGICOS ATRAVÉS DE PROCESSOS GRUPAIS: LINGUAGEM, TEXTO E 
DISCURSO 

 
Maria Auxiliadora de Freitas Reis – Univás 

 
O que se pretende neste trabalho é uma análise discursiva da linguagem utilizada na gestão de equipes de 
trabalho no setor público e que se relaciona intertextualmente e interdiscursivamente com o setor privado. 
Consideramos, para isso, a formação discursiva da produtividade a partir de Taylor e Ford e o sentido de 
eficiência imposto pelo mercado. Tomamos como ponto de partida o Planejamento Estratégico Situacional 
(PES), estratégia metodológica desenvolvida pelo chileno Carlos Matus, na América Latina, para a gestão de 
órgãos governamentais e o conceito de Ontologia da Linguagem, do também chileno Rafael Echeverria, que 
fundamenta a metodologia de visualização utilizada no processo de discussão grupal, chamada moderação, 
para a construção dos planos estratégicos. Como a Análise de Discurso trabalha com o sentido e não com o 
conteúdo do texto - um sentido que não é traduzido, mas produzido - neste trabalho vamos nos deter nos 
enunciados do que se pretende como “plano”. O maior desafio encontrado tem sido a elaboração do relatório 
dessas atividades, porque não é fácil descrever em um texto todo o processo ocorrido para pessoas que não 
estavam presentes, mesmo para aquelas que conhecem a metodologia, a narrativa sobre o que se passou ali. 
Isso porque o texto sempre pode deslizar para outros significados e sentidos.  
 
 
 

_______________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO XIV 
SALA 4, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quinta-feira, 26 de setembro – 13h30-14h50 

 

 
DO SENTIDO DE NAÇÃO AO DE POVO 

 

Marcelo Giovannetti Ferreira – UFSCar/Capes 
 
Este trabalho analisa de que modo a identidade do povo brasileiro é construída nos pronunciamentos 
presidenciais, bem como a identidade do enunciador em relação ao sentido produzido nesses 
pronunciamentos sobre o que seja o povo. Para tanto, tomaremos como corpus de análise os pronunciamentos 
proferidos pela presidente Dilma Rousseff em comemoração ao dia da independência em 2011 e 2012. Em 
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princípio, verificaremos como surge a ideia de nação e sua relação com o povo já na instauração dos ideais 
universais de Liberdade, Igualdade e Fraternidade, verificando como esses discursos ecoam na estruturação da 
sociedade francesa do século XVIII, de modo a compreender como surge e qual o efeito de sentido que se tem 
para o chamado “Terceiro Estado”. Em seguida, passamos a tratar a questão do “ser brasileiro”, levando em 
consideração a questão de uma identidade tida como de fato nacional a partir da proclamação da 
Independência, que fazia trabalharem os sentidos de povo. Finalmente, passaremos aos pronunciamentos 
supracitados, de modo a compreender como essa identidade é construída discursivamente, juntamente com a 
de seu enunciador. A fim de lograr êxito no trabalho, nos filiaremos aos pressupostos teóricos da Análise de 
Discurso de linha francesa, seguindo os trabalhos de Pêcheux (2006), bem como os trabalhos de Eni Orlandi 
(2011, 2012) e Bauman (2008). 
 
 

DEFENDER: SENTIDOS EM CONTRAPONTO 
 

Rogério L. Modesto dos Santos – Unicamp/Fapesp 
 
Nesta comunicação, parto das reflexões feitas por Michel Pêcheux, especialmente em seu texto “Vous avez 
bien dit propagande”, para apresentar o modo como este teórico entende a visão instrumentalizada da 
propaganda enquanto consequência da consolidação do capitalismo e da interpelação ideológica do sujeito. 
Inserindo-me na Análise de Discurso de orientação materialista, tomo um recorte do discurso de um 
movimento social urbano e um slogan de uma propaganda de campanha política – ambos relacionados à 
cidade de Salvador, Bahia – para compreender como os (efeitos de) sentidos relacionados ao ato de “defender” 
estão sendo formulados. Este contraponto permitiu perceber na análise que a evidência da propaganda – 
construída tendo por base a difusão da informação política, bem como o apagamento das diferenças no que 
tange ao social –, como sugere Pêcheux em sua reflexão, se impõe aos discursos que se dirigem à “sociedade”, 
mesmo que estes sejam de ordens diferentes (opostas, inclusive), justamente porque tais discursos estão 
sustentados no mesmo pré-construído da cidadania e do sujeito de direito. A contradição, nesse sentido, é um 
ponto chave para a análise. Assim, foi possível concluir a relação dos sentidos de “defender” no (movimento) 
social e no (discurso) político desta forma: uma relação imaginariamente oposta, sobretudo pelo objetivo de o 
movimento querer instituir uma oposição ao poder político, mas efetivamente imbricada, porque a contradição 
faz possível o um-no-outro. 
 
 

EFEITOS DE SENTIDOS DE APOSENTADORIA NOS DISCURSOS DE PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS APOSENTADOS 
 

Juliana Tereza de Souza Lima – UFAL/CNPq 
 
Este trabalho tem como objetivo analisar os efeitos de sentidos produzidos no discurso de professores 
universitários aposentados sobre aposentadoria. Tomamos como fundamentação teórica e metodológica a 
Análise do Discurso de linha francesa que trabalha na complexa relação entre a história, a língua, o sujeito e a 
ideologia, concebendo o discurso como prática social, que se dá entre sujeitos em condições determinadas 
historicamente. Mobilizaremos, em nossa reflexão, principalmente, os conceitos de condições de produção, 
formação discursiva e interdiscurso, noções cruciais para o desvelamento dos mecanismos de produção de 
sentidos nas práticas discursivas. O corpus de análise foi construído a partir de entrevistas realizadas com 
professores aposentados da Universidade Federal de Alagoas. Em nosso gesto de interpretação, observamos 
que há um entrecruzamento de sentidos de aposentadoria e velhice nos dizeres dos professores aposentados-
trabalhadores. Ora apresentada como um momento de descanso e felicidade, ora apresentada como gestão da 
velhice e como um lugar de inatividade, a aposentadoria é (re)significada nos discursos dos docentes 
aposentados a partir das contraditórias relações de trabalho da sociedade capitalista. 
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POESIA: LÍNGUA, SENTIDOS, PRAZERES 
 

Thalita Miranda Gonçalves Sampaio – UNEMAT/CAPES 
 
A linguagem não se apresenta discursivamente como algo estático de sentidos, mas como espaço de 
materialização de diferentes discursos. Inscrevemo-nos pela Análise do Discurso e nos propomos à leitura de 
canções da MPB, dentre elas Não tem tradução (1933), De Babado e Cem Mil-Réis (1936) de Noel Rosa, Joana 
Francesa (1973) de Chico Buarque, Samba do Approach (1999) e Babylon (2000) de Zeca Baleiro. Recortamos 
os sentidos produzidos pela/na escrita poética cantada através de jogos fonéticos, lexicais ou sintáticos, 
construídos esteticamente na língua escrita, como poesia. Tomamos especificamente para leitura os versos que 
mobilizam diferentes sistemas linguísticos, uma vez que nos interessa compreender esse gesto, na sua relação 
com o sujeito de linguagem e a língua desdobrada em metáforas e a história. É pela língua que há a 
possibilidade do deslizamento, da metáfora, do jogo entre significantes, fonemas, etc., produzindo/deslocando 
sentidos pelo movimento de repetição e diferença, na sua relação com a memória discursiva. Os sentidos e 
sujeitos se dão nessa relação com o Outro, uma vez que, ao enunciar, o sujeito constitui-se no seu dizer, 
determinado por esse Outro, fazendo com que o sentido não seja qualquer um, pois há uma inscrição histórica 
que intervém nos sentidos. Assim, buscamos compreender de que modo sistemas linguísticos distintos e 
simultâneos produzem sentidos na música, tendo as condições de produção como determinantes do discurso 
produzido entre os locutores. 
 
 

______________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO XV 
SALA 5, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quinta-feira, 26 de setembro – 13h30-14h50 
 

 
EFEITOS DE UNIDADE (IMAGINÁRIA), DOMINAÇÃO E DIVERSIDADE DAS LÍNGUAS INDÍGENAS EM 

DOCUMENTOS OFICIAIS 
 

Tereza Maracaipe Barboza – UNEMAT  
Mileide Terres de Oliveira – UNEMAT  

 
Esta pesquisa, de caráter bibliográfico, toma por base a teoria da Análise de Discurso das Escolas francesa e 
brasileira e tem como objetivo central dar visibilidade às línguas indígenas em documentos oficiais, 
mobilizando os conceitos de silenciamento e os efeitos de unidade (imaginária), dominação e diversidade 
propostos por Eni Orlandi (1998). Como corpus para a análise, trazemos a Gramática do Tupi, publicada em 
1595 pelo Pe. José de Anchieta, um instrumento linguístico que eleva a língua geral para uma possível 
oficialização no território nacional, tendo como base o efeito de uma língua única, mas o que realmente existia 
era uma diversidade linguística. Abordamos o Diretório dos Índios, publicado em 1757, documento que visa 
silenciar a língua geral através da imposição da Língua Portuguesa como língua oficial do país. Perseguindo o 
nosso objetivo, apresentamos o terceiro documento de análise, os Art. 210 e 215 da Constituição Federal de 
1988, que reconheceu as lutas e reivindicações dos povos indígenas, proporcionando a liberdade da 
preservação cultural, sobretudo das línguas indígenas. Presenciamos sob força de lei, que essa língua, que 
sempre foi objeto de dominação no período da colonização, começa a conquistar seu espaço. No entanto, é 
válido observar que mesmo esse direito sendo amparado juridicamente, ainda se percebe o domínio da língua 
das nações não-indígenas em detrimento da língua dos índios. 
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NARRADORES DE JAVÉ: AS TESSITURAS DA MEMÓRIA ENTRE A ORDEM DA ORALIDADE E A DA ESCRITA 

 
Mariana Sato de Oliveira – UFPR/CNPq 

Gesualda de Lourdes dos Santos Rasia – UFPR/CNPq 
 
Este estudo analisa discursividades produzidas no filme Narradores de Javé, produção brasileira, com roteiro e 
direção de Eliane Café, de 2003. A necessidade de manutenção física do vilarejo de Javé, ante a iminência de 
uma possível inundação, resultante da construção de uma usina hidrelétrica, move a arquitetura escriturística 
da história-memória do Vale. E tal se dá a partir de aparentes dicotomias: escrita x oralidade; cientificidade x 
senso comum; realidade x imaginação; unicidade x multiplicidade. Esses campos de embate materializam-se 
nos gestos que se voltam à constituição de uma historicidade protagonizada por sujeitos comuns, travestidos 
de heróis, por meio de registros linguísticos que jogam entre o popular e a alta elaboração. O estudo atenta, 
então, para a desconstrução das aparentes dicotomias, na medida em que dá visibilidade aos processos 
discursivos que as sustentam, implicados neles os múltiplos jogos de força, materializados, sobretudo, na 
tensão entre o discurso da escrita e o da oralidade. Para tanto, foca as construções narrativas de dois 
personagens: Deodora e Firmino, no afã de entender como, na disputa entre as diferentes versões, se compõe 
o registro-escrito-memória-permanência. Para tanto, são mobilizadas noções teórico-analíticas da Análise do 
Discurso com filiação em Michel Pêcheux, dentre as quais destacam-se as de sujeito, sentido, memória, 
enquanto ponto de encontro entre a criatividade e a resistência nos jogos de linguagem. 
 
 

“NYAH! FANFICTION”: MODOS DE LER, RELER, ESCREVER E REESCREVER UMA SAGA POR MEIO DE FÃS 
 

Adriana Figueiredo de Oliveira – UNIFRAN  
 

O presente trabalho pretende observar como se dão as práticas de escrileitura presentes no “Nyah! Fanfiction” e 
quais seus efeitos de sentido e implicações na construção da autoria e/ou coautoria das narrativas ficcionais 
criadas ou recriadas por fãs. Para tanto, planeja-se investigar o site “fanfiction.com.br”, intitulado como “Nyah! 
Fanfiction”. Sua principal finalidade é promover a leitura e escrita virtual, através de criações ficcionais, 
produzidas por fãs de filmes, seriados, livros e outros, procurando promover e incentivar momentos de lazer 
através da leitura, e tentando incitar a produção de um trabalho criativo nas produções da escrita do mundo 
digital. Além disso, o site dispõe de outras ferramentas, como: dicas de ortografia, sorteios de brindes, 
comentários e sugestões para as produções. As fanfics são entendidas como criações textuais produzidas e 
circulantes nas redes sociais, as quais propõem uma produção escrita a partir de uma obra consagrada. Para isso, 
tomaremos, como corpus principal, um recorte da leitura da fanfic “A Saga Crepúsculo-Lua Azul”, escrita pelo 
pseudônimo Isa Pattinson. O suporte teórico-metodológico adotado neste trabalho é a perspectiva discursiva no 
precursor Michel Pêcheux, nos conceitos foucaultianos acerca das práticas discursivas e de autoria, bem como em 
Chartier, Orlandi e outros para os estudos que envolvem as práticas de leitura e de escrita.  

 
 

A “REVOLUÇÃO” MILITAR E A TENTATIVA DE “GOLPE” DA ESQUERDA EM 1964 - DESVELANDO SENTIDOS EM 
ATOS INSTITUCIONAIS 

 
Ana Paula Santos de Oliveira – UFAL  

Orientadora: Belmira Rita da Costa Magalhães – UFAL 
Simone Natividade – UFAL  

 
A partir da perspectiva da Análise do Discurso de filiação pêcheutiana, o objetivo deste estudo é investigar os 
efeitos de sentidos que perpassam os Atos Institucionais promulgados durante a ditadura militar (1964-1985). 
Período conturbado da história contemporânea brasileira, o regime se manteve através de uma série de 
estratégias discursivas que buscavam dotá-lo de legitimidade. Assim, nove dias após a tomada do poder, os 
militares começavam a dar ênfase ao discurso segundo o qual a destituição de João Goulart da Presidência da 
República foi um ato “revolucionário”, traduzindo-se no interesse e na vontade dos brasileiros. Ao mesmo 
tempo, uma necessidade, haja vista que os “inimigos internos”, como os militares denominavam os grupos 
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contra hegemônicos, ameaçavam a paz nacional. Partindo do princípio de que ao dizer o sujeito mobiliza um 
funcionamento discursivo que remete a formações imaginárias, pressupondo um destinatário que se encontra 
em uma dada posição no interior de uma formação social, investigaremos a posição ocupada pelos militares a 
fim de analisar como eles se colocavam enquanto revolucionários e como representavam a figura do que 
denominavam “inimigos internos”. Para isso, valemos-nos da contribuição de analistas de discurso de linha 
marxista, entre os quais Michel Pêcheux, Jean-Jaques Courtine e Denise Maldidier. 
 
 

_________________ 
LÍNGUA E ENSINO V 
SALA 6, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quinta-feira, 26 de setembro – 13h30-14h50 
 

EQUÍVOCOS CONSTITUTIVOS DO DISCURSO DA INCLUSÃO 
 

Juliana Santana Cavallari - UNIVÁS; FATEC-Jacareí 
 
Este estudo se propõe a analisar o modo como o macrodiscurso político-educacional da inclusão produz efeitos 
de verdade e de evidência, ao evocar outros domínios discursivos já naturalizados em nosso meio sócio-
histórico. Balizando-nos pela Análise de Discurso em sua relação constitutiva com a Psicanálise, foram 
analisadas algumas regularidades e dispersões materializadas nos depoimentos proferidos por educadores, 
durante palestras realizadas em um congresso sobre “inclusão e diversidade”. Partindo das seguintes 
indagações: como as noções de inclusão e diferença, oriundas do macrodiscurso político-educacional da 
inclusão, colocam os dizeres de educadores em funcionamento?, Como educação e inclusão se relacionam e 
afetam as práticas discursivo-pedagógicas? a análise do corpus discursivo salientou a aparente “necessidade” 
de aplicação do discurso da inclusão como eliminador das diferenças (físicas ou não), o que, imaginariamente, 
possibilitaria uma prática pedagógica mais justa e igualitária. Trata-se, portanto, de um equívoco de ordem 
ideológica, tendo em vista que a prática discursiva em questão não visa a incluir as diferenças ou tratá-las de 
modo singular, mas a criar identidades fixas, conservadoras e repetitivas. 
 
 

O FUNCIONAMENTO DO SUJEITO SURDO ENTRE DUAS LÍNGUAS 
 

Patrícia de Campos Lopes – UNIVÁS 
 
A história de aprendizado sobre a surdez no Brasil e no mundo é longa e contínua. Atualmente, em defesa da 
compreensão do funcionamento da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e do processo de inclusão do sujeito 
surdo na escola regular, acadêmicos e grupos organizados têm se unido a fim de promover a real inclusão da 
LIBRAS nos processos educacionais regulares. Objetivamos com este trabalho compreender o conceito de 
bilinguismo, questionando-nos sobre a possibilidade de fluência do sujeito surdo em duas línguas com 
modalidades diferentes. Este trabalho está formulado segundo os conceitos e métodos da pesquisa 
exploratória-descritiva analítica, na linha língua e ensino, fundamentados no campo teórico da Análise de 
Discurso, ocupando-se de compreender histórica, política e ideologicamente o sujeito da cultura 
surda.Considerando, com apoio no campo teórico da Análise de Discurso de linha francesa, que os processos 
de constituição do sujeito e do discurso perpassam pela linha do imaginário na relação com os processos 
sociais, contemporaneamente, conforme discutimos em nossa pesquisa, o sujeito é posto em paralelo às 
condições de produção da boa performance social e da produtividade desenvolvimentista.A questão central 
desse trabalho é saber se há uma possibilidade da escola regular viabilizar a fluência do sujeito surdo na língua 
brasileira e na LIBRAS. 
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UMA PROPOSTA DE REVISÃO DO ENSINO DE LITERATURA PARA UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 
Andrea Portolomeos – UFLA/FAPEMIG 

 
Este trabalho pretende discutir algumas razões para o fato de a grande maioria dos alunos egressos da 
educação básica, e também da graduação em Letras, não reconhecerem a especificidade e a importância da 
literatura e não possuírem uma formação literária mais ampla, mesmo depois de anos de contato com o objeto 
literário nas suas aulas de literatura. Esse fato impede os educandos de usufruírem de um dos patrimônios 
culturais mais importantes da sociedade: a literatura. Nesse sentido, esse trabalho se propõe a contribuir para 
a melhoria das práticas de ensino de literatura mediante uma investigação da especificidade desse objeto 
proposta pelos formalistas russos e desdobrados pelos teóricos da estética da recepção e da teoria do efeito 
estético. A disciplina é mal abordada na escola à medida que os docentes possuem pouco tempo destinado ao 
ensino dela e também à medida que não possuem formação adequada para introduzir o texto literário nas 
práticas de sala de aula com os alunos. Para reorientar os estudos literários nas nossas escolas públicas, 
acreditamos ser importante ainda partir da investigação do texto dos Parâmetros Curriculares Nacionais e dos 
documentos oficiais, pautados pelas Leis de Diretrizes e Bases da Educação, no que diz respeito ao ensino da 
língua. É necessário retomar a discussão sobre em que medida a junção das disciplinas língua, literatura e 
redação, de fato, está sendo producente no contexto escolar. 
 
 

A VISÃO DE DISCENTES OUVINTES A PARTIR DO CONTATO COM DOCENTES SURDOS SINALIZADORES 
 

Fabiano Souto Rosa – Universidade Federal de Pelotas 
Francielle Cantarelli Martins – Universidade Federal de Rio Grande 

 
Este trabalho focaliza as representações e discursos de discentes ouvintes a partir de duas disciplinas 
ministradas por docentes surdos: Libras – Língua Brasileira de Sinais do curso de Pedagogia e a disciplina de 
Psicologia e Surdez do curso de Psicologia. Apesar das duas disciplinas serem distintas, o ponto mais 
importante para que as escolhêssemos é que são ministradas por docentes surdos. Vale ressaltar que estes 
alunos ouvintes não haviam tido experiência em sala de aula com nenhum outro docente surdo, os quais 
utilizam a Libras para se comunicar. O foco da pesquisa reside na visão destes acadêmicos sobre Libras. Como 
metodologia, utilizamos questionários previamente elaborados, os quais entregamos para que os alunos 
respondessem livremente com suas opiniões. Este questionário foi entregue no primeiro dia de aula, antes de 
qualquer apresentação formal pelos professores e também foi apresentado no encerramento da última aula. 
Buscávamos resultados qualitativos e quantitativos. Para a análise utilizamos autores como Foucault que nos 
auxiliou a refletir sobre o discurso. Também utilizamos Gesser e suas explicações sobre LIBRAS. Esta pesquisa 
encontra-se em fase de análise, pois percebemos a riqueza dos comentários, bem como as diferenças 
existentes entre as primeiras e últimas respostas aos questionários. 
 
 

__________________ 
LÍNGUA E ENSINO VI 
SALA 7, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quinta-feira, 26 de setembro – 13h30-14h50 
 
 
A RELAÇÃO LÍNGUA MATERNA/ LÍNGUA ESTRANGEIRA NO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA INTEGRADO 

AO ENSINO MÉDIO 
 

Josiane Pereira Fonseca Chináglia – Univás 
 
O presente estudo aborda os efeitos da incidência da língua materna no processo de ensino-aprendizagem de 
Língua Inglesa de alunos do primeiro ano do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio, do 
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Instituto Federal do Sul de Minas Gerais – Campus Muzambinho (IFSULDEMINAS). Partindo do pressuposto de 
que os alunos dessa modalidade de curso possuem uma relação particular com o ensino de línguas portuguesa 
e inglesa, levantamos a hipótese de que o insucesso e o não engajamento em relação à aprendizagem de Inglês 
como língua estrangeira (LE) estão diretamente atrelados à relação do sujeito aprendiz com o ensino formal da 
Língua Portuguesa. Pretendemos, portanto, apontar marcas discursivas que sugerem que a não familiarização 
ou apagamento da língua portuguesa, enquanto disciplina regular do curso em questão, reflete direta e 
negativamente na postura dos alunos do referido curso diante da aprendizagem de uma língua estrangeira, no 
caso: da língua inglesa. Para coleta do material de pesquisa, alguns questionários escritos, cujas perguntas 
semiestruturadas foram formuladas pela professora-pesquisadora de língua inglesa da referida instituição, 
foram respondidos por alunos do primeiro ano do curso técnico, no horário da aula de inglês. As análises 
empreendidas no corpus discursivo se ancoram nos pressupostos da Análise de Discurso de linha francesa. Em 
última instância, este estudo visa a contribuir para um processo de ensino e aprendizagem de línguas (materna 
e estrangeira) mais significativo. 
 
 

AS REPRESENTAÇÕES DO SUJEITO-ALUNO DE LÍNGUA INGLESA E SUAS IMPLICAÇÕES NO PROCESSO DE 
ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
Luciene Pires Neves – Unitau 

 
Como professora de inglês da rede pública me sensibilizei com uma fala quase que unânime, vinda dos alunos, 
de que o inglês não é de grande valia, já que não aprendem nada além do verbo to be. Como mostram Cavallari 
(2010) e Garcia (2009), os alunos da rede pública e privada de ensino acreditam que somente a habilidade oral 
é que trará alguma mudança em suas vidas. No entanto, pude vivenciar uma grande resistência por parte dos 
alunos ao tentar trabalhar a oralidade em sala de aula. Essa resistência foi o problema que mobilizou esta 
pesquisa, que tem como objetivo específico investigar e compreender o conflito vivenciado pelo aluno da 
escola pública que parece transitar entre querer uma LE, no caso: a LI – que é socialmente representada como 
uma língua global e essencial para inserção no mercado de trabalho – e desejar uma LE que de fato provocaria 
mudanças na posição subjetiva do aprendiz. Para tanto, partindo dos pressupostos da Análise do Discurso de 
linha francesa, na interface com a psicanálise, abordaremos algumas das representações negativas do sujeito 
sobre si próprio, enquanto aluno de LI, e que levam à inibição perante a língua do outro.  
 
 

ENSINO DE LÍNGUA FRANCESA: DA PRODUÇÃO ORAL À ENUNCIAÇÃO 
 

Carla Nunes Vieira Tavares – UFU/CAPES 
Isabel Silva Alves Quintino – UFU/CAPES 

 
O objetivo desta comunicação é evidenciar a importância que estamos conferindo à tomada da palavra na 
língua do outro pela via da inscrição subjetiva nessa língua e, também, problematizar o modo como a oralidade 
é concebida em uma aula de língua estrangeira de um centro de idiomas. De nossa perspectiva, a relação com 
a oralidade em língua estrangeira é algo que não se limita à esfera cognitiva, de modo que o aluno precisa 
entrar na ordem de outra língua, estranha a ele. Teoricamente, o nosso trabalho baseia-se nos estudos 
discursivo-enunciativos, em especial, a terceira fase da Análise do Discurso pecheutiana, a teoria da enunciação 
benvenistiana e alguns conceitos da psicanálise freudo-lacaniana. A constituição do nosso corpus compreende 
as transcrições de entrevistas realizadas com os alunos de uma classe de língua francesa, nível intermediário, e 
também as transcrições de algumas cenas de sala de aula. Discutiremos, portanto, como a relação estabelecida 
entre aluno-língua estrangeira pode se dar de modo que enunciados inesperados ocorram na construção do 
discurso oral. A despeito do imaginário dos alunos e daquilo que a Didática de Língua Estrangeira apregoa 
sobre comunicação oral, parece que as atividades orais promovidas em sala de aula não necessariamente 
promovem a tomada da palavra desta língua. 
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AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE PRODUÇÃO TEXTUAL NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO: CONSTRUINDO A 
AUTORIA 

 
Atauan Soares de Queiroz – Universidade Federal da Bahia 

 
O presente trabalho focaliza a prática pedagógica do professor de Língua Portuguesa do ensino médio 
integrado, no que diz respeito ao trabalho com a produção de texto, especificamente com os gêneros textuais 
artigo de opinião e relatório técnico. O objetivo deste trabalho é analisar como as práticas pedagógicas de 
produção textual, no ensino de Língua Portuguesa, contribuem para que o discente assuma a função sujeito-
autor nos textos que produz. Esta investigação justifica-se pela necessidade de se promover um debate sobre 
um tema ainda pouco discutido no espaço da escola, o estudo do texto e sua relação com a autoria, bem como 
sobre as práticas pedagógicas que orientam a produção escrita no contexto técnico-profissionalizante. Esta 
pesquisa de campo, de natureza qualitativa, operacionalizada através de entrevista semiestruturada, 
observação de aula e análise de documento, está subsidiada por autores como Bakhtin (1997), Foucault (1996; 
1997), Kleiman (1999), Orlandi (1987; 2012), Possenti (2001; 2002), dentre outros. O locus de coleta de dados 
foi o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, campus Barreiras, e os participantes 
do estudo foram os professores de Língua Portuguesa que atuam no ensino médio integrado e os alunos 
regularmente matriculados em turmas de 3ª e 4ª séries dos cursos técnicos integrados de Alimentos e Bebidas 
e Edificações. 
 
 

_________________________ 
LINGUAGEM E SOCIEDADE IV 
SALA 8, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quinta-feira, 26 de setembro – 13h30-14h50 
 
 

A NECESSÁRIA INTERFACE ENTRE DIREITO E LITERATURA À LUZ DO PENSAMENTO DE JAMES BOYDWHITE 
 

Ana Carolina de Faria Silvestre – FDSM e FAI 
 
O direito não se resume a um corpus de leis, doutrinas e jurisprudências. O direito é um fenômeno sócio-
político-cultural cujo sentido, sempre provisório, só poderá ser pensado no horizonte de uma determinada 
práxis e à luz de um caso-problema jurídico concreto. O horizonte do direito, diz-nos BoydWhite, é uma arena 
ou um espaço de discussão em que vários discursos devem dialogar com vistas à concretização da justiça. Para 
que este necessário diálogo se realize, o jusfilósofo americano sustenta ser necessário que todos os 
profissionais do direito se assumam como tradutores. A tradução é elevada, no horizonte daquele pensamento, 
como ferramenta, atitude e modus fundamental para que a justiça se realize no horizonte do caso concreto. 
Pretendemos, neste estudo, analisar alguns pontos fundamentais do pensamento de James BoydWhite acerca 
da tradução como ferramenta fundamental para a concretização da justiça. Segundo o autor, há uma 
semelhança iniludível entre o papel do tradutor e dos operadores do direito. Discutiremos esta proposta a 
partir dos conceitos de: discurso, tradução, níveis de linguagem e realização prática do direito. Trata-se de uma 
investigação pautada em pesquisa bibliográfica. Trabalharemos, privilegiadamente, com os seguintes 
referenciais teóricos: James BoydWhite e Castanheira Neves. 
 
 

INSCRIÇÕES SUBJETIVAS AOS TROPEÇOS DA LINGUAGEM ESCRITA DA CRIANÇA PRODUZIDOS PELO 
INCONSCIENTE 

  
Mércia Irabel Soares – Universidade Católica de Pernambuco 

  
O presente trabalho é parte de uma pesquisa realizada durante o mestrado no curso de Ciências da Linguagem 
acerca das produções textuais de crianças nas séries iniciais na fase de alfabetização, em processo de aquisição 
da linguagem, que é reconhecido como um ponto delicado para a escola e parte dos desafios enfrentados 
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pelos educadores na sala de aula. Essas experiências permitiram-nos observar a escrita das crianças que trazem 
as marcas das situações de vida pelas quais elas passam e das situações familiares, o que nos conduz a supor 
que haja um deslocamento metonímico de algo conflituoso que vivem no meio social. Essas observações nos 
levaram a colocar algumas questões como: Como escrever? Sobre o que escrever? O que escrever? O que está 
representado na escrita? São questões refletidas sobre a produção escrita, além do texto. No entanto, o que 
ocorre é que o professor realiza uma avaliação contínua das atividades nas práticas da sala de aula. Mas o que 
parece ser avaliado nas produções são as regras ortográficas, semânticas e sintáticas que, evidentemente, não 
devem ser desprezadas, mas não se reconhece as possibilidades de surgir, nas construções dos textos, a 
interferência do discurso do inconsciente, da dinâmica psíquica. Assim, apresentamos como base a 
fundamentação da Linguística Estrutural com Saussure e o Funcionamento da linguagem com Jakobson, e 
convocamos os estudos de Freud e Lacan para atender as incidências subjetivas nos textos. 
 
  

NOS LIMITES DO SOFRIMENTO PSÍQUICO: A OBSESSÃO PELA LOUCURA 
  

Rodrigo Otávio Fonseca - Pontifícia Universidade Católica - PUC/SP 
  
Vivemos nos dias de hoje experiências que nos remetem aos limites. Escolhas determinam caminhos nos quais 
o sofrimento e a angústia se tornam o pano de fundo deste enredo. As exigências são muitas, todavia quase 
sempre nos esquecemos de nossa condição humana. Frente a tais paradoxos o presente trabalho visa abordar, 
mediante um estudo teórico-crítico, algumas importantes articulações entre a psicanálise lacaniana e as 
produções discursivas acerca da loucura. Sendo um discurso voltado para a ordem do gozo, a loucura se torna 
uma peça (des)estruturante da linguagem, mas imprescindível tendo em vista a forte tendência de atrelá-la 
como algo danoso, perigoso e, para muitos, contagioso. O mal estar na contemporaneidade é muitas vezes 
produto de discursos dominantes (como o capitalista, por exemplo), e o risco da busca pelo tão idealizado 
equilíbrio psícológico, social e, porque não dizer, estético faz desses discursos uma obsessiva ameaça – uma 
obsessão pela loucura. Nos dias de hoje a busca pela sanidade e pelo bem estar se tornam uma prioridade tão 
grande que não percebemos o quanto sofremos. Seria a loucura algo tão amedrontador que não percebemos 
seu poder criativo? Estariam os diagnósticos psiquiátricos desmedidos e o uso frenético de psicofármacos 
(antidepressivos, ansiolíticos, medicações para hiperatividade etc.) mascarando a possibilidade de as pessoas 
produzirem novas fontes de discurso estruturador de suas psiques? 
 
 

O VALOR SIMBÓLICO DA ESTRUTURAÇÃO DAS LÍNGUAS:  
APONTAMENTOS TEÓRICOS SOBRE LINGUAGEM E SOCIEDADE 

 
Carolina P. Fedatto UninCor/Fapemig 

 
Esta comunicação pretende discutir alguns pontos de vista teóricos sobre as relações entre língua e sociedade. 
Em um artigo de 1968, Benveniste expõe, pelo viés material/histórico e pelo componente 
estrutural/fundamental, as fronteiras e imbricações entre essas duas instâncias – que a nosso ver são 
constitutivas enquanto faces do mesmo fato material: o discurso. Por sua vez, Auroux (1997) estabelece a 
conjuntura teórica e o estatuto heurístico da noção de hiperlíngua, entendida como um espaço/tempo 
estruturado por falantes social e linguisticamente desiguais, instrumentos linguísticos e situações diversas e 
reais de comunicação. O avanço da noção de hiperlíngua é compreender que os sujeitos podem se comunicar 
(e não comunicar, no entendimento de Pêcheux) porque pertencem a uma mesma rede de comunicação (ou 
formações discursivas, diríamos), não porque partilham a mesma gramática. Nessa rede incluem-se os sujeitos 
e o sistema da língua, mas também, e fundamentalmente, a realidade não linguística: histórica e discursiva. 
Essas referências, imbricadas com as noções de ‘troca simbólica’ e ‘valor’, discutidas a partir de autores como 
Marx, Bourdieu, Saussure e Calvet, estão na base a (im)possibilidade da comunicação e do desentendimento, 
tal como colocaram Pêcheux e Rancière. 
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_____________ 
LINGUÍSTICA VI 
SALA 9, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quinta-feira, 26 de setembro – 13h30-14h50 
 
 

OS GÊNEROS VIRTUAIS NAS AVALIAÇÕES 
Talita da Silva Campos – UERJ 

 
A leitura é um processo reflexivo em que as ideias se ligam em unidades de pensamento cada vez maiores, ou 
seja, é um processo que requer a compreensão, interpretação e avaliação dessas ideias. Dentro dessa 
perspectiva, a simples capacidade de reconhecer sinais gráficos distancia-se do que se considera ato de leitura. 
Este trabalho investiga quais perspectivas teóricas subsidiam o PISA (avaliação em que o Brasil participa como 
país convidado e que é aplicada em turmas de jovens com idades entre 15 e 16 anos) com o objetivo de 
contribuir para a formação de leitores nas escolas. Nossas reflexões centram-se na investigação de como a 
compreensão leitora é verificada através da análise de propostas de uma questão impressa e uma questão que 
é respondida on-line pelos alunos que participam do exame. Nosso percurso de pesquisa divide-se em quatro 
etapas: descrição dos conceitos e princípios norteadores da avaliação, análise das questões presentes em uma 
das aplicações da avaliação, comparação da abordagem da competência na questão a ser respondida no 
caderno impresso com a questão para ser lida e respondida na tela e, por fim, proposições de considerações à 
luz da teoria linguística de processamento do texto. O referencial teórico sobre as concepções de leitura 
fundamenta-se nas teorias elaboradas por Marcuschi (2007), Koch (2007) e Kleiman (2007). 
 
 

OS CLÍTICOS E A ESCRITA DOS VESTIBULANDOS 
 

Alessandra Conceição Barbosa – UNEMAT/CAPES 
 
A mudança da sintaxe do português brasileiro tem sido impulsionada, dentre outros fatores, pela expansão do 
objeto nulo. Se, por um lado, o aumento significativo da perda dos clíticos é uma característica do português 
brasileiro; por outro lado, o uso de pronome tônico na posição de objeto configura, para essa variedade de língua, 
uma gramática que a distancia do português europeu. Pautada nessas proposições, a pesquisa a ser desenvolvida 
tem por objetivos: a) identificar em 50 redações (vestibular Unemat – cursos de medicina e direito) os fatores 
sintático-semânticos que favorecem positiva e negativamente o apagamento do clítico (o, os, a, as, no, nos, na, 
nas), e o uso de pronome tônico de 3ª pessoa na posição de objeto direto; b) comparar os resultados, cujo 
fenômeno será investigado na modalidade escrita, com as pesquisas que os investigaram na modalidade falada; c) 
observar se as prescrições gramaticais, perpetuadas pela tradição, regem a escrita dos vestibulandos; d) observar 
se a opção por um curso mais concorrido coíbe a infração às regras da norma culta, impedindo que o vestibulando 
use o pronome tônico de 3ª pessoa, na posição de objeto direto. A abordagem seguirá os pressupostos teórico-
metodológicos da sociolinguística variacionista, para a qual a língua é um conjunto de heterogeneidades. 
Pretende-se que esta investigação contribua para a descrição do Português Brasileiro. 
 

 

GÊNEROS QUE COMPÕEM A PROPOSTA DE REDAÇÃO DO ENEM 2012 E A INTERAÇÃO DO PARTICIPANTE 
COM ESSES GÊNEROS NA PRODUÇÃO DO TEXTO 

 
Magna Leite Carvalho Lima – UNINCOR/CAPES 

 
Objetivo deste estudo é identificar quais são os gêneros que compõem a Proposta de Redação do Enem de 
2012 e verificar se há interação entre os textos da coletânea e a produção de texto do participante. A hipótese 
é de que mais de um gênero compõe a proposta de redação e há interação com esses textos para produção da 
redação. Para embasamento teórico serão citados, principalmente, Bazerman e Bakthin e observados as 
aproximações e distanciamentos na relação entre eles no que tange ao conceito de gênero. Além do conceito 
de gênero, outro termo usado será o de fato social. O Enem – Exame Nacional do Ensino Médio, neste 
contexto, é visto com esta perspectiva, pois sua aplicação faz emergir mudanças sociais e define algumas 
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situações tanto institucionais como individuais. Como forma de aplicação da teoria a opção é analisar a 
Proposta de Redação do Enem 2012 e um texto produzido por um participante da 1ª série do E.M. de uma 
escola particular da cidade de Varginha – MG. Para melhor visualização e entendimento, o estudo está dividido 
em 4 seções: 1. Contextualização do Enem como fato social, 2. Definição de atos de fala, tipificação e gênero, 3. 
Análise da Proposta de Redação do Enem 2012, 4. Análise da produção de texto. 
 
 

A EXPLORAÇÃO DO GÊNERO MÚSICA COMO RECURSO METODOLÓGICO PARA O APERFEIÇOAMENTO DA 
COMPETÊNCIA LINGUÍSTICO-DISCURSIVA 

 

Elivan Aparecida Ribeiro – UFLA/PIBID/CAPES 
Agnes Priscila Martins de Morais – UFLA/PIBID/CAPES 

 

A presente comunicação elege como objeto de discussão o trabalho com o gênero música em sala de aula. Para 
a organização da pesquisa ora socializada, partiu-se de um estudo teórico que buscou inventariar as 
potencialidades do gênero música para o aperfeiçoamento da competência linguístico-discursiva. O referido 
estudo foi embasado em autores diversos, como Souza Neto; Mendes (2010); Pena (2002); Costa (2002) entre 
outros. Para contextualizar pedagogicamente o estudo, foi elaborada uma sequência didática, embasada na 
teorização desenvolvida por Dolz; Scheneuly (2004), envolvendo o gênero música. A seguir, foi desenvolvido 
um projeto em uma escola pública de ensino fundamental, como proposta de trabalho do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID – Letras/UFLA). A partir dos estudos teóricos realizados e 
das experiências vivenciadas no decorrer do projeto de intervenção foi possível constatar que o gênero música 
apresenta várias contribuições para o processo ensino-aprendizagem de língua portuguesa. Entre tais 
contribuições, merecem destaque as oportunidades de trabalho com as práticas linguísticas propostas pelos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), ou seja, oralidade, leitura, escrita e conhecimentos linguísticos, as 
quais podem ser analisadas a partir do contexto sócio-historicamente. 
 
 

______________ 
LINGUÍSTICA VII 
SALA 10, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quinta-feira, 26 de setembro – 13h30-14h50 
 

 

A LINGUAGEM DO TELEJORNAL E O DIÁLOGO COM AS REDES SOCIAIS 
 

Joarle Magalhães Soares – Universidade de Franca 
 

Com a popularização das redes sociais, o discurso adotado pelos telejornais parece ter ganhado um contorno 
capaz de aproximar a linguagem da TV e da internet. Com características distintas, essas mídias vivem uma fase 
na qual a convivência entre elas passou a se estabelecer de maneira que a informação dada por uma 
complementa a da outra. Este trabalho tem como objetivo discutir como essa configuração tem influenciado o 
discurso do Jornal Hoje e do Jornal Nacional. Constata-se que há diferenças fundamentais entre as linguagens 
empregadas nos dois noticiários. É preciso analisar as razões que levam a essas diferenças. Fundamentou-se a 
pesquisa nas reflexões e descobertas de Bakhtin (2006) e nos estudos das teorias do jornalismo, como os de 
Nelson Traquina (2005). A metodologia consistiu em uma comparação da linguagem usada nos dois noticiários. 
Cinco edições de cada um foram analisadas, verificando-se que há marcas características de um gênero textual 
agregador de público e discursos. É possível notar que a linguagem adotada pelos dois jornais da Rede Globo 
tem sido influenciada pelas novas mídias e pela interação através das redes sociais. Evidencia-se que o "Hoje" 
utiliza-se de uma linguagem informal, em um registro linguístico próximo do popular, para dar mais leveza às 
notícias e atingir o público mais jovem. Já o "Jornal Nacional" vale-se de uma linguagem mais formal para 
dirigir-se ao público adulto e acostumado com notícias políticas nacionais e internacionais. 
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O ESTILO EM TEXTOS DE PÁGINAS INSTITUCIONAIS DO FACEBOOK DE TEMÁTICA EDUCACIONAL 

 
Virgínia de Martins Carboniéri - Universidade Vale do Rio Verde – UNINCOR 

 
É inegável que a participação nas redes sociais está cada vez mais comum na vida dos cidadãos. E a internet pode 
ser uma grande aliada nas pesquisas da língua portuguesa. Por isso há a necessidade de se aprofundar os estudos 
descritivos sobre as novas mídias digitais. A presente pesquisa busca analisar páginas institucionais do facebook 
relacionadas à temática educacional observando como se dá o estilo em textos presentes nessas páginas. O que 
se propõe como objetivo da pesquisa é, a partir da fundamentação teórica oferecida pela semiótica, em especial, 
por meio da noção de estilo desenvolvida por Discini (2004), proceder à análise de textos de capa de páginas de 
instituições educacionais postados no facebook. Tomamos como princípio norteador a definição de gênero 
adotada por Bakhtin (2003), segundo a qual para que um gênero se classifique como tal deve ter como elementos 
uma estrutura composicional, uma temática e um estilo. A ideia principal é, uma vez embasados pelo ferramental 
teórico da teoria semiótica, estudar o estilo desses gêneros textuais. Examinar os mecanismos de construção do 
sentido, e os critérios relativos ao estilo presentes nos textos recortados, são, portanto, os objetivos específicos 
da pesquisa. Espera-se, com tal pesquisa, poder contribuir com estudos na área de Linguística/Semiótica 
fornecendo condições ao professor para discutir e reorganizar seus próprios fundamentos em torno da noção de 
estilo em ambientes virtuais, notadamente das novas mídias sociais. 
 
 

AMBIGUIDADE EM TOUGH-CONSTRUCTIONS NO PB 
 

Bruna Sanchez Moreno – UNICAMP/CAPES 
 

À luz do Programa Minimalista (Chomsky 2001, 2005 e 2008), o presente trabalho se propõe a examinar 
construções que envolvem predicados do tipo “difícil/ fácil”, denominadas na literatura de sintaxe gerativa 
tough-construtions, e também constituintes infinitivos preposicionados, como na sentença “O Pedro é difícil de 
pagar”. Parte-se da observação de Galves (1987) acerca da ambiguidade que tais sentenças desencadeiam no 
Português Brasileiro (PB), mas não no Português Europeu (PE), com a finalidade de se responder por qual 
motivo o sintagma aparentemente alçado, tal como “O Pedro”, pode ser interpretado tanto como sujeito 
quanto como objeto da encaixada por falantes brasileiros, mas apenas como objeto pelos portugueses. A 
hipótese que orienta este trabalho considera a proposta de Avelar e Galves (2011) de que o núcleo T, no PB, é 
φ-independente, o que torna Spec-T uma posição-A’ que, segundo as ideias aqui apresentadas, pode ser 
preenchida por um pro nulo referencial, correferente ao sujeito da oração matriz e cujos requerimentos de 
Caso são satisfeitos pela preposição introdutória. O PE, por sua vez, não admite a interpretação de alçamento 
de sujeito na medida em que a coindexação do suposto elemento em Spec-T interno (agora posição-A) com o 
mais externo forma uma cadeia A-A’ indesejada. Por isso, nesta língua o sujeito interno é sempre arbitrário. 
 

 
CONSIDERAÇÕES SOBRE A INTERNET ENQUANTO UM ESPAÇO DE ENUNCIAÇÃO 

 

Claudia Freitas Reis – Unicamp/Capes 
 

Apresentaremos neste trabalho uma questão que se insere em um quadro semântico-enunciativo. As questões 
que desenvolverei em minha apresentação estão relacionadas, diretamente, ao meu trabalho de 
doutoramento e já foram abordadas em outros trabalhos. Proponho uma discussão sobre o conceito de espaço 
de enunciação, proposto por Guimarães (2002), articulando-o à forma como a língua circula na Internet, 
refletindo sobre os conceitos de falante e de político, próprios da forma como Guimarães conceitua espaço de 
enunciação. Assim, pensar o espaço de enunciação é necessariamente pensar no funcionamento, circulação e 
distribuição das línguas. Pensaremos também nas questões de textualidade e do funcionamento enunciativo 
neste espaço, ou seja, pretendemos refletir de que forma se relaciona a questão do espaço de enunciação, a 
constituição da textualidade e a Internet. A partir da problemática anteriormente apresentada, desenvolverei 
algumas análises que corroborem nossas considerações. O corpus escolhido para este trabalho será o website 
da UNESCO, com o qual venho trabalhando em meu doutorado. Consideramos que esta reflexão trará 
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contribuições significativas para os estudos semânticos enunciativos, dado que ainda há poucos trabalhos, 
dentro da área, em torno das questões semânticas na relação com a linguagem na Internet. 
 
 

______________ 
LINGUÍSTICA VIII 
SALA 11, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Quinta-feira, 26 de setembro – 13h30-14h50 
 
 

A INTERFACE ENTRE PRAGMÁTICA E SINTAXE: O CASO PARTICULAR DO ALÇAMENTO DE SUJEITO A SUJEITO 
NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 

Gustavo Silva Andrade – CNPq 
 

Na descrição sintática, semântica e pragmática da subordinação oracional, Noonan (2007) identifica o 
fenômeno de alçamento como a ocorrência de constituinte argumental de um predicado encaixado que contrai 
relações morfossintáticas com um predicado matriz, levando à redução da oração subordinada. Tal fenômeno 
permite identificar nas línguas, em geral, diferentes tipos de alçamento de constituintes argumentais, dos quais 
elegemos para estudo os casos de alçamento de sujeito a sujeito, exemplificados por (i) “o namoro é difícil pra 
andá(r) pra frente né?” Procuramos demonstrar que esses casos de alçamento encontram sua motivação 
pragmática na topicalidade do constituinte alçado (PONTES, 1987). Ao lado dessa interpretação, 
demonstraremos, pelo modelo da Gramática Discursivo Funcional (HENGEVELD; MACKENZIE, 2008), o 
descompasso entre a função semântica (de nível representacional) do constituinte alçado e a função sintática 
(de nível morfossintático) que ele passa a exercer na construção com alçamento. Há, portanto, um 
alinhamento direto do nível interpessoal para o nível morfossintático, motivado pela função pragmática de 
tópico (de nível interpessoal) atribuída ao constituinte alçado, o que, por outro lado, acarreta o não 
alinhamento entre funções do nível representacional e do nível morfossintático. 
 
 

 
A FORMAÇÃO DE PALAVRAS EM MÚSICAS BRASILEIRAS:  

VERIFICANDO A OCORRÊNCIA DA DERIVAÇÃO E DA COMPOSIÇÃO 
 

Priscila Pinto Herculano – UFLA  
Danielle Cristine Silva – UFLA  
Jéssica Kellen da Silva – UFLA  

 
Esta comunicação tem por objetivo socializar os resultados de um estudo acerca dos processos de formação de 
palavras em músicas brasileiras. De acordo com Aronoff (1976), toda regra de formação de palavras 
corresponde a uma regra de análise estrutural, na qual a última nos permite reconhecer a estrutura da palavra, 
enquanto a primeira nos permite criar. A partir da análise de um corpus constituído por quarenta músicas, 
buscou-se compreender os mecanismos linguísticos da composição e da derivação utilizados na formação de 
novas palavras e verificar qual desses processos constitui-se como o mais frequente e por quê. Na construção 
do quadro teórico foram consideradas, dentre outros, as contribuições de Aronoff (1976), Basílio (2009) e 
Kedhi (2007) que postulam sobre a formação de palavras, classes e estruturas morfológicas do português. A 
análise evidenciou que a formação de palavras nas músicas brasileiras analisadas ocorre em escala maior por 
derivação. Os resultados indicam, ainda, que a existência de um maior índice que tende para a formação de 
palavras por derivação sufixal encontra respaldo em uma raiz cultural, e contribui para a formação da melodia 
e de rimas na música. 
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ALTERNÂNCIAS LINGUÍSTICAS NA EXPRESSÃO DE EVENTOS DE TRANSFERÊNCIA DE POSSE NO PORTUGUÊS 
DO BRASIL: UM ESTUDO BASEADO EM CORPORA 

 
Júlia Vidigal Zara – UFMG 

 
Eventos de transferência física ou metafórica de posse fazem parte das cenas mais básicas da experiência 
humana (GOLDBERG, 1995). Uma vez que a expressão linguística desses eventos apresenta variações 
intralinguísticas notáveis, linguistas de diferentes inclinações teóricas têm se interessado em investigar as 
chamadas “construções dativas” em diversas línguas. No português do Brasil, dentre as variações envolvendo 
construções dativas, a alternância entre as preposições “a” e “para” e a alternância na ordem dos 
complementos dos verbos ilustrada pelas sentenças “Maria deu um livro para João”, “Maria deu para João um 
livro” e “Maria deu João um livro” têm chamado a atenção de pesquisadores (GOMES, 2003; BISPO et al., 
2005). O presente trabalho objetiva contribuir com descrições sobre tais alternâncias através da análise de um 
corpus escrito e de um corpus oral do português do Brasil. A opção pela perspectiva teórico-metodológica da 
Linguística de Corpus (BIBER et al., 1998; MCENERY & WILSON, 2001) para a realização desse trabalho 
fundamenta-se na ideia de que o uso efetivo da língua em sua variedade e riqueza deve ser explorado para que 
se chegue a hipóteses mais confiáveis e completas sobre fenômenos linguísticos (ARPPE et al., 2010). 
 
 

FALSOS COGNATOS NO LEVANTAMENTO DE TERMOS EQUIVALENTES EM PORTUGUÊS E FRANCÊS 
 

Letícia Bonora Teles – Unesp – Ibilce/Fapesp 
 
Nossa pesquisa de Doutorado visa a contribuir com o trabalho dos tradutores públicos e intérpretes comerciais 
por meio da elaboração de um dicionário bilíngue português-francês de termos de estatutos sociais. Para 
tanto, levantamos termos relevantes em estatutos sociais de nosso córpus comparável, constituído pelos 
seguintes subcórpus: CTTJ, conjunto de textos (estatutos sociais) traduzidos sob a forma juramentada do 
francês para o português; CTOP, conjunto de estatutos sociais originalmente escritos em português e CTOF, 
conjunto de estatutos sociais originalmente escritos em francês. O levantamento das equivalências em francês 
dos termos em português foi realizado com a ajuda da bibliografia de apoio (dicionários jurídicos, econômicos e 
comerciais e documentos legais) nas duas línguas, por meio de análise comparativa do conteúdo semântico-
conceptual e do contexto de uso das unidades terminológicas. Uma grande aliada no levantamento das 
equivalências entre os termos em português e em francês foi a proximidade morfológica entre as duas línguas. 
No entanto, ao mesmo tempo, essas semelhanças podem confundir e conduzir a erros, como os falsos 
cognatos. Neste trabalho, mostraremos casos que ocorreram em nossa pesquisa nos quais a semelhança 
morfológica entre as duas línguas poderia conduzir a erros e mostraremos como pretendemos tratar esses 
casos em nosso dicionário para auxiliar o tradutor. 
 
 

_______________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO XVI 
SALA 1, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Sexta-feira, 27 de setembro – 08h00-09h20 
 
NEOLIBERALISMO EM ÂMBITO EDUCACIONAL: (DES)CONSTRUINDO SENTIDOS, (RE) SIGNIFICANDO MEMÓRIAS 
 

Simone Natividade – UFAL 
Orientadora: Maria do Socorro Aguiar de Oliveira Cavalcante – UFAL 

Ana Paula Santos de Oliveira – UFAL  
 
O presente trabalho tem como proposta discutir como o ideário neoliberal tem promovido na esfera 
educacional discursos antagônicos amparados na legitimidade e hegemonia do capital. Os mecanismos 
discursivos exercem a desconstrução dos sentidos de formação humana pelo processo de mistificação, 
corroborando com a dissimulação e apagamento das contradições de classe. Dentro desse contexto, é 
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pertinente destacar que se reproduzem discursos tendenciosos que mascaram supostas “oportunidades” e 
silenciam a realidade levando à elitização do conhecimento. O universo educacional é influenciado pela 
configuração político-social e ideológica regimentada pela ótica neoliberal. No Brasil, o neoliberalismo totaliza 
duas décadas de permanência nos governos Collor, FHC, Lula e Dilma. As políticas de inclusão ecoam com 
memórias discursivas que são retomadas e (re)significadas em outro lócus discursivo; logo, a educação, que 
deveria ser prioridade, se efetiva como propriedade intelectual. Filiamo-nos aos pressupostos teóricos 
metodológicos da Análise do Discurso, de vertente Francesa, ancorada no materialismo histórico-dialético 
atrelado à linha pecheutiana, cujos autores sugerem que os sujeitos se constituem através de um processo 
histórico, social e ideológico. Estabelecemos interlocução com Pêcheux, Bakhtin/Volochinov, Lukács, Orlandi 
entre outros autores que refletem sobre os atravessamentos ideológicos. 
 
 

O DISCURSO DO/NO URBANO: A VOZ DE UM PROFETA 
 

Thaís Harumi Manfré Yado – UFSCar/FAPESP 
 
No presente trabalho objetivamos observar as representações imaginárias e a instância ideológica que sustenta 
a posição-sujeito no espaço urbano, ou seja, a cidade considerada não apenas um espaço geográfico mas 
habitado pelas memórias e subjetividades, espaço em que a história se constitui como sentido, em que o já 
dito retorna e em que a ideologia faz parecer evidente um efeito em detrimento de outro. Para o 
desenvolvimento deste trabalho, estamos apoiados nos postulados teórico-metodológicos da Análise do 
Discurso (AD) de matriz francesa, tal como pensada por Michel Pêcheux. Dentre os vários conceitos estudados, 
selecionamos a noção de sujeito, que não se trata de um indivíduo empírico ou um ser biológico, mas de 
posição no discurso, sempre inserida em uma conjuntura social, histórica e ideológica. A noção de sujeito para 
a AD possui características heterogêneas, pois se constitui por um conjunto de diferentes vozes. Trata-se, 
assim, de um lugar de linguagem marcado e definido pela trama social, pela história, que são as condições de 
produção constitutivas de todo dizer. As análises se constituem da materialidade presente na/pela voz do 
Profeta Gentileza, inscrita na cidade do Rio de Janeiro, que materializa efeitos de profecias em pilastras ao 
longo da Avenida Brasil, inscritas de forma peculiar, com uma grafia própria e cobertas com tintas das cores 
nacionais. 
 
 

LEITURA, ESTRUTURA E MEMÓRIA: A MATERIALIZAÇÃO DOS SENTIDOS NO ENSINO A DISTÂNCIA 
 

Olimpia Maluf Souza – Unemat  
Fernanda Surubi Fernandes – Unemat  

 
Ancorado na Análise do Discurso, este estudo pretende compreender como ocorre a produção dos sentidos na 
educação à distância, especificamente, nas atividades do projeto Letras Conectadas da Universidade do Estado 
de Mato Grosso realizado durante o primeiro semestre de 2013. O projeto possui o objetivo de permitir a 
interação social e as estratégias linguísticas em chats educacionais nos cursos de letras na UNEMAT, do Campus 
Universitário de Cáceres. Dentro da estrutura do projeto, realizamos o curso de Leitura e Produção de Texto 
direcionado aos alunos do primeiro semestre de Letras para propiciar informações que os conduzam ao 
domínio de conceitos sobre a comunicação, os modos de produção dos sentidos e às técnicas de produção de 
textos, possibilitando uma compreensão sobre a produção e análise de textos escritos. Para visualizarmos esses 
modos de interpelação, recortamos a primeira atividade do curso, a qual apresenta em seu funcionamento os 
modos de leitura e interpretação. Esta atividade apresenta o poema “O Jaguadarte”, buscando visualizar o 
modo como os sentidos são produzidos e o modo como o sujeito é levado a interpretar sempre relacionando 
ao já dado, à memória do dizer, para produção do outro, do sentido possível, pois o sistema moodle permite 
maior acesso a informações relacionadas com o texto inicial para a leitura e interpretação, assim é 
disponibilizado links que direcionam os diferentes gestos de interpretação. 
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NO HORIZONTE DO VERTICAL E NO VÉRTICE DO HORIZONTAL 
 

André Silva Barbosa – Univás 
 
A partir da Análise de Discurso, especificamente da obra de M. Pêcheux, dos trabalhos realizados por Orlandi 
(2001, 2004), e dos pressupostos de Barbosa Filho (2012), estes com relação ao tema da cidade, nosso objetivo 
foi desenvolver uma abordagem discursiva do conceito de “localização”. Este foi distribuído por nós em dois 
eixos: horizontal e vertical. O primeiro estando associado à “ordem da cidade”, e o segundo ao “imaginário 
urbano”. Iniciamos com a hipótese de que os bairros que se localizam como periferias nos dois casos, 
representam problemas menos graves para o “discurso urbano”, que de seu lado gerencia aqueles eixos se 
colocando no centro: grau zero. Para tratar dessa hipótese buscamos compreender os efeitos de sentido que 
se produzem a partir do discurso urbano sobre o bairro São Geraldo, da cidade de Pouso Alegre. Nosso corpus 
foi constituído pelas falas de um vereador do município, em que o bairro é apontado como um câncer no 
coração da cidade. Constatamos que a particularidade que o São Geraldo representa está na discrepância de 
sua localização nos eixos: como periferia (vertical); como centro (horizontal). E que é assim que, tomando o 
ideal urbano como o “coração”, e as contradições da cidade como uma doença, há uma busca de quem o faz, 
pelo silenciamento do “real” do bairro. E eis o diagnóstico e o tratamento “urbano”: se é um problema do 
coração, apaga-se a luz, pois o que os olhos não veem o coração não sente. 
 
 
 

_______________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO XVII 
SALA 2, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Sexta-feira, 27 de setembro – 08h00-09h20 
 
 

DELIMITAÇÕES, INVERSÕES E DESLOCAMENTOS NO MOVIMENTO DA CONTRACULTURA 
 

Gissele Bonafé Costa - Faculdade Bilac 
 
No trabalho “Delimitações, inversões e deslocamentos no movimento da contracultura” questiono a 
transparência do termo contracultura propondo uma análise discursiva de poesias beatniks, reconhecidas 
como pertencentes, ou ainda, precursoras dessa forma de participação social (PEREIRA, 1983), de forma a 
compreender a imagem do social que essas poesias configuram e a posição-sujeito que as sustentam. Para 
realização dessa análise, utilizo como entrada a formulação contracultura, não para corroborar a oposição que 
ela suscita, mas para questionar como ela é construída simbolicamente em sua relação com o já-dito. 
Pautando-me em “Delimitações, Inversões e Deslocamentos” (PÊCHEUX, 1990), pergunto como a contracultura 
se opõe à cultura, constituindo-se historicamente, na sua relação com o inexistente, com a irrealidade e com o 
impossível. 
 
 
CONSIDERAÇÕES ACERCA DO FUNCIONAMENTO DAS NOÇÕES DE LÍNGUA IMAGINÁRIA E LÍNGUA FLUIDA NO 

DICIONÁRIO CALDAS AULETE DIGITAL 
 

Daiane Siveris – URGRS/CNPq 
 
Neste trabalho, buscaremos apresentar algumas reflexões sobre o Dicionário Caldas Aulete digital. Esse 
instrumento linguístico, publicado em 2006, constitui-se de dois módulos: o Dicionário Caldas Aulete em sua 
versão original, com mais de 200 mil verbetes, e os 86 mil verbetes atualizados referentes ao léxico 
contemporâneo, que conta com a colaboração dos usuários da língua. Para isto, o dicionário teve como 
parceiros na construção do corpus da Língua Portuguesa, o jornal O Estado de São Paulo e a Rede Globo de 
Televisão. Além disso, a participação é estendida também ao sujeito falante em geral, desde que seja 
conhecedor da Língua Portuguesa. A participação deste, contudo, está condicionada à filtragem e à edição 
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lexicográficas. A partir disso, alguns questionamentos se impõem, especialmente no que tange às noções de 
língua imaginária e língua fluida, sob o viés da Análise de Discurso. Inicialmente, é importante destacar o 
imaginário de língua que se constrói nesse dicionário – a língua da mídia, a língua da Rede Globo. A língua do 
povo? A língua em uso pelas diferentes classes sociais do Brasil? Que imaginário se tem da língua das redes 
midiáticas, para que se tornem padrão na elaboração/atualização de um dicionário? Assim, torna-se mister 
investigar o imaginário de língua que sustenta o dicionário em sua versão impressa e em sua versão digital, e 
compreender o funcionamento das noções de língua imaginária e língua fluida nesse instrumento linguístico. 
 
 

A CONSTRUÇÃO NARRATIVO-ARGUMENTATIVA DA IMAGEM DE UM PRESIDENTE NA BIOGRAFIA GETÚLIO 
VARGAS PARA CRIANÇAS 

 
Raquel Abreu-Aoki – UFMG/NEWTON PAIVA 

 
O Estado Novo foi fértil na reprodução de textos contendo apologias ao regime e exaltações à imagem do 
estadista Getúlio Vargas. Tais textos visavam à difusão dos valores e ideais estadonovistas com o intuito de 
criar uma identidade nacional para os brasileiros. Para este trabalho, selecionamos a biografia “Getúlio Vargas 
para crianças” com o objetivo de analisarmos a construção dos ethé de Vargas e compreendermos o ideário 
daquela conjuntura. Os objetivos principais neste trabalho são: i) compreender o contexto sócio-histórico em 
que a biografia estava inserida; ii) identificar o sujeito comunicante e o sujeito enunciador e suas 
intencionalidades; iii) analisar as estratégias discursivas do sujeito comunicante e do sujeito enunciador para 
obter a adesão de seu destinatário; iv) mostrar que os modos de organização do discurso contribuem para 
demonstrar como os ethé positivos de Vargas foram construídos, e, por fim, v) esclarecer que apesar de o 
nosso corpus ter, em um primeiro momento, uma visada instrucional, ele é permeado por uma dimensão 
argumentativa. Utilizamos como referencial teórico a Teoria Semiolinguística e os estudos acerca do ethos de 
Patrick Charaudeau e colaboradores. De uma maneira geral, percebemos que o biógrafo construiu para GV 
traços identitários positivos de credibilidade e identificação, uma imagem ideal de referência, com o intuito de 
influenciar o comportamento da sociedade daquela época e alcançar a adesão desse grupo para a manutenção 
dos ideais do governo. 
 
 

A AUTORIA NA ESCRITA DO SUJEITO SURDO 
 

Claudia Aline Zucchi Leite – Unemat 
 
A língua que o sujeito surdo tem para se expressar e compreender o outro é a língua de sinais. Essa 
constatação levou-me a refletir sobre as relações do sujeito surdo e a escrita. Em pesquisas realizadas sobre a 
educação dos surdos, destaca-se a dificuldade dos professores em “lidar” com as formulações de suas 
produções escritas. Essas dificuldades (dos professores) dizem respeito à escrita “atípica” do surdo. Góes 
(1999), ao relatar esses problemas, diz que os professores destacam “o domínio lexical, não só ao abordar, 
especificamente, o vocabulário, mas, também, ao se referir a certas questões semânticas que estão vinculadas 
à compreensão de palavras”. A interpretação fica prejudicada, pois, segundo o aluno, ele reconhece a palavra, 
mas não se recorda do seu significado; ou sabe o significado da palavra, mas demonstra estranheza por não 
conseguir deslocar o sentido para aquele texto específico. Na perspectiva discursiva de linha francesa, 
apresentada por Pêcheux, na França, e Orlandi, no Brasil, todas essas características são constitutivas das 
condições de produção dos sentidos e vão interferir no processo de antecipação do leitor. Este trabalho toma 
como objeto a linguagem escrita do sujeito surdo, focalizando o processo de autoria, na perspectiva de Orlandi 
(2004). A escrita “atípica” do sujeito surdo, ao invés de produzir “estranhamento”, constitui para nós um 
desafio, pois cabe ao analista compreender o “como” o texto produz efeitos em sua materialidade discursiva. 
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________________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO XVIII 
SALA 3, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Sexta-feira, 27 de setembro – 08h00-09h20 
 

 
A REDAÇÃO NO (E DO) ENEM: O DIZER E O SILENCIAR 

 
Stella Maris Rodrigues Simões – Univás 

 
Muito já se pensou sobre o processo de escrita e leitura em diferentes domínios, porém a discussão aqui 
proposta não tem como base a produção textual (o resultado), mas a projeção desejada sobre a posição aluno 
nos gestos de ler e escrever. Espera-se identificar os sentidos circulantes e silenciados nas propostas de 
redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o dito e o não dito. Será verificado o funcionamento das 
formações discursivas na elaboração da proposta de redação. Sabe-se que o Instituto Nacional de Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira, órgão que responde pelo ENEM, é também o porta-voz do governo em relação ao 
ensino brasileiro. É esse porta-voz que “fala” pela (e na) escolha da coletânea textual que orienta o aluno ao 
escrever sua redação, e na proposta oferecida ao estudante. Haveria também um silêncio funcionando nesta 
escolha, na preferência de um tema e um texto em relação a outros? Quais sentidos interpelam o sujeito-aluno 
no “convite” ao escrever sobre um tema pré-definido? A discussão se dará no domínio da Análise de Discurso, 
filiada aos trabalhos de Michel Pêcheux e Eni Puccinelli Orlandi. O dispositivo analítico, construído durante o 
trabalho, terá como conceitos centrais: as formações ideológicas, discursivas e imaginárias do discurso 
pedagógico brasileiro; a memória discursiva do sujeito brasileiro; a memória discursiva do Estado; o 
deslocamento pro(im)posto ao aluno; o silêncio do porta-voz (e do governo), entre outros que “atravessarão” o 
analista. 
 
 

AS HIÂNCIAS ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO: SENTIDOS E SUJEITOS EM FUNCIONAMENTO NOS PPPs DAS 
ESCOLAS DE CÁCERES-MT 

 
Zirlei Carvalho Ramos – Unemat  

Orientadora: Olimpia Maluf Souza – Unemat  
Co-orientadora: Fernanda Surubi Fernandes – Unemat  

 
O Projeto Político Pedagógico (PPP) trata-se de um importante documento adotados pelas escolas para instituir 
as políticas educacionais de cada uma delas. Nessa direção, o documento materializa nos seus discursos os 
modos como cada instituição escolar visa à constituição dos sujeitos a partir de sua concepção de língua e 
ensino. Dessa maneira, com essa pesquisa objetivamos compreender como instituições de diferentes instâncias 
(pública e privada) são influenciadas por esse aspecto diferenciador no que tange à suas concepções de sujeito, 
língua e ensino. Para essa pesquisa, constituímos como corpus dois PPPs, sendo um o da Escola Estadual Onze 
de Março, a instituição pública, e o outro o do Colégio Onze de Março, integrante da Rede Azul, com 
administração vinculada à Igreja Católica. A partir dessas materialidades, temos como objetivo analisar o 
dissenso e o consenso que se estabelece entre essas duas escolas, posto que ambas se instalam como 
referência de ensino para a cidade. Nesse entendimento, a AD nos permite compreender as marcas histórico-
ideológicas que produzem o consenso e/ou dissenso, que concorrem para a produção de sentidos diferentes 
para sujeitos diferentes. Com esse estudo, trazemos reflexões sobre os modos como as escolas em Cáceres-MT 
instalam suas políticas e, mais do que isso, constituem sujeitos e sentidos. 
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PARA UMA ANÁLISE DA IMAGEM DE LÍNGUA: CRUZAMENTOS E ENCRUZILHADAS 

 
Rafael Barreto do Prado – USP 

 
Pretendemos apresentar os procedimentos iniciais de nossa pesquisa, na qual estamos investigando textos que 
localizamos em lugares de produção e circulação aqui nomeados como “espaços linguísticos”: i - Cotidiano; ii – 
Produção Acadêmica; iii – Ensino de Língua e iv – Literatura. Analisaremos a imagem de língua depreendida 
desses textos; posteriormente, a maneira como tal imagem circula pelos referidos espaços. Para tanto 
verificaremos a existência de mecanismos compartilhados ou peculiares para a sustentação da imagem. 
Tomaremos de início a teoria do autor italiano Rossi-Landi (1985), que desenvolve em sua obra uma 
aproximação entre o trabalho linguístico e o não-linguístico. Nos apoiaremos também em alguns conceitos de 
Pêcheux – o de “imagem” (formações imaginárias) e “dedução frequencial”. O corpus será composto por textos 
publicados, no Brasil, na primeira década do século XXI. Optamos por centrar em dois espaços: Produção 
Acadêmica e Literatura. Levaremos em conta a mudança de cenário político-econômico, avaliando em que 
medida isso reverberou nas produções, dado que, concorrem, além de aspectos técnicos, também questões 
associadas às estruturas institucionais, aos aspectos culturais e à formação político-econômica de um país 
(“polos relacionais”). Esperamos contribuir para a melhor descrição e compreensão do que se apresenta como 
língua e de como o conhecimento a seu respeito circula e é difundido. 
 
 

TÃO BONITA E FUMA? - SOBRE AS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DAS ADVERTÊNCIAS SANITÁRIAS DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE VEICULADAS NOS MAÇOS DE CIGARRO BRASILEIROS (2001-2009) 

 
Isadora Lima Machado – Unicamp/Fapesp 

 
Explicitar as condições de produção do discurso antifumo nas advertências sanitárias do Ministério da Saúde, 
veiculadas nas embalagens de produtos fumígenos desde 2001. Propor a análise das condições de produção tal 
como M. Pêcheux e Eni Orlandi a fim de provar que o discurso antitabagismo/antitabagista é condicionado pela 
produção de "descobertas científicas" em relação à ação verbal "fumar". Demonstrar, assim, de que modo essa 
análise se sustenta na conjuntura política dos anos 70 e 80, conjuntura esta que pode ser compreendida com o 
auxílio da filosofia contemporânea. Mobilizar máquinas de guerra, portanto: Orlandi, Pêcheux, Foucault, 
Deleuze, já que as descobertas científicas a respeito do tabaco e, mais que isso, o fato de elas serem 
enunciadas de onde são – Ministério da Saúde dos EUA, Banco Mundial e Organização Mundial da Saúde – 
conferem ao discurso sanitarista do Ministério da Saúde brasileiro (MS) legitimidade, condicionando-o. Estas 
descobertas, entretanto, não são “novas”. É atual a nós ainda a forma como a contemporaneidade é 
interpelada por um saber médico específico, que é capaz de legislar não só sobre a morte, mas também sobre a 
vida. Os órgãos, engrenagens do capital, seriam perdidos para a medicina ocidental quanto se fume. Nesse 
sentido, quando o MS investe em "corpos saudáveis", ele não investe só nisso. Investe, acima de tudo, em 
máquinas saudáveis para produção. O que talvez todo fumante saiba, e as instituições não, é da máxima de 
Cícero (106-43 a.C.): “Vive-se bem quando se é capaz de desprezar a morte”. 
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_______________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO XIX 
SALA 4, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Sexta-feira, 27 de setembro – 08h00-09h20 
 

 
A HETEROGENEIDADE COMO ESTRATÉGIA PERSUASIVA 

 
Karina Nogueira Druve Novais – UFMG 

 
Nesta comunicação, proponho-me a refletir a respeito da heterogeneidade discursiva como uma das 
estratégias persuasivas da campanha social Faça um Final Feliz (do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente [CMDCA] de Botucatu). A escolha em dar ênfase à heterogeneidade discursiva se deve ao 
fato de ela ser a base para a desconstrução de imaginários pretendida pela campanha – que apresenta cinco 
problemas infantis sendo contrastados a cinco personagens do imaginário infantil. Tendo em vista que a 
campanha busca sensibilizar o outro a efetuar doações, cabe a essa desconstrução de imaginários um papel de 
destaque no que diz respeito ao objetivo pretendido. Dessa forma, a partir do entrecruzamento dos 
imaginários apreendidos por meio das imagens e de suas respectivas desconstruções, procuro demonstrar 
como a heterogeneidade pode influenciar a compreensão das imagens/textos e, ainda, como alguns elementos 
técnicos da imagem demonstram uma relação clara e necessária entre a narrativa imagética e a argumentação 
da campanha. Para tanto, utilizo como base teórica os estudos da imagem de Aumont e de Guimarães, o 
conceito de dialogismo de Bakhtin e a própria abordagem do tema heterogeneidade de Authier. 
 
 

A DERIVA DE SENTIDOS DA PALAVRA PROTEÇÃO NAS CAMPANHAS DE COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL 
INFANTIL 

 
Enilce Pereira de Souza Gil – UNEMAT  

Orientadora: Olimpia Maluf Souza – UNEMAT 
Co-orientadora: Fernanda Surubi Fernandes – UNEMAT 

 
O movimento atual de combate à exploração sexual infantil tem feito circular uma enormidade de materiais que 
visam a minimizar esse tipo de violência. Assim, tanto a implantação da Lei 8069/90, conhecida como o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), quanto as campanhas públicas, que circulam desde a década de 90, têm 
produzido sentidos sobre a palavra proteção, que, por vezes, instalam funcionamentos que a aproximam mais de 
uma exposição da criança e do adolescente. Nessa direção, tomando por teoria a Análise de Discurso, o presente 
estudo pretende compreender, tanto nos materiais que circulam pelas campanhas quanto na Lei (ECA), os 
sentidos que são mobilizados por essa palavra, em diferentes contextos. Para esse estudo, tomamos um cartaz de 
uma das campanhas de combate à exploração sexual infantil, divulgado na forma de um outdoor, afixado à Rua 
da Tapagem, em Cáceres-MT, uma via de grande trafegabilidade. A eleição desse outdoor como material de 
análise se faz em razão da aparente contradição que ele produz, uma vez que formula os dizeres “Exploração 
sexual deixa marcas para toda vida”, destacando, através de um retângulo preto, as palavras marcas e vida, que 
são escritas na cor branca. Em uma primeira visada, o retângulo preto, funcionando como uma tarja – recurso 
comumente utilizado para proteger a identidade da criança – produz, ao mesmo tempo, sentidos de anomia, de 
desidentidade, o que, somado aos dizeres, colocam a criança em situação vexatória, aterrorizante e de 
constrangimento, o que não só fere a Lei, mas também a expõe e a violenta. 
 

 
O QUE FALTA (TAMBÉM) SE CAPTURA/FLAGRA? AS PALAVRAS DA CIDADE EM IMAGENS 

 
Atilio Catosso Salles – Univás 

 
Neste trabalho, procuramos pensar, à luz da Análise de Discurso de matriz francesa, o funcionamento do que 
temos chamado de uma política do olhar ideológico na base material da imagem, buscando articular as 
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reflexões de Orlandi (1995), sobre a tessitura do verbal e não-verbal, face ao espaço de um acontecimento 
discursivo específico. O corpus é constituído por recortes de imagens do documentário Território Vermelho, de 
Kiko Koifman. É, a partir do movimento destas imagens/recortes, na torção delas, pelo efeito de edição, que 
traçamos apontamentos sobre o modo como a cidade é discursivizada em uma narrativa fílmica. Partimos do 
princípio de compreensão das imagens, em nosso material, enquanto efeitos a serem lidos em sua relação com 
o corpo da cidade, pelo movimento de sombra, pelos cortes de cena, ou seja, pelo gesto próprio da montagem 
cinematográfica. Neste jogo entre os efeitos da montagem e a cidade, temos os deslizamentos de sentido, os 
silêncios e seus efeitos, ainda que aparentemente excluídos, estão a significar, reclamando interpretação. 
 
 

PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO NA OBRA FORMAÇÃO DO BRASIL CONTEMPORÂNEO 
 

Carolina de Paula Machado – UFSCar/CAPES 
 
Pretendemos apresentar uma análise dos sentidos que a palavra preconceito tem na obra Formação do Brasil 
Contemporâneo (1942) de Caio Prado Júnior, a partir da teoria da Semântica do Acontecimento ou Semântica 
Histórica da Enunciação. Para realizar tal análise, partimos do conceito de designação (Guimarães, 2002), isto é, 
procuramos interpretar o que a palavra designa nesta obra a partir das relações de determinação estabelecidas 
na textualidade, ou seja, consideramos a palavra integrada ao texto. Trata-se de pensar a relação entre a língua e 
o acontecimento enunciativo que envolve levar em conta a história, o político, o sujeito e o real. O sentido não é 
assim algo estático, fixo, preso ao sintagma, mas move-se nas relações entre as palavras, movimento este 
marcado pela história de enunciações. Nosso objetivo é, dessa maneira, observar com que outras palavras a 
palavra preconceito, na textualidade, está articulada, estabelecendo-se assim relações de determinação o que nos 
leva a observar os sentidos que a palavra vai adquirindo na obra. A obra escolhida fazia parte de nossa tese de 
doutorado e tem como traço característico realizar um estudo da formação econômica e também social do Brasil 
do ponto de vista do materialismo histórico. Em nossa análise semântica, fizemos o domínio semântico da palavra 
preconceito na obra e observamos, dentre outras coisas, a relação com o sentido da palavra discriminação. 
 
 

______________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO XX 
SALA 5, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Sexta-feira, 27 de setembro – 08h00-09h20 
 
 

IDENTIDADE E GÊNERO FEMININO: REPRESENTAÇÕES EM CANÇÕES BRASILEIRAS 
 

Maria Inês Ghilardi-Lucena – PUC-Campinas 
 

Esta apresentação objetiva discutir as representações do gênero feminino no discurso (lírico) musical brasileiro 
e busca compreender alguns dos caminhos da construção da identidade feminina contemporânea. Os estudos 
sobre gênero social têm sido ampliados em várias áreas do conhecimento devido à constatação de que homens 
e mulheres ocupam diferentes lugares sociais e a “divisão” de papéis polariza a sociedade, ainda hoje. Dentre 
as muitas formas de adentrar ao espaço das representações de gênero, este trabalho é fruto de uma pesquisa 
em andamento que estuda letras de música de compositores brasileiros, de épocas e estilos musicais 
diferentes, cujo tema destaca a figura feminina. As letras das canções, em sua maioria, mostram modelos 
estereotipados de gênero, que são condicionamentos sociais aprendidos e continuamente reforçados pelo 
convívio social, e mostram que, ao longo de décadas, as relações sociais de gênero foram se transformando. A 
partir da base teórica da Análise do Discurso de Linha Francesa, adotando uma perspectiva interpretativista, 
procuramos compreender o processo de constituição dos sujeitos e dos sentidos, levando em conta as 
condições de produção do discurso pesquisado. Algumas das formas de representação das mulheres 
brasileiras, ao longo do tempo, nas canções, permitem-nos compreender, em grande parte, o imaginário 
coletivo, as relações de gênero e as questões de identidade. 
 



ENELIN 2013 - Linguagem, Sociedade e Políticas 
V Encontro de Estudos da Linguagem e IV Encontro Internacional de Estudos da Linguagem 
 

 

 

 
 
 

 
86 

CORPO E ROUPA: PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO DO INDIVÍDUO NA SOCIEDADE 
 

Mariana Fernandes Pereira – Univás 
 
Proponho-me a pensar nas relações entre moda, indivíduo e sociedade, colocando em destaque a questão da 
roupa. Pensar a relação do corpo com a roupa traz várias reflexões. Uma delas é a que se dedica Stallybrass 
(2008) pensando nas roupas, na dor, na perda. O corpo, nesse caso, toma presença – mesmo morto – por meio 
das marcas impressas pelo uso nas roupas ou mesmo das roupas que bailam solitárias nos cabides. As 
lembranças e a saudade abrem espaço para dor da perda. O corpo, então, não apenas carrega a roupa ou é 
coberto por ela, mas a modifica, a preenche com suas formas, concede-lhe cheiro, calor, movimento. E a 
roupa, então, não apenas veste o corpo, mas esconde ou mostra, destaca, favorece, disfarça. O corpo imprime 
na roupa suas formas. Não é apenas cor, textura, caimento: a roupa torna-se parte do corpo que se apresenta 
socialmente. Corpo e roupa constituem-se mutuamente. Há roupas socialmente aceitas para o trabalho, outras 
para a praia, outras para o bar, “balada”, passeio de domingo no parque. A isso chamam “adequação”. O 
sujeito significa, diz ao vestir-se. Já a passarela silencia o corpo para dar destaque à roupa, à criação, à arte, ao 
designer. Tomo por objetivo pensar nas relações de identificação que levam um indivíduo a querer se vestir de 
determinada maneira, elegendo para si determinada marca ou “estilo”; como esse indivíduo é afetado pela 
moda. Quais são os sentidos da moda se pensarmos a relação entre o indivíduo e a sociedade da qual faz 
parte? 
 
 

ANÁLISE DE RELATOS BIOGRÁFICOS SOBRE TRABALHADORES FERROVIÁRIOS:  
ONDE A MEMÓRIA INDIVIDUAL E A COLETIVA SE FUNDEM 

 
Luciana Martins Arruda – CEFET/MG - FAFISM/MURIAÉ 

 
Neste trabalho, defendemos a tese de que a memória é ponto de ancoragem discursiva do sujeito que narra a 
sua história para outrem, pois o fazer biográfico se dá a partir da junção “dos fragmentos da memória”. O ato 
de biografar, por sua vez, representa uma (re)construção simbólica da realidade e mobiliza alguns imaginários 
sociodiscursivos. Nesse sentido, o nosso objetivo é analisar alguns relatos biográficos que integram a 
publicação Vale Registrar – Catálogo de Entrevistas 2006-2007, patrocinada e idealizada, essencialmente, pelo 
Programa de Educação Patrimonial Trem de Vale, para mostrar de que forma a memória coletiva se inscreve 
nos discursos dos trabalhadores ferroviários biografados e quais são os imaginários sociodiscursivos 
mobilizados nesses relatos. Para isso, realizamos uma pesquisa de cunho representacional-interpretativista e 
adotamos o aporte teórico fornecido por Namer sobre os conceitos de memória individual e coletiva e de 
Charaudeau sobre o conceito de imaginários sociodiscursivos. A análise dos dados tem nos mostrado que todos 
os trabalhadores biografados, embora tenham as suas narrativas apresentadas de modo individual, sempre 
falam em nome de uma memória coletiva, a do grupo ferroviário. Com relação aos imaginários 
sociodiscursivos, nesse catálogo observamos, principalmente, a projeção de um imaginário de saudosismo, 
representado por todos os biografados quando se referem à época em que trabalhavam na ferrovia e moravam 
próximos a ela. 
 
 

A ESCOLA COMO PRÁTICA DE LEITURA E ENSINO 
 

Ana Luiza Artiaga R. da Motta – UNEMAT/CAPES 
 
Este resumo é parte/produto do trabalho no projeto “Práticas de leitura como constituição da memória”, em 
desenvolvimento com alunos da graduação do Curso de Letras. Trata-se de um projeto vinculado ao Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência/PIBID/CAPES, em que o aluno da graduação tem a oportunidade de 
vivenciar a escola, estar na escola. O fato de o aluno adentrar na escola produz um movimento diferente com o 
acadêmico/instituição. Nesse sentido, busca-se explicitar, compreender: O que é a escola? Como ela se constitui e 
funciona? Quais são as suas diretrizes? As questões parecem tão óbvias, mas é exatamente esse olhar 
naturalizado, produto da ideologia significante que a recobre, que se procura discutir, pensar e compreender. 
Assim, como se sabe, a escola tem a sua identidade e o trabalho que se produz nesse espaço identifica o homem 
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em sociedade como letrado e não-letrado. Isto impulsiona a conhecer o espaço institucional e ao mesmo tempo 
compreender como esse espaço pode ser aquele que fará toda uma diferença na forma sujeito em sociedade. 
Dessa forma, a prática de leitura passa então a ter movimentos difusos. A primeira leitura é esta que praticamos 
desse aluno imerso na escola: como ele se vê, se move nos meandros institucionais. A segunda leitura é a do 
aluno diante do que se propõe para o trabalho com leitura: que mecanismo a envolve? Como o aporte teórico, 
discursivo, media os estudos sobre a língua, na relação professor x ensino x sociedade? 
 
 

_______________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO XXI 
SALA 6, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Sexta-feira, 27 de setembro – 08h00-09h20 
 
 

A ERA DO GELO: DISCURSOS CONSTRUINDO IDENTIDADES INFANTIS 
 

Heloisa Mônica Ajeje Gonçalves – UNIFRAN 
 
O objetivo deste trabalho é analisar as práticas discursivas, presentes nas produções audiovisuais de filmes de 
animação contemporâneos, com o intuito de verificar quais representações e construções identitárias são 
produzidas por elas e seus efeitos de sentido. O corpus de pesquisa constitui-se do estudo teórico-analítico do 
discurso do texto-imagético cinematográfico do filme de animação “A Era do Gelo”, que trata de questões sociais 
caras ao indivíduo, como família, pertencimento a um grupo, lealdade, conflitos entre pais e filhos adolescentes, 
cuidado com familiares idosos, diferenças de comportamento entre machos e fêmeas. O aporte teórico-
metodológico configura-se da Análise de Discurso Francesa, precursor Michel Pêcheux, das ideias focaultianas 
acerca das práticas discursivas, da ordem do discurso, das técnicas de si. Além disso, o estudo pauta-se em 
autores que tratam do discurso cinematográfico em Ismail Xavier, do discurso imagético em Laurent Jullier e 
Michel Marie e Philippe Dubois. Resultados preliminares apontam para a presença de formações discursivas 
ideológicas que visam à integração do outro marginalizado na sociedade e à necessidade de dar voz aos que 
percebem o mundo de forma diferente: o mamute Manfred, a preguiça Sid, o tigre Diego, o esquilo Scrat não são 
figuras estúpidas e tolas, mas criaturas com persona-lidade, que resistem à visão do outro hostil.  
 
 

“SOMOS TOD@S VADIAS?”: A NÃO-COINCIDÊNCIA ENTRE SUJEITO E SENTIDO 
 

Tyara Veriato Chaves – UNICAMP 
 
Este estudo se debruça sobre as discursividades que constituem o sujeito pelos usos do corpo. Em especial, 
analisaremos o que significa ser vadia a partir da dispersão dos enunciados que circulam nos Coletivos Marcha 
das Vadias no Facebook de cidades brasileiras e a não-coincidência entre a forma-sujeito, que fornece as 
evidências do que é ser “vadia” historicamente, em relação com os possíveis novos sentidos emergidos a partir 
de tomadas de posição e seus trabalhos de transformação-deslocamento. Tomamos como aporte teórico a 
Análise do Discurso materialista, um dispositivo de leitura que convoca o Materialismo Histórico, a Psicanálise e 
a Linguística. As duas primeiras teorias questionando a autonomia do sujeito como fonte e responsável pelo 
dizer e a Linguística justamente porque o sujeito diz e ao mesmo tempo “uma voz sem nome” fala a ele e sobre 
ele. Também articulamos um diálogo com os Estudos Sociais cujas discussões giram em torno da incorporação 
da categoria gênero, problematizando a sexualização da experiência humana no discurso. Buscamos, através 
do batimento entre descrição/interpretação, compreender o modo como o sujeito se constitui e se identifica 
ante ao simbólico, seus movimentos de resistência, sua inscrição em redes de memória (o já-dito) e as 
condições ideológicas que permitem, a partir da noção de acontecimento, uma ruptura, uma interrupção e a 
emergência de novas posições-sujeito. 
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“NEM SANTAS, NEM PUTAS: LIVRES”: O DISCURSO SOBRE A MULHER E SEU CORPO NA 
CONTEMPORANEIDADE 

 
Dantielli Assumpção Garcia – União das Faculdades dos Grandes Lagos 

 
Este trabalho, a partir da perspectiva teórico-metodológica da Análise de Discurso de linha francesa, buscará 
analisar a formulação, a constituição e a circulação de um discurso sobre as mulheres e seu corpo em 
diferentes materialidades discursivas. Objetivamos analisar como na Marcha das Vadias, em diferentes 
políticas públicas, em jornais feministas, em leis, em redes sociais, em campanhas publicitárias e em charges 
um dizer sobre a mulher e seu corpo é formulado e circula na sociedade contemporânea, buscando romper 
com dizeres já estabilizados na memória da sociedade sobre o que é e não é ser mulher, e sobre o poder que 
esta tem ou não sobre seu corpo. Buscaremos analisar, nesses materiais, as diferentes designações (santa, 
puta, vadia, livre, culpada, vítima, entre outras) dadas às mulheres a partir de um olhar para o corpo feminino. 
Também pretendemos analisar como um discurso da violência e de proteção à mulher e a seu corpo perpassa 
os discursos que a tomam como objeto. Assim, almejamos responder às seguintes questões: Como o corpo da 
mulher ganha significação no discurso da contemporaneidade? Como o corpo significa para a mulher? O que 
esse mesmo corpo significa para o Estado? Por fim, ao analisarmos diferentes materialidades simbólicas, 
mostraremos que a mulher na contemporaneidade, por meio de seu corpo, busca criar um espaço de 
resistência, busca realizar-se em um ser humano dentro de sua “condição feminina”. 
 

 
OS (DES)LIMITES DA SIGNIFICAÇÃO DO SUJEITO TRAVESTI NO ESPAÇO DA REDE SOCIAL FACEBOOK 

 
Lidia Noronha Pereira – Univás  

Telma Domingues da Silva – Univás  
 
No presente trabalho, que se filia teórica e metodologicamente à abordagem da Análise de discurso, buscamos 
analisar os gestos de interpretação (Orlandi, 2010) pelos quais o sujeito se significa na sociedade como sujeito 
travesti, dentro e fora do grupo social a que pertence. Tal estudo toma como foco principal de análise o 
discurso produzido pelo e sobre o corpo do sujeito travesti em uma reportagem, veiculada pelo site de 
relacionamento Facebook. Além do fato apresentado, também serão analisados os comentários de usuários do 
site que explicitam, através da internet, formações discursivas diversas que tenderiam ao fechamento e a 
redução da relação entre sujeitos na rede. Dessa forma, propõem-se reflexões que possibilitem apontar uma 
ruptura do já dito sobre o travesti, problematizando a visão estereotipada e possibilitando a entrada de 
sentidos outros. 

 
 
_______________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO XXII 
SALA 7, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Sexta-feira, 27 de setembro – 08h00-09h20 
 
 

FILTROS NA REDE: SOBRE SUJEITO E TECNOLOGIA 
 

Lucília Maria Sousa Romão – FFCLRP – USP/Fapesp 
Daiana de Oliveira Faria – FFCLRP – USP/Fapesp 

 
Parte-se da premissa de haver algum deslocamento na dinâmica da Internet, que antes se apresentava com a 
pretensa ilusão do tudo para todos e agora parece centrar-se no “eu”, a fim de impor-lhe um recorte do todo. 
Recorte esse possibilitado pelos recursos de personalização de conteúdo que filtram as informações e mostram 
para o usuário apenas um conteúdo “relevante”, ou seja, não é o usuário que escolhe o que lhe interessa, mas a 
tecnologia (Pariser, 2012). Diante disso, objetiva-se observar se e como tais condições de produção, anotando que 
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essas compreendem os sujeitos e a situação no seio da história (Orlandi, 2006), têm o potencial de determinar a 
captura do sujeito e impor sua inscrição em redes parafrásticas de sentidos (Orlandi, 1998). Com tal implicação no 
funcionamento da linguagem, os recursos de personalização propõem formas de nomeação ao sujeito, que é 
inscrito pela máquina desde o momento em que ela lhe atribui um número (endereço IP) até o momento em que 
os conteúdos direcionados lhes aparecem na tela. Com base na perspectiva discursiva de orientação francesa 
(Pêcheux, 1975), propôs-se observar como, pelo processo de interpelação ideológica, a Internet determina 
inscrições do sujeito através dos recursos de personalização cada vez mais usados nesse espaço. 
 

 
UM ESTUDO SOBRE SUJEITO E CORPO: SENTIDOS NA/DA REDE ELETRÔNICA 

 
Daniela Giorgenon – FFCLRP/USP 

Lucília Maria Sousa Romão – FFCLRP/USP 
 
A presente escrita retrata uma pesquisa de doutorado que se dedica a estudar sujeito, corpo e rede eletrônica, 
analisando efeitos de sentidos e posições-sujeito em torno do significante “conexão”. A relação do sujeito e de 
seu corpo com a rede eletrônica é nosso foco, bem como o modo como os sentidos materializados na rede os 
têm capturado. Isso, pois temos escutado formações discursivas que, de um lado, potencializam o sujeito e seu 
corpo ao estarem conectados e, de outro, os imbuem de déficit. Com base nessa escuta, nos debruçaremos 
sobre os deslizamentos e incidências do eletrônico e do virtual no corpo, no sujeito, no século XXI, abrindo 
espaços de interrogação e de abertura de sentidos, construindo gestos de leitura e interpretando formações 
discursivas que circulam na internet e que convocam sujeito e corpo a comparecerem como peças da máquina. 
Partindo do arcabouço teórico-analítico da Análise de Discurso, inaugurada por Michel Pêcheux em torno do 
conceito de sujeito, memória, condições de produção e também de recentes contribuições de autores que se 
dedicam ao estudo do conceito de corpo e de rede eletrônica, buscamos uma articulação com a psicanálise 
freudiana e lacaniana e com o campo da cibercultura. 
 
 

A CENSURA E O SILENCIAMENTO DE SENTIDOS NO DISCURSO PEDAGÓGICO ESCOLAR BRASILEIRO DAS 
DÉCADAS DE SESSENTA E SETENTA E SUAS REVERBERAÇÕES NO ATUAL CONTEXTO ESCOLAR 

 
Juliana Cássia de Souza – FFCLRP-USP 

Filomena Elaine Paiva Assolini – FFCLRP-USP 
Rafael Cardoso de Melo – USP-CUBM 

 
Apresentamos resultados de uma pesquisa, concluída, que investigou, à luz da Análise de Discurso de matriz 
francesa, as marcas da censura político-ideológica no discurso pedagógico escolar brasileiro, D.P.E, ao longo 
das décadas de 1960 e 1970, bem como as reverberações e ecos dessas marcas nos livros didáticos de língua 
portuguesa atuais e nos discursos de sujeitos-professores, que ministram aulas para o 4º ano do ensino 
fundamental. Nosso corpus é constituído por entrevistas realizadas com professores, responsáveis pela 
disciplina Educação Moral e Cívica, E.M.C., nas décadas de 60 e 70, hinos e canções por eles utilizados em suas 
aulas dessa citada disciplina e, ainda, depoimentos escritos de sujeitos-professores, atuantes no ensino 
fundamental, nos anos de 2010 e 2011, anos de coleta dos depoimentos. A partir desse “amplo espaço 
discursivo”, Maingueneau (1997), realizamos alguns recortes, dos quais destacamos especialmente para este 
evento científico algumas sequências discursivas que foram por nós analisadas. Nossos gestos de interpretação 
originaram as seguintes análises: 1º) Os sujeitos-professores das décadas de 60 e 70, não se veem na condição 
de sujeitos capazes de refutar os conteúdos ideológicos contidos nos hinos, canções e conteúdos da disciplina 
E.M.C.; 2º) Alguns sentidos produzidos no contexto sócio-histórico político e ideológico das décadas de 60 e 70 
continuam reverberando nas (re) formulações atuais dos sujeitos-professores.  
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PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL: ANÁLISES DISCURSIVAS DE SUAS RELAÇÕES COM A LEITURA E 
SEUS ECOS E EM SEUS SABERES, PRÁTICAS E IDENTIDADES 

 
Filomena Elaine Paiva Assolini – FFCLRP-USP/FAPESP 

 
Apresentamos um recorte de uma ampla pesquisa, que investigou, à luz das contribuições da Análise de 
Discurso Pêcheutiana e de alguns conceitos da Psicanálise freudo-lacaniana, a relação que professores do 
Ensino Fundamental estabeleceram com a leitura durante os cursos de graduação por eles realizados. 
Buscamos compreender como tais relações repercutem em seus saberes e fazeres docentes e na constituição 
de suas identidades profissionais. Nosso corpus é constituído por entrevistas orais, depoimentos escritos e 
observações de aulas de doze docentes, de três diferentes universidades públicas brasileiras de ensino 
superior. A partir desse “amplo espaço discursivo” (Maingueneau, 1997), escolhemos alguns recortes (Orlandi, 
1987), dos quais selecionamos algumas sequências discursivas de referência, S.D.R. (Courtine, 1981) para 
análise. Nossos gestos interpretativos assinalam que: 1º) sujeitos-professores que ocuparam a posição de 
intérpretes e literatos (Pêcheux, 1997) e vivenciaram experiências agradáveis com a leitura, movimentam-se 
para proporcionar condições favoráveis de produção para os estudantes pelos quais são responsáveis, 
objetivando sensibilizá-los para a leitura e produção escrita. 2º) sujeitos-professores cujas relações com a 
leitura foram marcadas por experiências negativas, que não puderam ser ressignificadas, têm seus saberes e 
práticas pedagógicas caracterizadas principalmente pela paráfrase.  
 

 
________________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO XXIII 
SALA 8, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Sexta-feira, 27 de setembro – 08h00-09h20 
 

 
IDEOLOGIA DOMINANTE, RUPTURA E OS EFEITOS DA CRÍTICA IDEOLÓGICA 

 
Maurício Beck – UFF/Faperj 

 

Na perspectiva da Análise de Discurso, formulada pelo círculo de intelectuais em torno do filósofo francês 
Michel Pêcheux, entre as décadas de 60-80 do século passado e retomada pela linguista brasileira Eni Orlandi, 
buscarei investigar as discursividades dissimétricas das ideologias dominadas. Segundo Pêcheux, as ideologias 
dominadas não são somente um reflexo simétrico à ideologia dominante, uma vez que estão voltadas à 
superação das relações de exploração-dominação-segregação. Além disso, pretendo articular essas questões 
com a crítica das críticas à ideologia de Sloterdijk. Segundo o autor, a tradição da crítica ou da análise 
ideológica acaba por engendrar um efeito inesperado em sua prática: o cinismo ou falsa consciência 
esclarecida. Isto é, o sujeito antecipa a crítica ao mesmo tempo em que persiste na prática de reprodução. Na 
ótica da Análise de Discurso, essa problemática remete às contradições da formulação da noção de 
desidentificação. Esta modalidade era uma forma de Pêcheux conceituar a ruptura com as evidências da 
ideologia dominante. Justamente, esta formulação sofreu uma autocrítica em 1978. Desde então, a teorização 
sobre os modos de ruptura com a ideologia dominante e a investigação acerca das potencialidades e limites 
políticos da análise ideológica ficaram em suspenso com o declínio do eurocomunismo. Buscar superar esta 
suspensão é o objetivo maior do presente trabalho. 
 
 

IMAGENS DA MULHER BRASILEIRA: ANÁLISE DE UM GUIA DE TURISMO (Petit Futé) 
 

Glória da Ressurreição Abreu França - UNICAMP 
Orientadora: Mónica Graciella Zoppi-Fontana 

 

Estudando os processos discursivos de identificação/subjetivação da mulher, com fundamento na teoria de 
Análise de Discurso materialista, trazemos os resultados de nossa análise baseada em diferentes formas de 
nomear a mulher, encontradas em dois espaços de enunciação a partir dos quais constituímos o corpus: um 
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guia de turismo (Petit Futé) e um fórum de discussão na internet. A partir desse cruzamento, centramos nossa 
análise na materialidade icônico-verbal na qual percebemos um jogo entre ditos e não-ditos problematizando 
assim categorizações da mulher nos fóruns enquanto, “belas mulheres”, “prostituta”, “mulher fácil” e o sutil 
jogo de presença/ausência desses nomes nos guias de turismo. Ausência que se mostra nas imagens 
(fotografias) sobre as quais teceremos nosso exercício de análise/interpretação. Buscamos assim contribuir 
com as reflexões que se preocupam com a construção social da “realidade” (/da mulher) através da linguagem 
(discurso), pois nos colocamos na mesma corrente de pensamento que acredita que dar um “nome”, enquanto 
ato do discurso, não pode ser separado de suas consequências políticas e sociais. 
 
 

A FORÇA DO CORPO FRACO: CONTRADIÇÃO E DENEGAÇÃO NAS RELAÇÕES DE FORÇA 
 

Allan Strottmann Kern – Univás 
 

Tendo em vista os trabalhos de Orlandi sobre o espaço urbano (2001, 2004) e o corpo do sujeito (2004, 2012) 
como lugares de produção de sentidos, o tema de nosso trabalho (parte da construção teórico-analítica de um 
projeto de dissertação iniciado em 2013) é o corpo em protesto. Procuramos compreender a tensão que se 
instala nos discursos de protesto entre as posições, visivelmente marcadas, do policial uniformizado e do 
manifestante, colocando em causa as relações de força. Para tanto, partimos da base teórica da Análise de 
Discurso e tomamos o texto fotográfico como unidade de análise. Em nosso procedimento analítico, 
selecionamos dois recortes. No primeiro, temos a imagem de um menino que se coloca em posição de ameaça 
a um grupo de policiais, em fotografia produzida no centro de São Paulo, em 2004. No segundo, temos a 
mesma imagem reproduzida em um cartaz segurado por um manifestante em apoio à Primavera Árabe, no 
Líbano em 2011. Nossa análise incidiu sobre o contraste entre a força do corpo policial armado e a fragilidade 
do corpo do menino, cujo gesto produz uma inversão das relações de força. Entre os elementos da composição 
fotográfica, observamos que o gesto do garoto significa diferentemente nos dois recortes. No primeiro, 
notamos uma contradição nas relações de força. Já no segundo, a mesma imagem produz o efeito de 
denegação dessas mesmas relações, face ao deslocamento das condições de produção. 
 
 

O BANQUETE DE EROS: MEMÓRIA, IMAGINÁRIO E IDEOLOGIA 
 

Ludmilla Maria Lino Costa – Univás 
 

Este trabalho visa analisar discursivamente imagens que se utilizam do alimento como elemento erotizador do 
corpo feminino. Esta análise é parte da dissertação em andamento do programa de Mestrado em Ciências da 
Linguagem da Univás, que, sob as bases da Análise de Discurso de linha francesa, mais especificamente de 
Michel Pêcheux, foca sua atenção nas noções de Memória, Imaginário e Ideologia. Não há linguagem 
transparente e a imagem, enquanto discurso, é carregada de deslocamentos de sentidos, pontos de fuga, de 
deriva, assim trato, sobretudo, o funcionamento da Memória, do Imaginário e da Ideologia no momento da 
criação e da leitura de imagens, que utilizando alimentos, erotizam o corpo feminino. 
 

 
__________________ 
LÍNGUA E ENSINO VII 
SALA 9, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Sexta-feira, 27 de setembro – 08h00-09h20 
 
 

A ESCRITA DA LÍNGUA PELA CRIANÇA 
 

Cláudia M. V. Novaes de Souza - FAI- Centro de Ens. Sup. em Gestão, Tecnologia e Educação 
 
O presente estudo, embasado na Análise de Discurso, se propõe a divulgar parte dos estudos desenvolvidos pelo 
grupo de pesquisa "Práticas de Linguagem, Memória e Processos de Subjetivação" – UNIVÁS (SOUZA, 2009). Por 
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meio de materiais de linguagens explorados pelas crianças em fase de alfabetização, será apresentada a forma 
como o processo educativo fixa o discurso sobre a língua escrita na alfabetização, determinando e constituindo os 
modos de identificação e inscrição da criança aprendiz na língua nacional. Nessa relação, considera-se significativa 
a tensão presente na relação entre a língua materna e a língua nacional, na aprendizagem da escrita pela criança, 
no processo de alfabetização. Será estudada a presença de regularidades discursivas de sentidos de língua que 
transitam nas relações das crianças com a escrita, produzindo efeitos de memória na relação criança, professor, 
língua e, sobretudo, determinando seus modos de identificação e inscrição na escrita da língua portuguesa. Serão 
apresentadas as manifestações verbais de seus estranhamentos quando em exploração lúdica das materialidades 
das escritas a elas apresentadas. As análises indicam que tanto a criança quanto o seu professor continuam a 
significar e a se significar na língua, em um movimento em que se percebem os efeitos de retorno da memória da 
língua materna no processo de alfabetização. 
 
 

PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL:  
O EDUCANDO NO CENTRO DAS INVESTIGAÇÕES 

 
Maria Betanea Platzer – UNIARA  

 
A escola, entre outras responsabilidades, deverá oferecer ao educando situações significativas de 
aprendizagem de leitura, escrita e interpretação de textos, possibilitando o dominar dessas práticas com 
propriedade e desenvoltura. Defendemos que no âmbito dos debates sobre ensino e aprendizagem da língua 
escrita devem estar presentes reflexões sobre as expectativas apresentadas pelo aluno para o aprendizado do 
código escrito. Diante desse contexto, apresentamos, neste trabalho, discussões acerca das concepções 
referentes ao aprendizado da leitura e escrita reveladas por um grupo de 20 crianças matriculadas em escolas 
públicas municipais localizadas em cidades do interior do estado de São Paulo. São crianças que frequentam os 
anos iniciais do ensino fundamental. As respostas obtidas por meio dessa investigação podem ser agrupadas 
em diferentes temáticas que foram analisadas e discutidas. Destacamos que as crianças trazem para a escola 
diferentes expectativas no que se refere ao valor do aprendizado da leitura e da escrita, sendo papel do 
educador conhecer, desde o processo inicial de alfabetização e letramento, os anseios por elas manifestados. 
Articular a prática pedagógica às experiências dos educandos e, ao mesmo tempo, ampliar seus conhecimentos 
acerca da importância de leitura e da escrita em seu contexto social, cultural, histórico e político, torna-se 
fundamental no processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita. 

 
 

DISCURSO, LITERATURA E ENSINO: CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO E AS (IM) POSSIBILIDADES  
DA EMERGÊNCIA DA AUTORIA, EM UMA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO,  

DO CURSO DE PEDAGOGIA, DA FFCLRP/USP 
 

Érica Mancuso Schaden - FFCLRP/USP 
Filomena Elaine Paiva Assolini - FFCLRP/USP 

 
Fundamentando-se na Análise de Discurso Francesa e na abordagem Sócio-Histórica do Letramento, objetiva-
se investigar as (im) possibilidades de alunos do ensino fundamental ocuparem o lugar de intérpretes-
historicizados (ASSOLINI, 2003; 2010) nas produções linguísticas, orais e escritas, em condições de produção 
específicas. Além disso, como os professores relacionam-se com a leitura e com a literatura e como esta é 
utilizada em suas práticas pedagógicas escolares. A partir de uma proposta de estágio curricular supervisionado 
do curso de Pedagogia, da FFCLRP-USP, desenvolvemos com os alunos atividades de leitura, interpretação e 
produção linguística, por meio da adaptação, elaborado por nós, da obra original Terra Sonâmbula, do escritor 
moçambicano Mia Couto. Nosso corpus apresenta 64 produções linguísticas, orais e escritas, desenvolvidas 
pelos alunos, dentre elas 1 história coletiva intitulada Muidinga 2, 5 textos para a proposta Quem sou eu, 5 
textos para a atividade Histórias para o menino Muidinga, além de dados de 5 questionários respondidos por 
professores do ensino fundamental, formados em Pedagogia. Podemos compreender, por meio da análise 
discursiva realizada, que o trabalho com a literatura, com a leitura e escrita de textos, oportuniza que 
professores e alunos possam, mediante condições de produção favoráveis, constituírem-se como intérpretes-
historicizados de seus dizeres, permitindo-os interpretar e, assim, lidar com os vários sentidos do discurso. 
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A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO NO ENSINO DE ESCRITA:  
UM OLHAR A PARTIR DA TEORIA ENUNCIATIVA DE ÉMILE BENVENISTE 

 
Érica Daniela de Araujo – UFU  

Carmen Lúcia Hernandes Agustini – UFU 
 
Nesta apresentação, objetivamos analisar, tendo em vista as noções de escrita, escritura e ensino, as 
implicações subjetivas na relação professor-aluno no processo de (re)escrita de manuscritos escolares. O 
ensino da escrita passa, necessariamente, por um processo subjetivo de “escuta” dos comandos do professor, 
assim como pela necessária planificação do fluxo de associações da linguagem-interior da qual o escrito torna-
se produto. Assim, intentamos problematizar a relação professor-aluno e suas implicações nesse processo, uma 
vez que não há garantia de que a intervenção do professor possa reverter-se em algo favorável ao aluno. Para 
essa problematização, embasar-nos-emos na Teoria da Enunciação benvenistiana em contato com o prisma 
metodológico da Crítica Genética, isto porque, de nosso ponto de vista, trata-se de um diálogo bastante 
frutífero no que concerne à análise do processo dinâmico de tessitura escrita. Ademais, retomaremos algumas 
noções essenciais nos estudos de Émile Benveniste, quais sejam: (inter)subjetividade, efeito pragmático da 
comunicação e enunciação, a fim de salientar a não garantia de que um processo de intervenção-interferência, 
por ele mesmo, possa levar o aluno à assunção de uma escrita institucionaliza, passível de ser convertida em 
discurso pelo interlocutor, já que há em jogo aspectos subjetivos envolvidos nesse processo; o aluno não 
recebe algo do professor de modo passivo; há interpretação, há mo(vi)mento na experiência de linguagem. 
 
 

___________________ 
LÍNGUA E ENSINO VIII 
SALA 10, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Sexta-feira, 27 de setembro – 08h00-09h20 
 
 

A APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS EM PROJETOS DE INTERCÂMBIO 
 

Bruna da Silva Campos – UFLA/CNPq 
Tânia Regina de Souza Romero – UFLA/CNPq 

 
No envolvimento de estudantes em Projetos de Intercâmbio, a aprendizagem de línguas tem experimentado um 
impulso e chamado atenção por parte de autoridades nacionais e de diversas instituições. Identificam-se, aí, 
questões que foram sendo postergadas, como a valorização da formação linguística e o investimento em ensino 
de línguas adicionais. Nosso objetivo é descrever e refletir sobre a aprendizagem de língua espanhola de seis 
estudantes intercambistas que sentiram a necessidade de desenvolver sua habilidade nos países do Mercosul 
para poderem participar de atividades escolares e interagir. Os dados foram coletados por meio de questionários, 
de relatos sobre o processo, em que se procurou enfatizar: (a) as dificuldades comunicativas enfrentadas; (b) o 
processo de aprendizagem in loco; e (c) possíveis ações para manutenção e desenvolvimento do idioma após o 
retorno ao Brasil. Os dados serão entendidos à luz de elaborações teóricas pertinentes aos processos de ensino-
aprendizagem de línguas estrangeiras (William e Burden, 1997; Lantolf e Thorne, 2009; Vygotsky, Romero, 2011), 
com ênfase às estratégias utilizadas. Os resultados indicaram foco de atenção em pronúncia e adequações 
verbais, interação com nativos e utilização de recursos informatizados. Esses indicativos acentuam a realidade das 
necessidades de aprendizagem de língua em ambiente natural, bem como chamam a atenção para o uso criativo 
de estratégias contextuais para superação de dificuldades linguísticas. 
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EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS DA LÍNGUA INGLESA: EVOCANDO A TRÍADE LÍNGUA, CULTURA E IDEOLOGIA 

 
Juliano da Silva Lima – Univás 

 
Objetiva-se, com este estudo de natureza interpretativa, realizar uma análise de algumas Expressões 
Idiomáticas da Língua Inglesa (LI): seus efeitos de sentido, o imaginário que evocam no sujeito-aluno e no 
sujeito-professor e a aparente impossibilidade de tradução. Com base em conceitos norteadores da Análise de 
Discurso de linha francesa (AD), partimos do pressuposto de que há uma relação indissociável entre língua, 
cultura e ideologia que produz efeitos de sentidos nas expressões idiomáticas e no processo de ensino-
aprendizagem de línguas. Levantamos a hipótese de que as expressões idiomáticas na LI ao mesmo tempo em 
que encantam, pois trazem particularidades da língua-cultura alvo e de seus falantes, também colocam em 
evidência a impossibilidade de apreensão dos sentidos pela língua materna do aprendiz, em função da estreita 
relação entre língua, cultura e ideologia e dos sentidos evocados em cada língua-cultura. A coleta do material a 
ser analisado se deu através de entrevistas orais, posteriormente transcritas, realizadas com alunos de nível 
intermediário de LI e professores de uma escola particular de Idiomas, localizada em Ouro Fino – MG. Em 
última instância, pretendemos, com o presente estudo, contribuir não só para uma reflexão mais significativa 
dentro do assunto pesquisado, mas promover ressignificações e deslocamentos para aqueles que se sentem 
tocados e identificados pela LI. 
 

 
O DISCURSO DE TOMÁS DE AQUINO ACERCA DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEMA A PARTIR DO DE 

MAGISTRO 
 

Rodrigo Aparecido de Godoi - Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP 
 
O presente estudo problematiza o discurso acerca da concepção educacional desenvolvida por Tomás de 
Aquino (1224/25–1274), um verdadeiro e exímio mestre, que se dedicou, com todo empenho, à práxis 
educacional como professor nas universidades do Medievo. Na verdade, com este grande pensador da história 
ocidental, a Idade Média acompanhou o florescimento e o amadurecimento de um sistema que abordou 
questões concernentes às diversas correntes doutrinárias da época. Foi com o pensamento e com as obras do 
Aquinate que o período Escolástico alcançou seu máximo coroamento. Destarte, para se alcançar os resultados 
almejados, tal pesquisa apresentará, essencialmente, uma índole teórica e se adotará como referencial 
bibliográfico os artigos 1 e 2 de sua obra denominada De Magistro, uma das questões disputadas sobre a 
verdade, mais precisamente a questão de número 11, disputada por volta do ano de 1257/1258. A partir dessa 
obra, abordar-se-á, sobretudo, a compreensão de educação desenvolvida pelo Doctor Angelicus, como ainda o 
papel exercido pelo educando e pelo educador no processo de ensino-aprendizagem. Acredita-se, que o 
desenvolvimento desta pesquisa poderá propiciar uma compreensão mais ampla e aprofundada da doutrina 
sobre o processo educativo desenvolvido pelo Angélico, fazendo com que se perceba a originalidade e a grande 
colaboração de Tomás de Aquino, tanto para o ambiente da Filosofia, como para o campo da Educação. 
 

 
O PRIMEIRO CONTATO COM A LÍNGUA INGLESA: UM ESTUDO DE CASO SOB A PERSPECTIVA DE UM 

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE UMA ESCOLA ESTADUAL EM PALMAS-TO 
 

Suiane Francisca da Silva - Universidade Federal do Tocantins 
 
Este estudo, realizado em uma escola pública estadual, localizada na região Sul da Capital Palmas-TO, teve 
como objetivo central verificar através de percepções de um professor de Inglês (LI) na Educação Infantil e 
assim poder verificar como ocorre o primeiro contato com a Língua Inglesa no que concerne a aprendizagem 
de uma Língua Estrangeira (LE) por parte dos seus respectivos alunos tendo em vista que estes estão também 
inseridos em um processo de primeiro contato com a Língua Materna (LM), ou seja, a fase da alfabetização. O 
aporte teórico em que este estudo baseia-se primordialmente no que tange as crenças no processo de ensino e 
aprendizagem de LE a teóricos, tais como: Pajares (1992); Barcelos (2001); Pires (2004), Rocha (2006), Tonelli 
(2008);Félix (1999), Rolim (1998) e Oliveira (2002). A metodologia foi a de estudo de caso, a coleta de dados foi 
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obtida por intermédio de entrevista (gravações de áudio) e aplicação de questionário além de conversas 
esporádicas. Através dos resultados obtidos neste estudo constatou-se que o professor-colaborador acredita 
que o processo de ensino e aprendizagem de Língua Inglesa e o primeiro contato com a Língua-Alvo ainda na 
educação básica: a) oferece aos alunos uma oportunidade única; b) quanto mais cedo eles tiverem contato 
com a língua (Inglês) mais cedo aprenderam; c) a música é uma estratégia eficaz de aprendizagem. 
 
 

__________________ 
LÍNGUA E ENSINO IX 
SALA 11, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Sexta-feira, 27 de setembro – 08h00-09h20 
 
 

O ESTATUTO DOS ERROS GRÁFICOS EM PRODUÇÕES DE ALUNOS DE ENSINO MÉDIO 
 

Suzan Kelly Rodrigues Brilhante – UFLA/CAPES 
Rafaely Carolina da Cruz – UFLA/CAPES 

 
O presente trabalho tem por objetivo analisar o estatuto dos erros gráficos cometidos por alunos de Ensino 
Médio. Para embasar a investigação proposta, foi realizado um estudo pautado nas teorizações de Moraes (2003; 
2002), Zorzi (1998; 2003), Lemle (2007), Silva; Morais; Melo (2003); Ferreira (1998), entre outros. Tais estudos 
abordam questões como as relações entre fala e escrita, os tipos de erros cometidos por alunos de diferentes 
níveis de escolaridade e estratégias metodológicas para o ensino da ortografia. No presente estudo, buscou-se 
priorizar as concepções acerca do ensino de ortografia e as categorizações dos tipos de erros mais cometidos por 
alunos. A escrita ortográfica demanda um uso consciente da língua, mas também deve considerar os usos sociais 
dessa língua. Nesse sentido, o ensino de ortografia deve partir de um ponto de vista formativo, ou seja, produtivo, 
buscando uma metodologia adequada para garantir a aprendizagem, de modo reflexivo e interativo. Buscou-se, 
também, neste estudo, categorizar erros de grafia cometidos por alunos do Ensino Médio, com vistas a analisar a 
natureza das dificuldades dos alunos, bem como os tipos de erros que mais persistem ao longo da escolaridade. O 
trabalho realizado evidencia que os erros mais comuns são de natureza de representação múltipla, os quais 
requerem um procedimento analítico no momento do encaminhamento metodológico, uma vez que, mesmo no 
Ensino Médio, a ortografia precisa ser trabalhada de maneira sistemática. 
 

 
O DISCURSO JUSTIFICADOR DOCENTE ENTRE O DIZER E O FAZER CIÊNCIAS NO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS DE POUSO ALEGRE 
 

João Baptista de Almeida Junior – Univás/PIBIC  
Giselle Paula Fonseca Simões – Univás/PIBIC  

 
As práticas de ciências no ensino médio das escolas municipais de Pouso Alegre são precárias ou inexistentes. 
Este trabalho tem como objetivo analisar essas condições de produção e o discurso docente derivado delas. 
Tomamos a AD como dispositivo teórico-metodológico para se ocupar desse inexistente ou pouco realizado, 
em termos de aulas experimentais ou laboratoriais, pelos docentes de Ciências da Natureza e Matemática ante 
as exigências dos PCNs. A despeito das condições deficientes, ou da não realização dessas práticas, o discurso 
dos docentes incorpora sentidos que buscam justificar a carência das atividades. Perguntamos então: que 
sentidos são estes que emergem das entrevistas gravadas? Que estatuto de verdadeiro dar a eles na concepção 
dicotômica teoria-prática que os separa discursivamente? Que relação pode-se estabelecer entre a linguagem 
(teoria) e os experimentos (prática) na sustentação de um projeto de ensino de ciências? O discurso docente é 
parafrástico, às vezes omisso, de um silêncio constitutivo e conveniente, derivado de sua inabilidade, oriunda 
da não capacitação experimental no período de graduação. Não se trata de culpabilizar o docente, mas de 
observar que o discurso justificador negativo dele somente fecha o círculo vicioso de inoperância científica, isto 
é, encobre e reforça a ausência de atividades experimentais indispensáveis na formação de vocações para as 
ciências nos jovens do ensino médio. 
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O GÊNERO CORDEL EM SALA DE AULA: FORMAÇÃO DE ALUNOS LEITORES 
 

Joana Tenório Guerra Caetano – UFLA  
Ana Flávia Naves Carvalho – UFLA  

 
O trabalho em pauta visa a apresentar os resultados de uma oficina que teve por objeto o estudo das 
contribuições que a Literatura de Cordel pode trazer para o encaminhamento das práticas de leitura e escrita em 
sala de aula. Para uma contextualização da temática estudada, foi realizada uma pesquisa sobre a origem e as 
características do gênero e elencadas as potencialidades que a atividade poderia agregar ao desenvolvimento das 
habilidades leitoras. Em seguida foi desenvolvida uma oficina com alunos do 8° ano do Ensino Fundamental da 
rede pública em três etapas: apresentação do gênero, leitura e retextualização. O presente trabalho teve por 
objetivo, promover o conhecimento de uma rica manifestação da nossa literatura, a diversidade cultural e 
linguística além de contribuir para a qualidade da leitura devido ao forte traço de oralidade presente no gênero. 
Após o estudo realizado e a finalização da oficina, compreende-se que a exploração desse gênero textual fornece 
subsídios para o aluno desenvolver o interesse pela leitura e pela busca de novos gêneros literários, despertando 
habilidades de interpretação, leitura, inferência e principalmente de reflexão sobre o preconceito linguístico. 
Nessa perspectiva, o contato com o Cordel poderá incentivar o aluno a desenvolver habilidades de leitura mais 
complexas, contribuindo para a formação efetiva do sujeito-leitor e para o aprendizado global do aluno 
mostrando que é por meio da leitura e da escrita que se tem acesso à cultura. 
 
 

A RETEXTUALIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA O LETRAMENTO 
 

Joana Tenório Guerra Caetano – UFLA  
Ana Flávia Naves Carvalho – UFLA  

 

Este trabalho socializa resultados sobre a retextualização como estratégia metodológica para o letramento. O 
objetivo é analisar em que medida este trabalho, contribui para o desenvolvimento e a apropriação das 
práticas leitura e produção escrita de textos que congregam, em sua constituição, diversas linguagens. Para 
Kleiman (2005, p.12) práticas de letramento são “um conjunto de atividades envolvendo a língua escrita para 
alcançar um determinado objetivo numa determinada situação, associadas aos saberes, às tecnologias e às 
competências necessárias para sua realização”. Assim, foram trabalhadas as seguintes atividades de 
retextualização: a paródia e a história em quadrinhos, textos multissemióticos, cujo sentido é construído não só 
através das palavras, mas também pelas imagens e sons. Entende-se que a retextualização configura-se como 
um “processo de transformação de uma modalidade textual em outra, ou seja, trata-se de uma refacção e uma 
reescrita de um texto para outro”. (DELL’ISOLA 2007, p. 10). Este processo de refacção baseia-se no 
pressuposto de que “retextualizar é produzir um novo texto” (MATENCIO, 2002). Os dados analisados foram 
coletados a partir das atividades desenvolvidas no PIBID/CAPES e são compostos por histórias em quadrinhos e 
paródia. Os resultados indicam que a retextualização contribuiu para que os alunos desenvolvessem novas 
formas particulares de pensar sobre a leitura e a escrita. 
 
 

_________________ 
LÍNGUA E ENSINO X 
SALA 12, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Sexta-feira, 27 de setembro – 08h00-09h20 
 
 

FORMAÇÃO DOCENTE E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA EM CONTEXTO DA EJA 
 

Helenice Joviano Roque de Faria – UNEMAT 
 
Pensar a formação requer compreender as questões e desafios que permeiam a educação nos dias atuais, bem 
como concentrar esforços, no sentido de subsidiar as questões teóricas e/ou práticas desenvolvidas em sala de 
aula. E o grande esforço recai em correlacionar os princípios que subjazem as políticas públicas do Estado 
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(documentos prescritivos como os Parâmetros curriculares nacionais, Orientações Curriculares, etc.) com a 
prática cotidiana em sala de aula. Sendo assim, apresento reflexões iniciais sobre a formação inicial e 
continuada, desenvolvida com um grupo de bolsistas do PIBID (Língua portuguesa) e professores egressos da 
Universidade do Estado de Mato Grosso/MT, que desenvolvem suas atividades em um Centro de Educação de 
Jovens e Adultos, localizado na cidade de Sinop/MT. Meu olhar se lança a partir de minhas práticas, pois, desde 
2001, trabalho com a formação docente na graduação em Letras, desenvolvo projetos em escolas públicas de 
Ensino Fundamental e Médio e formação específica para professores de língua portuguesa, estendendo meu 
diálogo, nestes últimos três anos, aos alunos do Curso de Letras, bolsistas do Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência- PIBID de Língua Portuguesa (UNEMAT/ CAPES), no sentido de (re)pensar os sentidos 
da formação e corresponder às exigências que a profissão docente tem exigido cada vez mais. 
 
 

ORALIDADE E ENSINO: CONCEPÇÕES E METODOLOGIAS 
 

Helena Maria Ferreira – UFLA 
Francieli Aparecida Dias – UFLA 

 
A temática eleita para reflexão direciona-se para a investigação da oralidade concebida como objeto de ensino-
aprendizagem. A metodologia utilizada se circunscreve no campo de uma pesquisa teórica, pautada em 
autores como Castilho (1998) e Evaristo (2006). Desse modo, os estudos empreendidos sinalizaram para a 
necessidade de uma discussão conceitual e metodológica do que seja “ensinar a língua oral”. Nesse sentido, os 
resultados desvelam a necessidade de um redimensionamento de concepções e de metodologias que 
ultrapassem a posição de que o ensino da oralidade se pauta no ensino-aprendizagem de uma estrutura, de 
sua apreensão em níveis de análise linguística, de léxico e vocabulário, de aspectos fonéticos e fonológicos. 
Trabalhar com a oralidade em sala de aula não pode implicar apenas ensinar uma gramática do oral, nos 
moldes do ensino tradicional de língua, pautado na normatividade aplicada à escrita e que deveria ser 
transportada para as manifestações faladas, como sinônimo de aprendizagem e domínio da língua, ou como 
base para uma descrição abstrata das estruturas, que isoladamente pouco tem a contribuir na formação dos 
sujeitos. Nesse sentido, ensinar e aprender oralidade deve contemplar necessariamente, como um de seus 
objetivos, o de fornecer elementos para que os sujeitos sejam capazes de analisar e de mobilizar estratégias 
discursivas mais adequadas para cada situação de interação social. 
 
 

A LÍNGUA ADICIONAL E SUA ABORDAGEM NA ESCOLA PÚBLICA 
 

Amanda Pereira Moreira – UFLA/ PIBIC/ Fapemig 
 
No atual mundo globalizado, com diversos campos em expansão, em especial o comercial e o social, ter 
conhecimento de uma língua adicional torna-se cada vez mais necessário como instrumento de ação social 
(ROCHA, 2009). Tendo o setor público sentido a necessidade para responder essa demanda e implantando o 
ensino de LA nas séries iniciais, presencia-se, nas últimas décadas, um crescente número de crianças 
aprendendo o inglês como LA. Assim, o objetivo desse estudo identificar problemas percebidos na prática de 
sala de aula de estudantes de uma turma do 6º Ano do Ensino Fundamental, sendo feita a coleta de dados em 
uma escola da Rede Pública do sul mineiro e refletir sobre a abordagem de linguagem evidenciada, baseada 
nas abordagens propostas por Richards e Rogers (1995). Em seguida, os dados foram elencados e categorizados 
de acordo com os erros de escrita que os alunos desta turma apresentaram (ortografia, ordenação de palavras, 
gramática, falta de artigo e conjugação). Por fim, considerando que a maioria das tarefas realizadas pela turma 
eram escritas, os dados foram categorizados e discutidos, visando-se formas do professor auxiliar os 
estudantes a serem bem sucedidos em atividades escritas, baseando-se nos estudos de ensino de escrita 
propostos por Ur (1998). Sugere-se que, com o auxílio do professor, os alunos façam feedback entre si para que 
seja possível a identificação dos erros (como gramática, pontuação,uso de verbos, artigos e apóstrofos) e se 
conscientizem destes. 
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ANÁLISE DE TEXTOS E (RE)CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS 
 

Flavia Aparecida Soares – E. E. Antônio Martins do Espírito Santo /FANS  
 
Este trabalho de caráter descritivo e qualitativo parte do pressuposto teórico de que a (re)construção de 
sentidos de textos consiste em escolhas realizadas pelos indivíduos/sujeitos e representam conforme Koch 
(2009), as atitudes, crenças, desejos, julgamentos, ideias, opinião e valores que eles têm em relação ao mundo 
e às coisas mundanas. Consideramos, pois que todos os textos têm a marca do(s) seu(s) produtor(res), e, 
embora haja textos semelhantes no que tange à discussão de um mesmo tema, o que acontece, nesses casos é 
uma intertextualidade. Nenhum texto se repete, pois os indivíduos são “únicos” e mesmo, influenciados pelo 
entorno social, têm uma “forma individual” de se expressar e (re)construir a realidade, quer seja em uma 
interação face a face, quer seja em um texto escrito. E assim como os textos não se repetem pressupõe-se que 
as interpretações e (re)construção de sentidos de textos também são múltiplas de modo que um mesmo texto 
pode ser considerado coerente para determinado leitor e incoerente para outros leitores. A fim de 
investigarmos o processo de interpretação e (re)construção de sentidos de textos analisaremos algumas 
estratégias utilizadas por estudantes do 2º ano do Ensino Médio ao fazerem análise de textos. Este recorte 
justifica-se pelo fato de a pesquisadora atuar como professora dessa série. Por fim, a pesquisa visa também 
contribuir para a árdua tarefa do(s) professor(es) de Língua Portuguesa de formar leitores/produtores de 
textos. 
 
 
 
 

________________________ 
LINGUAGEM E SOCIEDADE V 
SALA 13, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Sexta-feira, 27 de setembro – 08h00-09h20 
 

 
ANÁLISES DISCURSIVAS SOBRE A (DES)CONSTRUÇÃO DA DEMOCRACIA: PRÁTICAS ESCOLARES 

  
Enio José Porfirio Soares – FFCLRP-USP 

Filomena Elaine Paiva Assolini – FFCLRP-USP 
  
O ambiente escolar, hoje, ocupa noticiários mais pelas violências vividas do que por construções significativas 
que desenvolvam uma educação voltada para o fomento de práticas democráticas, ainda que haja uma espécie 
de consenso ideológico sobre esse papel da escola. Sendo assim, nesta pesquisa, objetivamos investigar 
divergências observáveis na relação entre os dizeres e os fazeres docentes no que concerne à construção de 
práticas democráticas no espaço escolar. Através de entrevistas semiestruturadas com sujeitos professores e 
gestores, produções escritas dos sujeitos estudantes e observações realizadas em três escolas municipais de 
ensino fundamental, Ciclo II, valemo-nos do arcabouço teórico metodológico da Análise de Discurso de matriz 
francesa, com o intuito de apontar distanciamentos entre o interdiscurso corrente no meio educacional a 
respeito do ideal de escola democrática, em parte materializado em leis e documentos oficiais, e o que se faz 
concretamente para a construção desse ideal como prática. Buscamos corroboração nas obras de Foucault, 
Authier-Revuz, Althusser, Orlandi, Assolini, Gregolin, Tfouni, entre outros, para analisarmos se a escola dá 
oportunidades para que seus alunos sejam sujeitos de seus dizeres e fazeres, focando a materialidade 
discursiva de suas produções e a emergência ou não da função autor na organização de seus dizeres. 
 
  

REPRESENTAÇÃO E DISCURSO: A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA NO LIVRO DIDÁTICO 
  

Bruna Fátima de Brito – Univás/ PROBIC/FAPEMIG 
Andrea Silva Domingues – Univás/ PROBIC/FAPEMIG 

  
Esta pesquisa tem como proposta analisar a representação e o discurso do sujeito denominado escravo e/ou 
afro-brasileiro nos livros didáticos destinados ao ensino fundamental da rede pública estadual da cidade de 
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Pouso Alegre e discutir a implementação das leis n.º 10639/03 e 11.645/08, que se refere à obrigatoriedade do 
ensino da cultura africana e afro-brasileira, e indígena no sistema escolar. Metodologicamente, trabalhamos 
com análise de entrevistas, o conteúdo escrito e imagens do livro didático adotado pelas escolas estaduais no 
ano de 2009, uma vez que, dentre os materiais didáticos, os livros continuam a ser o grande referencial na sala 
de aula para alunos e professores das escolas públicas e privadas do país, embora sejam utilizados de formas 
variadas. Com o propósito de entender como a cultura afro-brasileira e africana é representada através da 
memória nos livros didáticos e como interferem na construção ideológica dos educandos, buscamos perceber 
como a escola auxilia ou não na quebra de resistências de se aceitar as diferenças do outro. Para tal proposta 
se faz fundamental pensar no conceito de ideologia, pois percebemos que “não há discurso sem sujeito e não 
há sujeito sem ideologia” (ORLANDI,2001,p.47). Neste contexto a análise de discurso é um caminho teórico, 
metodológico que nos auxilia a entender que a repetição nos livros didáticos não é uma simples reprodução, e 
sim um acontecimento discursivo em encontro com a memória (Pechêux,1983). 
 
 

ENTRE A FALA E A COMPREENSÃO: UM OLHAR PARA A LINGUAGEM INFANTIL COMO UM PROCESSO DE 
INTERAÇÃO VERBAL 

  
Ilsa do Carmo Vieira Goulart – Unicamp 

  
Partindo da premissa de que todos os campos da atividade humana se conectam pela linguagem, de que o 
emprego da língua se realiza sob a forma de enunciados num processo de interlocução discursiva, este trabalho 
abordará  a linguagem e seu processo de constituição, não apenas como ato de comunicação entre um emissor 
e um receptor, mas como uma ação marcada por uma estrutura dialógica, que parte de um plano interpessoal 
para um plano intrapessoal e adquire sua resignificação dentro de uma determinada situação de uso da 
linguagem. A partir dessa perspectiva, a pesquisa assume por objetivo compreender e destacar a construção da 
linguagem pela criança como um processo de interação verbal e dialógico, merecedor de observação, descrição 
e análise. Para tanto, o trabalho utilizará de circunstâncias de diálogos – entre adultos e crianças –, 
representadas em tirinhas, que apresentam enunciados direcionados ou impregnados por um pensamento 
egocêntrico, que repercute diretamente na fala da criança. Assim, o desenvolver do texto buscará 
embasamentos teóricos na concepção de desenvolvimento e aprendizagem sob a abordagem Histórico-
cultural, como também, recorrerá à teoria da Enunciação de Bakhtin. Ao direcionar o olhar reflexivo para a 
linguagem é possível delinear alguns apontamentos, como a ausência de neutralidade e a ocorrência da 
expressividade mediante um processo de interação verbal. 

 
 

PROPAGANDA E REPRESENTAÇÃO SOCIAL: A IMAGEM DO NEGRO NA PROPAGANDA COMERCIAL BRASILEIRA 
  

José Roberto Gonçalves – Univás/PIVC 
Mariana Romão da Silva – Univás/PIVC 

  
Este trabalho consiste de reflexões parciais, resultantes da pesquisa de Iniciação Científica da Univás (PIVIC), 
que objetivou investigar a imagem do negro projetada pela propaganda comercial brasileira. Para a execução 
deste trabalho procedeu-se o levantamento de anúncios veiculados nas mídias impressas, que estão 
disponíveis na internet, e que tiveram o negro como protagonista ou coadjuvante da mensagem publicitária. 
Para a realização das análises, apoiamo-nos nos ensinamentos de Eni Puccinelli Orlandi (As formas do silêncio, 
2007) e Patrick Charaudeau (Discurso das mídias, 2006), que nos possibilitaram observar como o “sujeito e o 
sentido se constituem ao mesmo tempo” (Orlandi, 2007), e que “toda forma remete a sentido, todo sentido 
remete a forma” (Charaudeau, 2006), oportunizando-nos observar os sentidos projetados, através da 
propaganda, sobre ser negro na sociedade brasileira. A partir do cotejamento das peças com os indicadores 
econômicos e sociais (IBGE) de cada período, pode-se estabelecer cinco grandes momentos do negro na 
propaganda comercial nacional. O 1º - o negro como mercadoria (império); 2º - o negro caricato ou grotesco 
(1900 até anos 50); 3º - o negro esportista / artista (anos 60 e 70); 4° - o negro consumidor limitado (anos 80 e 
90); 5º o negro consumidor ampliado (Plano Real até os dias atuais). Esta organização, ainda provisória, se 
apresentou a partir das observações de como os negros são introduzidos/representados nestas peças. 
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_______________ 
LINGUÍSTICA VIX 
SALA 14, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Sexta-feira, 27 de setembro – 08h00-09h20 
 
 

A CONTRIBUIÇÃO DO SUFIXO –AL NA FORMAÇÃO DE NOMES DE CIDADES 
 

Julia da Rosa Silva – UFLA/CAPES 
Naira Joselina do Carmo Terra – UFLA/CAPES 

 

A comunicação em pauta tem por objetivo socializar os resultados parciais de um estudo sobre formação de 
palavras. De forma mais específica, investiga-se a produtividade do sufixo –al na formação de nomes de 
cidades. Analisa-se, ainda, a carga semântica que é atribuída ao elemento, visto que a esse sufixo pode ser 
imputado mais de um sentido. Para o desenvolvimento desse trabalho realizou-se um pesquisa bibliográfica 
elencando teóricos como Basílio (1987 e 2009), Kehdi (2007) e Ilari (2010), visto que esses autores apresentam 
pesquisas relevantes acerca dos processos de formação de palavras e sobre o sufixo –al. O corpus analisado é 
composto por nomes de cidades do estado de Minas Gerais e do estado de São Paulo, que apresentam o sufixo 
–al em sua formação. De acordo com Basílio (2009) o sufixo –al designa, na maioria dos casos, áreas extensas, 
sendo que o radical presente na palavra indica o conteúdo semântico sobre o qual se refere tal extensão. Foi 
possível constatar, no corpus analisado, que existem ocorrências desse sufixo como formador de nomes de 
cidades que não condizem com a definição acima. Contudo, na maioria dos casos a ocorrência do sufixo –al, 
nesse contexto, corresponde à definição supracitada. 
 
 

DITONGO [-EY]: INTERFACE ENTRE FONOLOGIA E SOCIOLINGUÍSTICA 
 

Evilazia Ferreira Martins – UFMG/CAPES 
 
O que as análises sociolinguísticas e fonológicas dizem sobre a variabilidade entre o ditongo [-ei] e a vogal 
simples *e+ (‘peixe’ *peyxi+ ~ *pexi+)? Mesmo tendo em vista objetos diferentes, seus resultados, 
respectivamente, quantitativos e explicativos se apoiam na descrição da variabilidade ou não? Quais são as 
vantagens em se observar as duas linhagens metodológicas na descrição da variabilidade e o que deve ser 
repensado? Este conjunto de questionamentos motivou-nos à análise comparativa do ditongo [-ei] sob as duas 
vertentes. Para isso, fizemos a leitura de vários trabalhos sociolinguísticos de pelo menos quatro regiões do 
país (Nordeste: Araújo (1999) e Silva (2004); Norte: Lopes (2002) e Farias (2008); Sudeste: Silva (1997); Sul: 
Toledo (2011), Cabreira (1996) e Bisol (1994)); e estabelecemos seus pontos convergentes e divergentes; 
fizemos também a leitura dos trabalhos fonológicos, baseados, em geral, na Geometria de Traços (Bisol, 1989, 
1994, 2009; Martins 2011). Como resultado, podemos constatar que: a) os dados sociolinguísticos corroboram 
a análise fonológica não unificada da monotongação do ditongo seguido de tepe e consoantes alveopalatais e 
b) a proposta da dissimilação em oposição à assimilação. Já a fonologia, apontou a necessidade de considerar 
as classes naturais para a categorização dos fatores da variável independente contexto seguinte nas análises 
sociolinguísticas. 
 
 

OS DITONGOS CRESCENTES NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 
 

Evilazia Ferreira Martins – UFMG/CAPES 
 
Os glides de ditongos crescentes são tradicionalmente reconhecidos como alofones livres advindos de vogais 
altas subjacentes e são derivados em um processo pós-lexical conhecido como ressilabificação (Bisol, 1989). 
Nestes casos a alternância entre esses glides e as vogais altas não altera o significado da palavra (‘quiabo’ 
*ki.‘a.bu+ ~ *‘kya.bu+). Por outro lado, nas sequências *kw+ ou *gw+ + V, o ditongo crescente é categórico e o 
único segmento realizado na forma fonética é o glide (‘quando’ somente *‘kwã.du+). Nos estudos do Português 
Brasileiro, esse glide pode ser fonologicamente interpretado junto à consoante velar: a) como uma unidade 
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morfofonemática no léxico [kw, gw] (Bisol, 1989), b) como segmentos complexos (Garcia, 1989) e, em uma 
terceira possibilidade, c) o seu glide pode ser interpretado como uma variante combinatória de outro fonema – 
por exemplo da vogal – (Couto, 1996, p.41) ou como um fonema em si. Dentre essas possibilidades, 
consideramos a última. Assim, esse glide é, para nós, um fonema subjacente que ocupa a segunda posição do 
ataque. Propomos, com base em Hume (1994), que os glides de ditongos crescentes e decrescentes que não 
alternam com vogais na forma subjacente possuem estrutura interna consonantal, enquanto que glides pós-
lexicais, que alternam com vogais altas, possuem estrutura vocálica. Assim, construímos uma análise unificada 
para esses ditongos. Ilustramo-la na Teoria Otimalista standard (Prince, Smolensky, 1993; Mccarthy, Prince, 
1993b). 
 
 

O EMPREGO DA VÍRGULA COM ADJUNTOS ADVERBIAIS: PRESCRIÇÕES E USOS 
 

Gustavo Fechus Monteiro – IFMG 
Eliane Mourão – UFOP 

 
As gramáticas que se filiam à tradição normativa explicam insuficientemente o emprego da vírgula com 
elementos de natureza adverbial. Uma dificuldade que desde cedo se impõe ao usuário da escrita formal está 
relacionada ao fato de a GT não esclarecer de modo definitivo o emprego da vírgula com adjuntos adverbiais. Os 
gramáticos geralmente recomendam determinado uso, mas não o têm por obrigatório, o que faz parecer, em 
alguns casos, que empregar ou não a vírgula é uma opção aleatória do escritor, como se a presença desse sinal de 
pontuação fosse resultado de meras escolhas pessoais, e não de contingências e motivações inerentes ao próprio 
texto. O que ocorre, entretanto, é que uma observação menos apressada do texto formal revela que algumas 
práticas são mais perseguidas pelos escritores; outras, menos. Isso é denotativo de que o funcionamento do 
emprego dos sinais de pontuação ultrapassa as explicações que a GT pode nos fornecer. Desse modo, este 
trabalho dedica-se ao estudo dos adjuntos adverbiais e à observação de algumas regularidades que nem sempre 
correspondem ao postulado da GT. Cotejam-se aqui determinadas prescrições relativas à pontuação, e os usos 
dos adjuntos adverbiais frequentemente preferidos pelos usuários da escrita padrão. Este estudo sinaliza que o 
funcionamento real dos adjuntos adverbiais e o emprego da vírgula com essas categorias obedecem a uma lógica 
que não corresponde exatamente às prescrições fornecidas pela gramática normativa. 

 
 

________________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO XXIV 
SALA 1, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Sexta-feira, 27 de setembro – 13h30-15h00 
 
 

A REPRESENTAÇÃO DO POLÍTICO NA CONSTRUÇÃO DO PROCESSO DE PERSONIFICAÇÃO DA ANOREXIA 
 

Naiara Souza da Silva - Universidade Católica de Pelotas  
Aracy Ernst Pereira - Universidade Católica de Pelotas  

 
A presente proposta apresenta a análise de um recorte do corpus discursivo estudado no projeto intitulado 
Retratos digitais: o discurso da auto-agressão, desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Letras da 
Universidade Católica de Pelotas. Identificaram-se, à luz da Análise do Discurso de tradição pecheuxtiana, três 
categorias distintas que serviram como meio operacional de análise: 1º) eu (anoréxica) fala a um tu (anoréxica); 
2º) eu (anoréxica) fala a um tu (anorexia); 3º) eu (anorexia) fala a um tu (anoréxica). Interessa aqui, a terceira 
categoria de análise em que ocorre um processo de personificação da patologia, a anorexia. Este processo 
decorre das relações de força que têm estreita relação com o político, pois o lugar social ao qual o sujeito que fala 
(o sujeito do discurso: “eu”) está inserido, marca o discurso com a força da locução que este lugar representa. 
Assim, a partir do lugar da liderança, o discurso da anorexia é legitimado dentro da formação discursiva em que 
está inscrito e os sentidos produzidos atingem efetivamente o corpo do interlocutor, a anoréxica. Trata-se de um 
corpo simbólico, ou seja, corpo de um sujeito que é construído através de um processo de significação em que 
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trabalha a ideologia, cuja materialidade é o discurso. As questões relacionadas a esse processo são interpretadas 
através de enunciados virtuais que refletem também o discurso da violência contra si. 
 
 

PROCESSO DE SUBJETIVAÇÃO E MODOS DE INDIVIDUAÇÃO DO SUJEITO NO MUNDO DO TRABALHO: O 
DISCURSO NEOLIBERAL 

 
Luciana Nogueira – Unicamp/CNPq 

 
O trabalho consiste numa análise de um material de comunicação interna da Petrobras chamado “Gestão Sem 
Lacunas” (GSL). Trata-se de um programa, ou, nos dizeres da empresa, de uma filosofia de vida. O GSL é 
constituído por 12 princípios, os quais são difundidos pela empresa e é o que constitui o centro da análise aqui 
proposta. Veremos como o discurso da responsabilidade funciona produzindo efeitos de uma responsabilidade 
individualizada que é o tempo todo imposta ao trabalhador, funcionando de modo paradoxal: a liberdade e a 
obrigação de escolher. Ao mesmo tempo em que se apresenta uma empresa mais humana e integrada, é 
exigida uma responsabilidade ao grau máximo dos seus trabalhadores. Esse discurso da responsabilidade apaga 
o político, as divisões e contradições que podem se apresentar nesse tipo de relação de trabalho. 
Mostraremos, a partir das análises, a identificação de uma formação discursiva psicologista que é dominante, 
ainda que heterogênea nela mesma e, também, como se dá o modo de individuação do sujeito trabalhador, 
pela instituição que é a empresa. Veremos que esse modo de individuação do sujeito é parte do 
funcionamento do discurso neoliberal e, para tanto, discutimos algumas relações entre a concepção do 
neoliberalismo como uma nova racionalidade, conforme Dardot e Laval (2009) e o que Pêcheux (2011) trata 
como formas históricas de assujeitamento do indivíduo, que se desenvolvem com o próprio capitalismo. 
 
 

LIBERDADE (IN)CONDICIONAL: UMA SEGUNDA VISITA AO SUJEITO DA AUTO-AJUDA 
 

Vitor Pequeno – Unicamp 
 

Esta pesquisa é uma investigação discursiva da bibliografia da auto-ajuda. Fundamentada na Análise Discursiva 
da escola francesa e através das posições teóricas do materialismo pós-estruturalista e da teoria crítica, foca 
em delimitar a topologia ideológica na qual trafega a posição discursiva da auto-ajuda, e em qual posição-
sujeito ela personifica seu leitor. A pesquisa, portanto, busca descrever esse leitor – como posição sujeito – e 
através dele, os diversos atravessamentos ideológicos que operam a construção do sujeito individuado do 
neoliberalismo, e a forma como opera nessa literatura, o esquecimento. A análise é feita a partir de quatro 
livros de um mesmo tema – corporativo - de diferentes épocas; textos fundadores, exemplares e populares 
dentro do contexto da literatura de auto-ajuda. A posição epistemológica de comparação e análise para a 
posição-leitor da auto-ajuda é a do sujeito do materialismo, aquele na relação de produção dialética com as 
forças históricas e ideológicas pelas quais é interpelado, e através dessa posição é que pode-se determinar que 
o discurso da auto-ajuda é um que produz um leitor individua(liza)do; absolutamente desvinculado de seu 
horizonte material de possibilidades e totalmente desimpedido de afetar mudança. Enfim, um leitor que não 
coincide com a perspectiva materialista adotada pela pesquisa e pela análise do discurso em geral. Um sujeito 
que, como o Barão de Münchhausen de Pêcheux, se puxa pelos seus próprios cabelos. 
 
 

A INJUNÇÃO DO SAGRADO E DO PROFANO NAS ARQUITETURAS DAS IGREJAS CATÓLICAS 
 

Olimpia Maluf-Souza – Unemat  
 

Dentre os aspectos que têm nos mobilizado na compreensão dos sentidos e dos sujeitos nas cidades, destacamos 
a questão da arquitetura, enquanto um acontecimento discursivo que instala, institucionaliza, espacializa e 
estabelece relações de pertença nos/para os espaços urbanos. Dessa maneira, a progressiva expansão da 
subjetividade humana, marcada pelos sentidos de autonomia e de infinitude, foi produzindo efeitos sobre a 
arquitetura e foi sendo por ela afetada. Nessa direção, também a arquitetura das igrejas, o nosso recorte para o 
presente trabalho, são modos de edificação que refletem a imagem especular do homem, projetando nessas 
edificações suas identificações, seus desejos e suas fantasias. Tomar, então, a arquitetura das igrejas, como 
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materialidade significante, implica compreender, com Wertheim (2001), que essa forma de arte, juntamente com 
a literatura e a pintura, possibilitou ao humano a transcendência a estados oníricos, que permitem a fusão entre 
mundos antitéticos, como terra e o céu. Nessa mesma direção, Lefebvre (1999) nos permite compreender como 
as lógicas sociais, que criam as arquiteturas, se marcam por diferentes camadas, entre as quais persistem e/ou se 
aprofundam fissuras, escapando entre elas o desejo do homem. Com base, então, nessas considerações, o 
propósito do presente estudo é o de tentar compreender os efeitos de sentido que a arquitetura das igrejas tem 
produzido sobre os sujeitos, instalando sentidos que produzem como efeito a fusão entre o sagrado e o profano. 
 
 

________________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO XXV 
SALA 2, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Sexta-feira, 27 de setembro – 13h30-15h00 
 
 

PROPAGANDA POLÍTICO-EDUCACIONAL E SUJEITO 
 

Alessandra Nogueira Fernandes – Univás 
 

Com o advento e acessibilidade dos meios de comunicação em massa a toda população, os limites que 
comportavam a sociedade investidos de desinformação adquirem nova roupagem: a de limitação pela 
informação. O que ocorre hoje, mais que em outras épocas, é que o acesso à informação, mesmo que raso, é 
parte integrante do cotidiano do indivíduo. Portanto, quem (ou o que) controla a informação atua no processo 
de individuação do sujeito. A propaganda “é, desde Napoleão, um negócio estratégico, um elemento 
indispensável no prosseguimento das operações militares contra o inimigo exterior” (PÊCHEUX, 2012). A guerra 
não se faz mais com armas, o sujeito é comportado pela mídia, que o faz ocupar posições diferentes daquelas 
de sua constituição. Diante dessa conjuntura sócio-histórica que se apresenta, configurada pela ideia de 
propaganda enquanto arma, a proposta deste trabalho é refletir sobre o funcionamento da língua de Estado, 
em especial, na propaganda político-educacional. Para isso, serão apresentados terminologias, exemplares de 
campanhas publicitárias e uma análise do discurso que correlaciona língua de estado, propaganda e educação. 
O referencial teórico se pautará, sobretudo, nos estudos de Orlandi (2012) e de Pêcheux (2012) com o objetivo 
de pensar a constituição do sujeito na sociedade afetada pela propaganda político-educacional. 
 
 

BRANDING: A MARCA DA CIDADE DE VARGINHA 
 

Lucas Alves Silva – Univás  
Mírian dos Santos - Univás/ FDSM 

 
Este projeto se detém no aspecto comunicacional do marketing e no branding como uma ferramenta de 
marketing e como visualidade de uma marca. Considera que marketing é gestão de produto e branding, gestão 
de marcas, a fim de verificar se o termo pode ser aplicado a cidades e não apenas a produtos. Toma como 
objeto de análise o símbolo do ET, situado na cidade de Varginha e vale-se do conceito de símbolo advindo da 
semiótica peirceana, para analisar esse fenômeno de linguagem. Santaella, Nöth, Lupetti, Perez, Pride, Ferrell, 
são autores que fundamentam aspectos comunicacionais da pesquisa. Trabalha-se com uma metodologia 
quali-quantitativa, pois primeiramente detém-se em um estudo bibliográfico sobre branding, marca, 
publicidade e semiótica. Depois realiza uma entrevista semiestruturada com 18 sujeitos varginhenses de 
diferentes faixas etárias e confrontam-se os dados obtidos na entrevista com as posições teóricas estudadas. 
Evidenciar como se formou este símbolo e apresentar os benefícios publicitários que trouxe para a cidade de 
Varginha constitui a relevância de nosso trabalho. 
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AS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO E O FUNCIONAMENTO DO DISCURSO SOBRE O USO DAS NOVAS 
TECNOLOGIAS NA ESCOLA (TICs) 

 
Cristiane Pereira dos Santos – Unemat 

 
A tecnologia está presente em todos os campos da vida do ser humano moderno. Na educação isso não 
acontece de maneira diferente, cada vez mais pesquisadores têm tentado encontrar formas de fazer novos 
enfoques teóricos e metodológicos, a fim de desenvolverem trabalhos voltados às novas TICs - Tecnologias de 
Informação e Comunicação. Valente (1993) afirma que “os computadores estão propiciando uma verdadeira 
revolução no processo de ensino-aprendizagem”. Nesse sentido, entendemos a necessidade de redimensionar 
as práticas educacionais fazendo uma ligação da educação com as novas tecnologias, em particular, o 
computador. Nessa ótica, a partir dos fundamentos teóricos aqui apresentados, procederemos a análise de 
recortes da “Revista TV Escola”. Nossa análise tem como objetivo perceber os efeitos de sentido que circulam 
na mídia impressa voltada para os professores sobre o uso das novas TICs, na escola. O corpus de nossa 
pesquisa constitui-se de duas reportagens da revista: “Sem Medo da Tecnologia” (2ª edição maio/julho) e 
“Qualificação Aproxima Professores das Novas Tecnologias” (3ª edição novembro/dezembro), ambas de 2010. 
Tomaremos também como materialidades de interpretação e análise entrevistas realizadas com professores de 
Língua Portuguesa das Escolas Estaduais “Padre Tiago” e “Benedito Cesário da Cruz”, da cidade. 
 
 

ENEM: UM DISCURSO SOBRE O ‘ACESSO’ 
 

Renilce Miranda Cebalho Barbosa – Unemat 
 
Nosso interesse neste artigo é refletir sobre as discursividades constitutivas do processo de institucionalização 
do Exame Nacional de Avaliação do Ensino Médio (ENEM) e sua reformulação como condição de 
democratização do acesso ao ensino superior. Inscritos no domínio teórico da Análise de Discurso de linha 
materialista em articulação com a HIL- História das Ideias Linguísticas, buscamos compreender os gestos de 
interpretação dessa política, tomada enquanto hall de acesso. Desse modo colocamos em questão a 
‘opacidade’ do acesso, ‘opacidade’ do ensino superior pela forma como o exame se inscreve em diferentes FDs 
(formações discursivas) constituindo uma representação imaginária de política pública de acesso eficiente ao 
ensino superior. Interessa-nos o processo de significação de todo esse caminho que o acesso permite e, a 
relação de tudo isso com o ensino básico, movimento discursivo de uma regularidade jurídica que pela 
normatização que se institucionaliza no país é significada na discursividade do Estado como uma política 
pública de “democratização do acesso ao ensino superior no país” e de “indução no currículo do ensino 
médio”. Como esse funcionamento não é transparente, e se constitui na ordem do simbólico e do inconsciente, 
o político é ideológico e sua materialidade pode ser trabalhada na/pela língua. 
 
 

________________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO XXVI 
SALA 3, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Sexta-feira, 27 de setembro – 13h30-15h00 
 
 

A ESCRITA E O ENEM: A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO IDEAL VERSUS SUJEITO - ALUNO REAL 
 

Amilton Flávio Coleta Leal – UNEMAT 
 

O projeto “A escrita e o ENEM: a constituição do sujeito ideal versus sujeito - aluno real”, em desenvolvimento 
no Mestrado em Linguística, toma como pressupostos teóricos a Teoria de Análise de Discurso de Linha 
Francesa de Michel Pêcheux e no Brasil Eni Orlandi. A pesquisa tem como foco desenvolver um trabalho de 
investigação em que se possa pensar sobre a posição sujeito-aluno no ENEM, como também refletir sobre a 
política de avaliação, que permeia as bases do Exame. Dessa forma, dada a importância desse Programa para a 
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nação, propomos pelas análises, pensar sobre a política nacional de língua escrita e a constitutividade desse 
sujeito institucionalizado pelas normas da “boa escrita”, criando assim, um perfil de aluno “ideal” na/para a 
escrita. Para tanto, esta pesquisa trata de discutir conceitos postos pelas políticas de língua no Exame Nacional, 
enquanto instrumento avaliador e quantificador das competências dos alunos. De outro lado, refletiremos 
sobre os direcionamentos das políticas de Estado na prova do ENEM em relação ao cenário escolar. A escolha 
do discurso sobre as políticas de língua a partir do Exame Nacional se deve a vários fatores, dentre estes, o de 
perceber os efeitos de sentido do “ideal de escrita”, o imaginário de “aluno - ideal”, bem como suas condições 
de produção em relação ao aluno real no processo avaliativo. E ainda: em que condições de produção sócio-
histórica e política os alunos se inscrevem? 
 
 

A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA EM ARQUIVOS VIRTUAIS:  
DIZERES SOBRE A EAD A PARTIR DA ANÁLISE DE DISCURSO 

 
Roberta Kerr dos Santos – UFF 

 
A presente pesquisa busca analisar discursos sobre a Educação à Distância – EAD presentes em arquivos digitais 
a partir da Análise de Discurso, em especial, de conceitos propostos por Michel Pêcheux. Para isso, toma-se o 
discurso enquanto “efeito de sentidos entre interlocutores” (Pêcheux, 1997), como objeto sócio-histórico, 
atravessado pelo já-dito, pelos dizeres em circulação, que compõem a memória discursiva. O corpus foi 
constituído de sequências discursivas de textos com circulação na mídia publicados virtualmente na seção 
Clipping do site da Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED). No corpus discursivo, analisam-se as 
regularidades desses dizeres dispostos na rede eletrônica, bem como os seus deslizamentos de sentidos, com 
foco nos efeitos de sentidos que se constituem para a EAD no cenário nacional na atualidade. O interesse pelo 
discurso sobre a EAD no Brasil deve-se principalmente pelo crescimento que essa modalidade de ensino vem 
alcançando. Segundo a ABED, o número de alunos virtuais no Brasil em 2012 era de aproximadamente dois 
milhões, crescendo cerca de 40% ao ano. Por isso, através do corpus selecionado, composto por reportagens, 
entrevistas e notícias em versão digital, busca-se perceber como se constroem esses sentidos que se inscrevem 
em outros dizeres em curso. Afinal, ainda predominam os dizeres que se filiam, na memória discursiva, a 
opiniões negativas sobre os resultados educacionais e a qualidade da EAD? 
 
 

OS ‘DISCURSOS SOBRE’ ESCRITA E TEXTO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA O 
ENSINO MÉDIO 

 
Izaildes Cândida de Oliveira Guedes – UNEMAT 

 
A educação brasileira vive um cenário de avaliações e constantes mudanças. Em busca de melhorias nos 
resultados obtidos têm procurado, por meio de mecanismos avaliativos, caminhos para alcançar a qualidade do 
ensino público. Diante disto, se tem sobre o Ensino Médio, de maneira geral, uma das discussões mais 
polêmicas quanto se trata da proficiência na língua portuguesa. Esta pesquisa buscará, sob os fundamentos da 
Análise de Discurso de filiação materialista, desenvolvida na França por Michel Pechêux e, no Brasil, por Eni 
Orlandi, compreender: Quais são as causas que levam os alunos do Ensino Médio a não produção de textos? 
Que relação tem essa dificuldade com a formação em Letras do professor? Que concepções de língua, sujeito, 
texto e escrita foram trabalhadas no curso de Letras? Compreender as condições de produção das aulas de 
língua portuguesa as quais estão submetidos os alunos e que efeitos elas produzem na escrita dos textos, 
constitui-se um dos objetivos deste trabalho. Como corpus, a priori, para nosso percurso de análise, 
tomaremos os instrumentais de ensino de língua portuguesa, textos escritos pelos alunos e as matrizes 
curriculares dos cursos de Letras da UNEMAT, pois segundo Orlandi (2003:26), “os interlocutores, a situação, o 
contexto histórico-social, i.e., as condições de produção”, são fundamentais para compreendermos os gestos 
de interpretação que se realizam. 
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OS EFEITOS DE SENTIDO QUE AS IMAGENS DA DEFICIÊNCIA PRODUZEM POR/PARA OS SUJEITOS 

 

Patricia Aparecida da Silva – Unemat  
Olimpia Maluf Souza – Unemat  

Fernanda Surubi Fernandes – Unemat  
 
O presente trabalho tem como proposta analisar as imagens que circulam nas mídias, pelas campanhas públicas, 
enquanto modos de instituir o lugar do sujeito deficiente. O referencial teórico é o da Análise de Discurso (AD) de 
linha materialista, iniciada nos anos 60 por Michel Pêcheux, na França, e ampliada por Eni Orlandi, no Brasil. Ao 
assumirmos essa posição teórica produzimos, sobre as imagens que instalam sentidos para a deficiência, gestos 
de interpretação que tomam esses modos de dizer o deficiente como acontecimento discursivo. O corpus, nessa 
apresentação, é formado por duas imagens, que circularam/circulam, enquanto campanhas públicas de 
conscientização de acesso ao sujeito deficiente. A posição teórica que assumimos permite-nos produzir um gesto 
de interpretação que toma a instalação da imagem para a deficiência como acontecimento discursivo, ou seja, 
como um discurso, que produz efeitos entre locutores. Nessa direção, a AD possibilita dar visibilidade aos 
discursos colocados em funcionamento pelas imagens e suas interpretações, marcadas por diferentes posições-
sujeito, permitindo compreender os efeitos de sentido que as imagens, oficialmente determinadas para a 
deficiência física, produzem por/para os sujeitos. O funcionamento do discurso, proposto pela AD, determina, nas 
materialidades analisadas nessa pesquisa, os processos de inclusão/exclusão social dos deficientes, que 
apresentam modos distintos de relacionar-se com o espaço e com a sociedade. 
 
 

________________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO XXVII 
SALA 4, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Sexta-feira, 27 de setembro – 13h30-15h00 
 

 
REDAÇÃO DO ENEM: PRÁTICAS DISCURSIVAS DE INTERVENÇÃO SOCIAL 

 
Carla Andrea Pereira de Rezende – UNIFRAN/CAPES/INEP/OBEDUC 
Maria Ângela de Freitas Chiachiri – UNIFRAN/CAPES/INEP/OBEDUC 

 
O candidato que se submeterá à avaliação de Redação do Enem deverá saber elaborar uma proposta de 
intervenção para o problema abordado “respeitando os direitos humanos”. Compreender envolve diversas 
questões e pontos de vistas de diferentes áreas do conhecimento, tendo implícito que os adolescentes e os 
professores do ensino médio não têm formação específica na área jurídica. Diante desta formação discursiva, 
ensinar a elaborar uma proposta de intervenção social para problemas discutidos em um texto dissertativo 
argumentativo a respeito de qualquer tema que envolva aspectos legais passa a ser um desafio nem sempre 
alcançado. Objetiva-se, nesta análise, refletir sobre o discurso professoral e orientador da temática da redação 
do Enem de 2012 – presente no site <http://globotv.globo.com/globocom/g1/v/professores-comentam-a-
prova-de-redacao-do-enem-2012/2224613/> – e observar em que medida os aspectos jurídicos são elencados 
para a proposta de intervenção social. O aporte teórico-metodológico centra-se na perspectiva discursiva 
francesa foucaultiana, no que tange às relações de saber e de poder, à ordem do discurso, às práticas 
discursivas. O site Globo.tv, constitui o corpus desta comunicação. Os resultados preliminares apontam para 
um discurso parafrástico que orienta a intervenção social para o tema do ponto de vista estrutural e de 
estratégias argumentativas e discursivas que se amparam em posicionamentos histórico, midiático etc., e 
pouco são os jurídicos.  
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DISCURSO, MEMÓRIA E SENTIDOS: ANÁLISE DOS DISCURSOS LEGISLATIVOS PARA A CONSTRUÇÃO DA ATUAL 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 
Marilda de Castro Laraia – Univás 

 
Essa pesquisa se propõe a refletir sobre os efeitos produzidos nos discursos legislativos que se referem à 
educação de “adultos analfabetos” (atualmente “Jovens e Adultos”) desde a primeira Constituição do Império 
até a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em dezembro de 2006. Analisamos os 
diferentes sentidos que um mesmo enunciado – ou mesmo uma palavra – pode assumir de acordo com a 
formação discursiva na qual é produzida ou reproduzida. Buscamos realizar uma análise do discurso legislativo 
em que procuramos destacar a regularidade nas suas formações discursivas e a memória ideológica dos 
legisladores de cada época. Isso  será feito destacando o já-dito impregnado nas leis, o qual, muitas vezes, nos 
aparece como sendo um discurso novo. A Linha de Pesquisa é a da Análise de Discurso iniciada por Michel 
Pêcheux na França, nos anos sessenta, e desenvolvida no Brasil por Eni Orlandi. Procuramos trabalhar com as 
noções de repetição, de formação ideológica e de memória para perceber quais efeitos de sentidos estão 
presentes e são possíveis nas diferentes maneiras de nomear o sujeito adulto analfabeto nos discursos das 
Constituições e das Leis que complementam a educação no Brasil. Pode-se perceber uma mudança, ou seja, 
deslizamento no sentido de Educação de Jovens e Adultos, que antes nos parecia ter como objetivo a formação 
do cidadão, como forma de dar condição para que o sujeito seja capaz de interagir com o mundo ao seu redor. 
 
 

O DISCURSO PEDAGÓGICO E O DIÁLOGO NA ESCOLA 
 

Carolina Nassar Gouvêa – Univás 
 
O objetivo deste trabalho é refletir sobre como se dá, hoje, a relação de diálogo entre professor e aluno na 
escola pública, mais especificamente no Ensino Fundamental. O trabalho constitui-se de uma reflexão sobre a 
questão da ação dialógica proposta por Paulo Freire e a sua importância para a área da Educação. Em seguida, 
refletimos também sobre essa questão dentro dos estudos da linguagem, a partir dos trabalhos de Eni Orlandi, 
em Análise de Discurso, sobre o discurso autoritário na Escola. Para as análises, foram registrados em um diário 
de campo, os dizeres a ações da professora e dos alunos, no decorrer das aulas de Língua Portuguesa. 
Buscamos descrever em que situações ocorrem ou não relações de diálogo entre professor e aluno e analisar 
essas situações considerando a tipologia proposta por E. Orlandi (1988), de discurso autoritário, polêmico e 
lúdico. 
 
 

_________________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO XXVIII 
SALA 5, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Sexta-feira, 27 de setembro – 13h30-15h00 
 
 

A MOVÊNCIA DOS SENTIDOS E DOS SUJEITOS NOS PPPS: MARCAS IDEOLÓGICAS NOS DISCURSOS SOBRE O 
ENSINO, A LÍNGUA E O SUJEITO 

 
Zirlei Carvalho Ramos – UNEMAT 

Orientadora: Olimpia Maluf-Souza – UNEMAT 
Co-orientadora: Fernanda Surubi Fernandes – UNEMAT 

 
O presente trabalho tem por objetivo analisar discursivamente o modo como instituições educacionais 
constituem as concepções de sujeito, de ensino e de língua, em Cáceres-MT. Para esta análise, elegemos duas 
escolas, uma pública – a Escola Estadual Onze de Março, assegurada pelo governo do Estado – e outra privada 
– o Colégio Imaculada Conceição, administrado pela Igreja Católica, das quais recortamos como corpus os 
Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs). As escolas constituem-se como referência de ensino para a cidade, 
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produzindo efeitos de sentido distintos para sujeitos distintos. Tomamos como dispositivo teórico a Análise de 
Discurso (AD) materialista, preconizada por Michel Pêcheux, na França, e desenvolvida por Eni Orlandi, no 
Brasil. Essa perspectiva teórica nos permite compreender que essas instituições tomam a concepção de ensino, 
de língua e de sujeito como sendo atravessada pelas marcas ideológicas das naturezas que as constituem. 
Dessa maneira, o olhar que cada instituição projeta sobre diferentes sujeitos põe em funcionamento sentidos 
que produzem efeitos na construção de suas subjetividades. Assim, nosso propósito é o de compreender os 
efeitos de sentidos que são produzidos sobre esses sujeitos a partir das ideologias que atravessam essas duas 
escolas, pois ambas, ao formularem essas noções, produzem discursividades que materializam fendas no dizer 
e instalam sujeitos e sentidos. 
 

 
LÍNGUA, POLÍTICA E MERCADO: O FUNCIONAMENTO DISCURSIVO DO ESPANHOL EM MATERIAIS DIDÁTICOS 

PARA NEGÓCIOS 
 

Luciana de Carvalho – Unicamp 
 
Nesse trabalho consideramos, para fins de investigação, o funcionamento discursivo do espanhol/língua 
estrangeira (E/LE), a partir de materiais didáticos direcionados à área de negócios, em circulação no mercado 
brasileiro de línguas. Na base desse funcionamento, existe uma política de línguas para o espanhol no Brasil e 
uma relação estreita entre Língua, Mercado e Estado. Desse modo, focalizaremos as condições de produção em 
que esses materiais, instrumentos linguísticos, são produzidos, como aparece a especificidade dessa língua e de 
que modo ela se constrói discursivamente nos materiais didáticos. Nesse sentido, tal trabalho se inscreve no 
campo teórico-metodológico da Análise de Discurso, de base materialista, na sua relação com o projeto 
História das Idéias Linguísticas no Brasil. Ao partirmos de tais perspectivas, consideramos o conceito de 
gramatização, tal qual concebe Auroux (1992), isto é, como o processo de instrumentalização de uma língua 
através de gramáticas, dicionários, vocabulários, livros didáticos. 
 
 

UNIDADE E DIVERSIDADE: OS SENTIDOS DA LÍNGUA NOS ESTUDOS SOBRE A LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Lívia Helena Moreira e Silva – Unicamp/Capes 
 
O presente trabalho compreende as formulações iniciais de um estudo em desenvolvimento no mestrado. 
Situado no programa História das Ideias Linguísticas, que no Brasil explora a produção do saber metalinguístico 
na relação com a construção da língua nacional, assumimos nele uma posição materialista, pensando o 
conhecimento como um discurso, portanto, sujeito a equívoco, dando lugar a diferentes filiações teóricas, 
historicamente marcadas e ideologicamente comprometidas. Considerando a língua falada no Brasil enquanto 
portadora de uma identidade que Orlandi (2013) chama de dupla – é a mesma que a falada em seu país de 
origem, mas se historiciza de maneira singular em sua relação com a formação do novo país que a abriga –, 
tratamos a produção do conhecimento sobre ela como uma das formas da relação entre a unidade e as 
diferenças no território nacional e frente aos colonizadores. Buscamos investigar, de maneira específica, a 
tensão entre unidade e diversidade presente em trabalhos desenvolvidos na conjuntura das décadas de 
1960/1970 no âmbito da então recém-consolidada ciência linguística brasileira, a fim de compreender como os 
primeiros estudos a investir na sincronia, na forma, na língua utilizada pelos falantes nas situações sociais, mais 
variadas, vão afetar a produção de sentidos sobre nossa língua nacional, até então subordinada mais 
fortemente pelo logicismo da tradição gramatical. 
 
 

A POLISSEMIA DA LINGUAGEM (RE)FORMULADA EM CONTEXTO DE VESTIBULAR 
 

Hélder Sousa Santos – UFU 
 
Fazendo uso de ferramentas teóricas desenvolvidas pela escola francesa de Análise de discurso, buscamos 
compreender o estatuto da noção de polissemia “da” linguagem, em particular, “da” linguagem (re)formulada 
em contexto de vestibular. Para tanto, problematizamos a validade da hipótese proposta pela linguista Fuchs 
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(1982, 1994), segundo a qual esse fato de linguagem (a polissemia) explica-se pelo seguinte raciocínio: toda 
paráfrase linguística efetiva-se quando elementos de um texto "inicial" X são notados por aquele que a lê em 
outro texto, no texto Y; o oposto disso supõe ser inexato, Y não estando em X configura-se como um estado de 
polissemia linguística. Ora, ao debruçarmos sobre inúmeros trabalhos da analista de discurso Eni Orlandi (1987, 
1988, 1998, 1999, 2004, etc.), faz-se notável dali a fixação insistente da autora de um oposto raciocínio, qual 
seja: paráfrase e polissemia são dois processos fundantes da linguagem humana, processos que, 
indiscutivelmente, são inalienáveis, a “matriz” (o produto) e a “fonte” (o processo) de sentidos do/para o dizer 
(Orlandi, 1987). Em vista disso, assumimos, também, essa premissa orlandiana, certos de não haver lógica 
nenhuma no fato de se tentar explicar os fatos linguísticos da paráfrase e da polissemia limitando-os a 
raciocínios como os que a linguista Fuchs (idem) indica-nos. 
 
 

________________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO XXIX 
SALA 6, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Sexta-feira, 27 de setembro – 13h30-15h00 
 
 

CONTRADIÇÕES E PARADOXOS: AS POSIÇÕES-SUJEITO NA MPB NO REGIME MILITAR 
 

Ana Cláudia de Moraes Salles – Unemat 
Orientadora: Olimpia Maluf-Souza – UNEMAT  

Co-orientadora: Fernanda Surubi Fernandes – UNEMAT 
 
Durante o Regime Militar brasileiro, entrou em vigor, em 1968, o AI-5, Ato Institucional que impôs a submissão 
obrigatória de obras artísticas a avaliações, antes de serem disponibilizadas ao público. Nessa fase de opressão, 
a Música Popular Brasileira (MPB) mostrou-se um lugar em que tais determinações poderiam ser burladas 
tornando-se uma das áreas artísticas mais censuradas da época, sendo que, muitas vezes, não havia nessas 
composições, reais incitações de resistência. Desse modo, esses equívocos instalaram, a partir de uma mesma 
música, pareceres divergentes entre censores que, por sua vez, se distanciavam do que foi proposto pelos 
autores das canções. Diante disso, a presente pesquisa procura analisar os deslocamentos de sentido, 
promovidos por distintas posições-sujeito em relação à música Mulheres de Atenas (1976), de Chico Buarque. 
Dessa forma, nosso material de análise compreende, além da música mencionada, dois pareceres censórios 
contrastantes sobre ela e uma entrevista cedida pelo seu compositor ao jornal Correio Braziliense (1999), 
quando nega que houvesse na música qualquer tom de crítica à ditadura. Para analisarmos o recorte proposto, 
adotamos a Análise de Discurso como base teórica, pois, tomá-la nos permite observar o funcionamento da 
língua que, a partir das interpretações contraditórias, dá visibilidade à natureza incompleta da língua, que 
condiciona os deslizes de sentido e que faz com que a procura da unicidade provoque, paradoxalmente, a 
multiplicidade. 
 

 
MARCO DO JAURU: A HISTÓRIA E A IDEOLOGIA NA PRODUÇÃO DOS SUJEITOS E DOS SENTIDOS 

 
Dayaline de Alencar Carvalho – Unemat 

Orientadora: Olimpia Maluf-Souza – UNEMAT 
Co-orientadora: Fernanda Surubi Fernandes – UNEMAT  

 
 
O Marco do Jauru é um monumento histórico, permeado pelo Tratado de Madri, o qual substituiria o de 
Tordesilhas entre Brasil e Espanha. O Marco do Jauru possui seus significados diante dos acontecimentos 
históricos que marcaram um contexto sócio-histórico. Nessa direção, os fatos históricos que levam a 
construção desse marco localizado em frente à igreja catedral instituem-se pelas narrativas orais instalando 
sentidos para a cultura popular. Dessa maneira, buscaremos investigar quais foram os motivos para a 
implantação da peça arquitetônica Marco do Jauru na foz do rio Jauru e conhecer os motivos que levaram a 
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deslocar-se para a Praça Barão em frente à Catedral. Desse modo, este trabalho tem por objetivo compreender 
os sentidos apagados e/ou rememorados pelo morador cacerense com relação ao monumento histórico e os 
dizeres que perpetua a partir dessa memória. Para procedermos ao presente estudo, tomamos a teoria da 
Análise de Discurso de linha materialista, que possui como objeto o discurso, compreendido como “efeito de 
sentido entre locutores” (Orlandi, 2009, p. 21). A assunção dessa matriz teórica nos permite compreender 
como os sentidos são produzidos e postos em circulação, a partir de um já-dito, de um pré-construído, que ao 
mesmo tempo, instala sempre o sentido novo, o diferente. 
 
 

“ELE É DE MATAR”: O SIMULACRO DE HOMENAGEM À MULHER, UMA ANÁLISE DISCURSIVA 
 

Luciano Luiz Araújo – UFAL/Capes 
 
Analisamos o discurso publicitário da “Costurella”, empresa do ramo de tecidos e aviamentos. O discurso teve 
veiculação em espaço virtual no dia internacional da mulher. Utilizamos a Análise do Discurso francesa como 
referencial teórico-metodológico que, segundo o precursor Michel Pêcheux, “concebe o discurso sempre 
determinado, apreendido dentro de relações que o sujeito estabelece no seu mover-se no mundo” (Florencio, 
2009). Pêcheux discorre sobre a propaganda e a ideia de que o homem é um “animal influenciável” como uma 
evidência do século XX. Constatando que a propaganda é um negócio de psicologia, relata sobre a natureza 
humana que é constituída de pulsões. Segundo ele, “o processo objetivo dessas pulsões, seu jogo no cerne da 
natureza humana, pode, desde que é conhecido pela ciência moderna, ser controlado, instrumentalizado e 
colocado a serviço de qualquer política: as técnicas da propaganda” (2011). No entendimento de materialização 
da ideologia no discurso que perpassa o sócio-histórico, analisamos o seguinte dizer, "as mulheres dizem que 
Cristiano Ronaldo e Kaká são lindos de morrer, elas precisam conhecer o goleiro Bruno, ele é de matar", no qual 
compreendemos o funcionamento discursivo no meio midiático. A utilização da ironia no dizer implica no 
“equívoco” do discurso, pois, mesmo havendo uma “intenção de homenagem à mulher”, constata-se em tal peça 
publicitária um efeito contrário, trazendo à tona as contradições sociais das relações de gêneros. 
 
 
 

________________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO XXX 
SALA 7, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Sexta-feira, 27 de setembro – 13h30-15h00 
 

 
A EXPLORAÇÃO DO SENTIDO TEXTUAL EM UMA QUESTÃO DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

 
Ângela Maria Pereira - Universidade São Francisco/CAPES 

 
O objetivo deste artigo é apresentar uma discussão sobre o trabalho com compreensão textual, no contexto 
escolar, no que diz respeito à univocidade de sentido. Para a análise, foi utilizada uma questão de interpretação 
que consta no “Simulado Prova Brasil 2011” para a 8ª série (9º Ano) do ensino fundamental – Língua 
Portuguesa. O simulado faz parte de um material disponibilizado pelo Ministério da Educação para ser 
aproveitado nas escolas de nosso país na preparação para a Anresc (Avaliação Nacional do Rendimento 
Escolar), a Prova Brasil. Este trabalho está fundamentado na concepção bakhtiniana de linguagem e de gênero 
discursivo (BAKHTIN, 2003), em conceitos defendidos pela Análise do Discurso de linha francesa (ORLANDI, 
2001) e na perspectiva sociointeracionista da língua (MARCUSCHI, 2008). Abordamos, também, recentes 
pesquisas sobre a influência que exames externos podem desempenhar no ensino, na aprendizagem, na 
elaboração de materiais didáticos e nas atitudes dos envolvidos (Scaramucci, 2011; Vicentini 2011). Esperamos 
que os resultados chamem a atenção de educadores para um aspecto que vem sendo trabalhado em 
avaliações escolares: a exploração do sentido textual através de questões de múltipla escolha. Julgamos ser 
este assunto de grande importância para o processo ensino/aprendizagem, por possibilitar reflexões sobre 
atividades de compreensão textual. 
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A TIPOGRAFIA COMO ELEMENTO-CHAVE NA CONSTRUÇÃO DE SENTIDO NA PUBLICIDADE 

 
Diogo Rodrigues Afonso - Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Brunelly Lopes da Silva - Universidade Presbiteriana Mackenzie 
 
O objeto de análise da pesquisa em questão é a função atual da Tipografia no contexto da linguagem visual 
como elemento-chave na construção de sentido e, portanto, pilar de sustentação da verbo-visualidade. A 
forma da palavra, aliás, geralmente está atrelada à estética visual quando, na realidade, ela contribui para a 
construção de sentido tanto quanto o próprio conteúdo textual. O que se propõe, então, é a percepção do 
elemento gráfico como um signo que transpõe a psicologia da Gestalt e, por conseguinte, traz consigo, em seu 
interior, diversas vozes que dialogam entre si e com o contexto sócio-histórico interdiscursivamente. Há muitas 
fontes tipográficas que fazem parte da própria história e representam essa relação em sua forma. A questão 
por detrás da proposta em questão, em suma, é o “saber ver”, ou seja, uma nova percepção visual. 
 
 

A PRORROGAÇÃO DA PIRACEMA: UM ACONTECIMENTO DISCURSIVO 
 

  Maria Martins da Silva Mágio – UNEMAT  
 
Cáceres é um município do Estado de Mato Grosso conhecido como Portal do Pantanal. O epíteto reporta à 
tradição pesqueira da região, e, sobretudo, à entrada para o Pantanal. É uma cidade que nasceu às margens do 
rio Paraguai e traz na sua historicidade os já ditos sobre as atividades pesqueiras tradicionais e profissionais de 
seu povo. É nesse espaço que propomos analisar um acontecimento discursivo que diz sobre a prorrogação da 
piracema em 2009. O período da piracema é determinado pela Secretaria do Meio Ambiente-SEMA como o 
período de defeso, em que acontecem as reproduções das espécies de peixes todos os anos entre os meses de 
novembro a fevereiro. Nesse sentido, a pesquisa objetiva compreender a posição sujeito e os efeitos de 
sentido do discurso ambiental, o ecológico de prorrogação da piracema, em distintas produções dos alunos da 
Educação de Jovens e Adultos; como também discursos dos representantes de instituições públicas ambientais 
em circulação na mídia que data esse fato histórico. Para tanto, este estudo inscreve-se na perspectiva teórica 
da Análise de Discurso de linha francesa de Michel Pêcheux, e no Brasil, Eni Orlandi. Neste trabalho, 
compreendemos, conforme Orlandi (2000), “...a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do 
trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua história” (p. 15). Assim, pelos estudos do discurso é que 
pretendemos analisar e compreender a língua em seu funcionamento, como também questionar como a língua 
toma essa consistência política no social. 
 
 

O DOUTOR DA LEI, O MESTRE E O BOM SAMARITANO: UM ESTUDO SOBRE O DIALOGISMO DE BAKHTIN 
 

Eduardo Pereira Santos – UNIFRAN 
 
Este trabalho propõe um estudo do texto bíblico “A parábola do bom samaritano”, presente no Evangelho de 
Lucas 10:25-37. O propósito deste é analisar as relações dialógicas com outros enunciados e os elementos 
constitutivos do texto que favorecem a produção de sentido, a partir de conceitos propostos nas reflexões de 
Bakhtin e seu Círculo, visando a um aprofundamento teórico do objeto de análise. O interesse por identificar as 
possibilidades de sentido na referida parábola emerge de inquietações suscitadas durante leituras e releituras 
desse texto, que revela um diálogo entre um certo doutor da lei e Jesus, introduzido com um questionamento 
daquele a Jesus, chamado Mestre, elaborado da seguinte maneira: “Mestre, que farei para herdar a vida 
eterna?”. A partir desta indagação, é possível destacar muitas vozes, dentre as quais, o posicionamento de fé 
na vida eterna assumida pelo enunciador, o entendimento de que a vida eterna é herdada e conquistada 
mediante alguma ação e a convicção de que o Mestre detém a informação do ato garantidor da posse da 
herança. Bakhtin, em seu Círculo de estudos, afirma o caráter dialógico da linguagem. Neste sentido, tendo em 
vista ser este um enunciado, que tem autoria e reclama uma resposta a um destinatário, sendo, portanto, uma 
proposta de diálogo, objetiva-se alcançar compreensão do sentido do texto, considerando as reflexões 
bakhtinianas de que os diálogos sociais não são repetidos de maneira absoluta nem são completamente novos. 
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________________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO XXXI 
SALA 8, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Sexta-feira, 27 de setembro – 13h30-15h00 
 
 

OS DIZERES SOBRE VELHICE E APOSENTADORIA DELIMITANDO SENTIDOS SOBRE A “POPULAÇÃO 
BRASILEIRA” 

 

Simone Valéria de Araujo – UFAL  
Helson Flávio da Silva Sobrinho – UFAL  

 

Este trabalho se inscreve na área da Análise do Discurso (AD) e tem por objetivo refletir sobre o funcionamento 
dos discursos sobre velhice e aposentadoria em seus trajetos sociais de sentido, a partir dos dizeres 
materializados na imprensa brasileira. Através de um gesto teórico-analítico de cunho discursivo, nosso intuito 
foi traçar como na década de 1990 e na primeira década de 2000, a velhice foi significada. Para realizar essa 
reflexão, selecionamos e analisamos matérias/reportagens sobre velhice e envelhecimento (materialidades 
discursivas) que foram tomadas enquanto objeto discursivo, ou seja, práticas sócio-históricas, efeitos de 
sentido entre sujeitos em condições históricas de produção. Entendemos que as reportagens/matérias, 
enquanto gestos de interpretação sobre a velhice sofrem os efeitos das determinações da formação social 
capitalista e, quando submetidas à análise, podem revelar os mecanismos ideológicos de seu funcionamento. 
Como resultado das análises foi possível observar que há um silenciamento das contradições do sistema 
capitalista nos discursos sobre a velhice. Compreendemos que esse silenciamento revela uma determinada 
“preocupação” em relação à situação do velho-idoso na sociedade brasileira, tendo em vista o crescimento da 
população idosa e as limitações do Estado quanto à saúde, educação e, sobretudo, previdência social.  
 

 
A TEXTUALIZAÇÃO DA VERGONHA NO CORPO NU FEMININO: BREVE ANÁLISE DISCURSIVA 

 

Luana Souza – Unicamp 
 

O objetivo deste trabalho é refletir sobre o modo como o corpo feminino, enquanto “forma histórica (e social)” 
(ORLANDI, 2012, p. 86), atravessado por uma memória emocional, significa e é significado quando tomado pela 
emoção da vergonha na significação da prática sexual numa produção pornográfica feminista. Busco 
compreender, por meio da análise do discurso materialista, o modo como a materialidade do corpo nu 
feminino, quando investido de vergonha, constitui os processos de significação/identificação dos sujeitos com 
o sexo e dos sentidos da sexualidade da mulher. Nesse trajeto, a compreensão do funcionamento discursivo da 
vergonha como regulador da moral feminina e da normatização do gênero através da textualização dos corpos 
permite analisar a dimensão simbólica da emoção, não como fenômeno fisiológico ou psicológico, mas, 
sobretudo, como linguagem. Se, numa perspectiva psicológica, “entender a vergonha é entender a natureza 
humana” (LEWIS, 1992, p. 2) e, numa perspectiva fisiológica, “o enrubescer é a mais especial e a mais humana 
de todas as emoções” (DARWIN, 1981, p. 332), questiono-me, numa perspectiva discursiva, como a significação 
do corpo envergonhado é afetado pela interpelação do sujeito pela ideologia. Para esse empreendimento, 
tomo como objeto de análise a história The Good Girl, extraída do filme Five Hot Stories for Her (2004), da 
cineasta pornógrafa feminista, Erika Lust. 
 
 
 

CRIMINALIZAÇÃO DA HOMOFOBIA: PLC – 122 
 

Artur Thales José Brandão – Univás/Fapemig 
Débora Raquel Hettwer Massmann – Univás/Fapemig 

 
Homossexual é um termo recente que surgiu para nomear pessoas que tem relação sexual, com outra do 
mesmo sexo, porém essas relações sempre existiram cada época com uma designação. Inseridos em uma 
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sociedade que mantém reflexos tradicionais de seus antepassados, esses sujeitos são vítimas de homofobia nos 
diversos meios que atuam político, social e cultural. Pretendendo criminalizar a homofobia foi criado o PLC – 
122/2006, que vem sendo significado e (re)significado entre cidadania e fundamentalismo religioso. Ao propor 
a criminalização da homofobia, o PLC – 122 estabeleceu o conflito social, político e ideológico. Nosso objetivo é 
compreender o funcionamento do político na linguagem no que concerne a designação do nome da lei PLC-
122, seus efeitos de sentido que se constituem entre cidadania e fundamentalismo religioso. Para isso 
selecionamos um corpus de documentos retirados da internet, dentre eles postagens, reportagens, artigos etc. 
Propõe-se a observar como os sentidos se constituem pelas relações de determinação entre as palavras que 
resultam do modo como estas se relacionam umas com as outras, ao longo dos enunciados e do texto. Elegeu-
se o enunciado como unidade de análise. As relações entre pessoas do mesmo sexo expressam afetividade, 
companheirismo, amor, desejo, entre outros sentimentos, modificam a cultura e necessitam da proteção do 
Estado através de leis que assegurem seus direitos, e criminalizem pessoas homofóbicas. 
 
 

________________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO XXXII 
SALA 9, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Sexta-feira, 27 de setembro – 13h30-15h00 
 
 
O CRIME E SEU COMBATE: CRENÇAS E IDEOLOGIAS NOS PROCESSOS DE REPRESENTAÇÃO DO PROBLEMA NA 

MÍDIA IMPRESSA BRASILEIRA 
 

Carla Leila Oliveira Campos - IPTAN/FUNADESP/FAPEMIG 
 
O presente trabalho objetivou analisar a representação da criminalidade e do papel do Estado em seu combate 
em duas reportagens especiais sobre o tema, publicadas pelas revistas Veja e Carta Capital no ano de 2007. 
Nessas reportagens, analisamos os processos de referenciação adotados pelas revistas na representação das 
ações do crime e do Estado, atentando para a lexicalização operada por um sujeito sócio-historicamente 
localizado. Dessa forma, compreendendo a referenciação como uma atividade discursiva, tomamos as escolhas 
lexicais como o resultado de um processo modelado por nossas percepções sociais e culturais. Entendemos que a 
análise de semelhante processo pode nos oferecer importantes pistas sobre as crenças do sujeito enunciador e, 
consequentemente, da sociedade na qual ele se insere. Com o intuito de observar a manifestação dessas práticas 
sociais e ideológicas no discurso, o trabalho articulou três abordagens teóricas: em primeiro lugar, o estudo do 
papel da mídia na construção e disseminação de objetos simbólicos; em segundo lugar, a abordagem discursiva, 
definida nos estudos da Análise Crítica do Discurso (ACD) desenvolvidos por Van Dijk; e, finalmente, uma 
discussão acerca da referenciação, procurando mostrar como ela reflete o ponto de vista ideológico do sujeito 
enunciador, contribuindo para a construção de sua versão dos eventos sociais. 
 

 
O IDOSO NO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA: REPRESENTAÇÕES IDENTITÁRIAS 

 
Eliane Righi de Andrade – PUC-Campinas 

 
Este trabalho propõe-se a problematizar as representações de idosos que circulam nos livros didáticos de 
língua inglesa no ensino fundamental, particularmente das coleções didáticas aprovadas pelo Plano Nacional 
do Livro Didático, uma vez que esses livros, ao serem selecionados, colocam-se como recursos de 
aprendizagem que reúnem qualidades que legitimam sua aprovação e posterior adoção nas escolas. A partir do 
estudo das condições de produção do material didático, analisaremos como esse discurso tem apresentado os 
idosos aos sujeitos em formação na escola e as representações que aparecem como regularidades discursivas 
nesses livros. Nossa investigação se apoia nos estudos discursivos da linguagem, em seu imbricamento  com os 
estudos sociais sobre a identidade e os da psicanálise sobre o sujeito. Como dispositivo analítico do corpus de 
pesquisa, construído a partir de recortes discursivos significativos selecionados das diferentes coleções 
destinadas ao ensino de língua inglesa, utilizaremos também a Análise do Discurso. Como resultados desse 
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estudo, pretende-se apontar alguns efeitos de sentido que emergem dessa análise e que estão vinculados às 
relações de poder presentes no discurso didático-pedagógico, questionando representações do idoso que 
podem estar estabilizadas no imaginário social. 
 
 

ENTRE AS CIÊNCIAS-NATURAIS, A LITERATURA E A HISTÓRIA:  
DIALOGISMO EM OS SERTÕES DE EUCLIDES DA CUNHA 

 
Jussaty Luciano Cordeiro Junior – UFMG  

 
O presente artigo tem o objetivo de discutir a questão do dialogismo bakhtiniano (2000), na obra Os Sertões, 
de Euclides da Cunha. A partir dos elementos discursivos presentes na obra, abordaremos os aspectos 
dialógicos e polifônicos que compõem as três matrizes discursivas citadas: a histórica, a literária e a científica 
natural. Primeiramente, abordaremos as questões teóricas que nos orientam e permitem compreender o 
fenômeno dialógico em Bakhtin (2000). Num momento seguinte, exploraremos o aspecto teórico referente às 
identidades discursivas ligadas ao campo do discurso literário balizando-se nos preceitos de Jean Peytard 
(1983). Identificaremos as matrizes discursivas e analisaremos pequenos trechos para revelarmos as questões 
ideológicas que perpassam a obra e o pensamento de Euclides da Cunha como escritor, historiador e cientista 
natural. 
 
 

MOVIMENTOS DISCURSIVOS DAS OPERÁRIAS SERGIPANAS NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX EM 
SERGIPE 

 
Maria Leônia Garcia Costa Carvalho - Universidade Federal de Sergipe 

 
Na primeira metade do século XX desenvolve-se a produção têxtil em Sergipe, com importantes impactos 
culturais e sócio-econômicos, especialmente na capital, fazendo surgir uma classe proletária urbana. Em 
decorrência das necessidades cotidianas, mulheres de camadas pobres se veem obrigadas a trabalhar e a 
empregar seus filhos menores, submetendo-se a longas jornadas de trabalho e salários insignificantes. Tal 
situação as leva a participar de movimentos sindicalistas e a denunciar a exploração a que eram submetidas. No 
início, seus discursos surgem anonimamente por meio da voz do jornalista, depois, aos poucos, tomam corpo e se 
manifestam na mídia, na tentativa de mudar o estado de indigência em que se encontravam. Percebe-se, em seus 
primeiros textos, a utilização de estratégias discursivas simpáticas aos patrões, a fim de sensibilizá-los quanto à 
triste situação que experimentavam. Com o passar do tempo, esses discursos passam a questionar e a contestar a 
classe patronal quanto a suas políticas trabalhistas. Este trabalho tem por objetivo geral proceder à análise dos 
primeiros discursos femininos de cunho trabalhista, publicados em jornais sergipanos no período de 1930 a 1945. 
Para realizar os objetivos desta pesquisa, o corpus se constituiu de artigos femininos retirados de jornais desse 
período, recorrendo-se, para tanto, aos arquivos do Instituto Histórico e Geográfico e da Biblioteca Pública. 
Respalda-se o estudo em categorias da Análise do Discurso de linha francesa. 
 
 

________________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO XXXII 
SALA 10, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Sexta-feira, 27 de setembro – 13h30-15h00 
 
 

REDES SOCIAIS E ENSINO DE LÍNGUAS: QUESTÕES DE REPRESENTAÇÃO E IDENTIDADE 
 

Maria de Fátima Silva Amarante – PUC-Campinas 
 
A pesquisa cujos resultados iremos abordar nessa comunicação objetiva analisar representações e práticas 
identitárias em discursos que abordam o uso de redes sociais em processos de ensino/aprendizagem de 



ENELIN 2013 - Linguagem, Sociedade e Políticas 
V Encontro de Estudos da Linguagem e IV Encontro Internacional de Estudos da Linguagem 
 

 

 

 
 
 

 
115 

línguas. Adotando uma perspectiva discursiva, procedemos ao mapeamento das representações dos atos de 
ensinar e aprender e dos atores educacionais em artigos publicados em revistas científicas online entre 2009 e 
2012; e verificamos as práticas identitárias constituídas por essas representações para, então, discutir as 
implicações de tais práticas identitárias para a (re)configuração de relações de poder no ethos discursivo da 
sala de aula. Na discussão dos resultados, discutiremos como, no discurso midiático analisado, são 
configuradas práticas identitárias (re)nova(da)s que parecem deixar ao professor, se tanto, às margens do 
discurso, enquanto configuram para os aprendizes identidades atuantes, colaborativas, proativas, tecnológicas, 
mas também, professorais e, especialmente, axiológicas. 
 
 

RELAÇÕES DE SUJEITOS-PROFESSORES COM AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: 
IMPACTOS EM SEUS SABERES E FAZERES PEDAGÓGICOS 

 
Filomena Elaine Paiva Assolini – FFCLRP-USP 

Maria Regina Momesso – UNIFRAN 
 
Apresentamos resultados parciais de uma pesquisa que investiga a relação que professores do Ensino 
Fundamental estabelecem com as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). Especificamente, 
buscamos saber os impactos dessas relações em suas práticas pedagógicas escolares e constituição de suas 
identidades profissionais. Nossos estudos estão sustentados pelo aparato teórico-metodológico da Análise do 
Discurso de matriz francesa, pelas contribuições da História Cultural, e pela psicanálise freudo-lacaniana. Nosso 
corpus é constituído por entrevistas orais, depoimentos escritos e observações realizadas em salas de aula, 
regidas por dez diferentes professores, que atuam em escolas públicas estaduais e municipais, de cidades do 
interior do estado de São Paulo, Brasil. As análises discursivas realizadas até o momento indicam que: 1º) (05) 
sujeitos–professores relacionam-se tímida e negativamente com as TICs. Esses sujeitos estão inseridos em 
formações discursivas que os levam a se entenderem como incapazes de utilizar as TIC (s) no exercício da 
docência e também em sua vida pessoal; 2º) 04 sujeitos-professores relacionam-se crítica e positivamente com 
as TICs, utilizando-as no cotidiano da sala de aula; 3º) 01 sujeito-professor é proficiente no uso das TICs e se 
relaciona amistosamente com diferentes tecnologias, graduação; entretanto não as utiliza em sua prática 
pedagógica. 
 
 

SUJEITO DA/NA CIBERCULTURA: DISCURSOS NA ERA DO AMOR VIRTUAL 
 

Jonathan Raphael Bertassi da Silva - FFCLRP/USP/Fapesp 
Lucília Maria Sousa Romão - FFCLRP/USP/Fapesp 

 
A partir do referencial teórico da Análise do Discurso (AD) de matriz francesa, tomando como central o 
trabalho de Michel Pêcheux, este projeto propõe investigar o imaginário sobre as relações amorosas 
vivenciadas pelo sujeito na contemporaneidade, marcada pela forte presença da cibercultura, tais como 
retratadas no discurso artístico evidenciado em cinco filmes. Os longas-metragens selecionados para compor a 
pesquisa, representando heterogeneidade de países e gêneros cinematográficos, são: Apaixonado Thomas 
(Thomas est Amoureux, 2000), de Pierre-Paul Renders; I’m a Cyborg, But That’s OK (Saibogujiman Kwenchana, 
2006), de Chan-Wook Park; A Garota Ideal (Lars and the Real Girl, 2007), de Craig Gillespie; Catfish (2010) de 
Henry Joost e Ariel Schulman e, finalmente, Medianeras (2011), de Gustavo Taretto. Para analisar recortes dos 
filmes mencionados, que instalam sentidos a partir das condições de produção da contemporaneidade, 
mobilizamos conceitos da AD sobre o processo discursivo não-verbal, além do suporte de autores como 
Bauman (2001, 2004), Lévy (1999) e Lemos (2010) para compreender como o sujeito discursiviza(-se) na era do 
amor virtual. 
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A FAMÍLIA NA FLORENÇA DO SÉCULO XV 
 

Veronica Perez Fallabrino – PUC-SP 
 
Este artigo tem como finalidade compreender a concepção de família na Florença do século XV a partir do 
pensamento dos humanistas Leon Batista Alberti e Matteo Palmieri. Nesta perspectiva serão analisados os 
tratados produzidos por estes teóricos, respectivamente I libri della famiglia e Vita Civile, considerados, sob 
o viés de práticas discursivas, representativos dos interesses e valores do contexto mercantil. Tendo em 
mente que os indivíduos produzem inseridos dentro de um tempo e uma sociedade, a escrita destes homens 
será considerada como significativa da realidade social na qual viveram, do modo em que eles, como sujeitos 
históricos, compreenderam e reproduziram a concepção de mundo da época. 
 
 

__________________ 
LÍNGUA E ENSINO XI 
SALA 11, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Sexta-feira, 27 de setembro – 13h30-15h00 
 

 
O POÉTICO (RE)CLAMA O SENTIDO: A MATERIALIDADE DA LÍNGUA NAS REDAÇÕES DE VESTIBULANDOS 

 
Mônica Fernandes Rodrigues – Univás 

João Baptista de Almeida Junior – Univás 
  

Este trabalho analisa o funcionamento da linguagem nas práticas de redação de vestibular. Partiu-se da 
constatação de uma contradição entre o ensino de redação praticado nas escolas e cursinhos, quase que 
exclusivamente de paráfrases, e os parâmetros de qualificação das redações, divulgados em manuais de 
redação de grandes vestibulares, que operam efeitos poéticos, isto é, constroem redes polissêmicas de 
múltiplos sentidos, discursivamente transgressores (ORLANDI, 2008a). O trabalho é relevante para a 
compreensão dos mecanismos de controle do sujeito-aprendiz em relação aos sentidos, na produção de texto 
no vestibular, levando a uma reflexão sobre a aprendizagem da língua escrita, para que esta não aconteça na 
mesma medida em que se silencia esse sujeito. Nesta comunicação, vamos analisar uma dissertação 
selecionada do ano de 2010 do manual de vestibular da Unicamp e, nela, destacar processos linguísticos que 
significam o efeito poético – metáforas, imagens, jogos de palavras e dicotomia – presentes na superfície 
material do texto ou equivalentes a esta forma material estrutural, que o tornam linguisticamente criativo e 
discursivamente polissêmico. Pretende-se discutir a possibilidade de o efeito poético iniciar o trabalho de 
inscrição efetiva de vestibulandos em posições-sujeito de discursos, onde o efeito-autor é despertado, a 
despeito das tentativas do ensino em padronizar um modelo automatizado de redação. 
 

 
A PROPOSTA DE REDAÇÃO DO ENEM E SEU POSSÍVEL EFEITO RETROATIVO NEGATIVO NO ENSINO MÉDIO 

 

Monica Panigassi Vicentini – Unicamp 
 

Este trabalho propõe uma análise documental, à luz das teorias dos gêneros discursivos, de enunciado e 
dialogismo, de letramentos e multiletramentos e, principalmente, do fenômeno efeito retroativo, isto é, do 
impacto que avaliações podem provocar no ensino que as precedem. Objetiva-se apontar uma discordância entre 
a proposta de redação do Exame Nacional do Ensino Médio e os pressupostos para a produção textual na escola 
presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, os PCNEM. Estes enfatizam a importância 
da apresentação e produção dos diversos gêneros que circulam nas práticas sociais em detrimento do “esquema 
das estruturas textuais” das narrações, dissertações e descrições. No entanto, esses pressupostos não são 
colocados em prática em muitas das avaliações externas aplicadas no Brasil, como é o caso do Enem, que há mais 
de quinze anos exige a produção de um texto dissertativo-argumentativo em sua prova de redação. Essa 
incoerência entre currículo e avaliação pode ser extremamente negativa para o ensino/aprendizagem. Por esse 
motivo, este trabalho visa também alertar para um possível efeito retroativo negativo que o exame pode causar 
no Ensino Médio, uma vez que, por ser um exame de alta relevância no cenário nacional, que decide pelo futuro 
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de muitos que almejam uma vaga em instituições públicas de ensino superior, pode influenciar na prática 
exaustiva desse gênero em sala de aula e em um possível engessamento do modelo dissertativo-argumentativo. 
 

 
O ESTUDO DO OBJETO LITERÁRIO COMO RESPALDO PARA O ENSINO DE LITERATURA 

 

Cristina Duarte - UFLA 
Clélio Braz de Souza – UFLA 

 

A presente comunicação tem por objetivo fazer uma reflexão a respeito do papel da literatura na vida humana e 
em que consiste o objeto literário, buscando com isso, direcionar esforços para um ensino efetivo da arte literária 
na escola. Nessa direção, realizou-se uma investigação acerca do que é compreendido como literatura e sua 
importância, bem como, um estudo, fundamentado principalmente, na linha teórica dos formalistas russos, 
acerca do objeto literário, buscando a distinção entre esse objeto e outras produções culturais. A finalidade da 
arte é gerar a desautomatização, mediante o estranhamento ou a singularização da estrutura que o artista 
oferece à contemplação. Desse modo, por meio da literatura, abre-se a possibilidade do questionamento de 
práticas automatizadas do cotidiano que são contrárias à vida democrática e à consciência cidadã. Enquanto a 
linguagem prosaica exige uma percepção superficial do objeto, a linguagem poética, a percepção do objeto é 
particularizada e libertada do automatismo. Nesse sentido, refletiu-se por fim que cabe ao professor buscar 
estratégias para a aproximação do discente de uma disciplina cujo caráter formador é indiscutível e intransferível, 
e para tanto, é imprescindível aos professores de literatura entender o que é o objeto literário. 

 
 

ANÁLISE DE AVALIAÇÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA APLICADAS A ALUNOS DE ENSINO MÉDIO DE ESCOLAS 
PÚBLICAS 

 

Octávio Henrique Sales de Abreu – UFLA/PIBIC/UFLA 
Helena Maria Ferreira – UFLA  

 

A presente comunicação analisa a avaliação em Língua Portuguesa, com vistas a compilar os estudos teóricos 
acerca das ferramentas e das metodologias de avaliação das práticas linguístico-discursivas efetivadas por 
escolas públicas. Defende-se a posição de que as formas de avaliar evidenciam as formas de conceber a língua 
e o seu ensino. Na primeira parte apresenta-se o quadro teórico que fundamenta o estudo realizado, 
abordando as especificidades da avaliação na disciplina de Língua Portuguesa, concepções de linguagem, 
objetivos do ensino de Língua Portuguesa, bem como a articulação entre ensino e avaliação dos 
conteúdos/habilidades que podem ser avaliados por meio de provas escritas. Para tal, apoiou-se em Cardoso 
(2005); Castro (2000); Rajagoplan (2003); Suassuna (2007); Moita Lopes (1996); Ferreira e Leal (2007) entre 
outros. Na segunda parte, foi feita uma caracterização de 20 avaliações, considerando número de questões, 
público-alvo, domínio do conhecimento avaliado, tipos de questões, concepções de língua, de avaliação, de 
ensino etc. Na verdade, praticamente todos os cursos de formação docente reservam momentos para essa 
discussão, mas o desenvolvimento de um processo de elaboração de questões comporta dimensões que 
transcendem tais orientações, tornando o ato de avaliar em Língua Portuguesa uma tarefa árdua e difícil. 
 
 

__________________ 
LÍNGUA E ENSINO XII 
SALA 12, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Sexta-feira, 27 de setembro – 13h30-15h00 

 

 
REFLEXÕES SOBRE O PAPEL DO ENSINO SUPERIOR NO SÉCULO XXI 

 

Luciana Aparecida Silva de Azeredo - Faculdade de Pindamonhangaba 
 

Nas reuniões, congressos e artigos sobre o Ensino Superior têm surgido inúmeros questionamentos acerca de 
aspectos pedagógicos, mais especificamente sobre “como” apresentar os conteúdos de formas motivadoras, 
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dinâmicas, significativas e relacionadas com o dia-a-dia do “novo aluno”. O objetivo deste trabalho é 
apresentar e discutir atividades realizadas nas disciplinas Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Metodologia da 
Pesquisa Científica a alunos ingressantes no Ensino Superior. As bases teóricas que norteiam esta pesquisa são 
a aprendizagem ativa; leitura e pensamento críticos; noções de psicanálise e o ensaio orteguiano de 1930. Os 
resultados obtidos salientam a importância de o Ensino Superior ir para além da transmissão de um 
conhecimento prático, devendo principalmente relacionar-se com a vida real, nela interferindo, bem como 
transmitir “Cultura Geral”, base para que o aluno tenha certa compreensão de seu tempo e de si próprio. 
Apontam também para o fato de que estamos em um momento de ruptura: diante de alunos que estão 
interessados em experiências diferentes e que têm necessidades e desejos que nem sempre identificamos e/ou 
entendemos, portanto, o modo como nós professores nos subjetivamos diante destas novas propostas 
metodológicas e tecnológicas, destes novos alunos, em outras palavras, como reagimos/adaptamos, é 
fundamental no momento atual, assim como discussão e reflexão a respeito. 
 
 

O QUE ESTÁ POR TRÁS DAS ENTRELINHAS? 
 

Cleide Donizete Moreira Nunes – Univás 
 
Este trabalho é resultado de uma pesquisa que buscou responder por que os alunos erram questões de leitura 
cujas respostas nos parecem óbvias. A pesquisa deriva da aplicação de uma prova diagnóstica envolvendo 
questões do ENEM para as quais observou-se que o desempenho dos alunos ficava consistentemente abaixo da 
média, o que descartava a possibilidade de o erro ser derivado de variação de ordem individual. Investigamos, 
primeiramente, a possibilidade de o erro ser provocado por fatores de ordem social, o que descartamos pela 
análise dos dados sociográficos da população estudada. Exploramos, em seguida, a possibilidade de o erro ter 
sido provocado por ambiguidades ou problemas de formulação nas questões, hipótese que também se revelou 
inadequada, já que as questões não traziam maiores dificuldades. Por fim, consideramos a possibilidade de o 
erro ter sido causado por uma concepção de "leitura" diferente daquela preconizada pela escola. Para 
comprovar esta última hipótese, contamos com o dispositivo teórico da Análise de Discurso (AD), a partir do 
qual consideramos os aspectos discursivos, ideológicos e históricos da leitura, que nos levaram a perceber que 
a leitura é atravessada por sentidos, que a apreensão desses sentidos está relacionada à maneira com que o 
leitor se inscreve na língua e na história, e que seria neste modo de inscrição que se observaria a razão do baixo 
desempenho dos alunos nas questões analisadas. 
 
 

AVALIAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA: (DES)ACERTOS 
 

Helena Maria Ferreira – UFLA/FAPEMIG 
 
A avaliação das aprendizagens, por se constituir um elemento de desenvolvimento do currículo, é um dos 
componentes mais complexos do processo didático. Essa complexidade se mostra em função dos seguintes 
aspectos a) a natureza do objeto de avaliação (língua portuguesa), que se apresenta interrelacionada em 
práticas linguísticas e discursivas; b) a natureza transdisciplinar das aquisições que nela têm lugar, o contexto 
em que se desenvolve o processo didático de ensino/aprendizagem, a multiplicidade de objetivos e objetos; c) 
a própria representação social da disciplina; d) a amplitude das aprendizagens (conteúdos, habilidades e 
competências; e) multiplicidade de sentidos; f) diversidade de conhecimentos prévios etc. A presente 
comunicação elege como objeto de investigação o estudo dos testes escritos, com vistas a analisar as 
dimensões de estruturação das questões: objetivos do ensino, concepções de língua(gem). Apresenta-se o 
quadro teórico, abordando as especificidades da avaliação na disciplina de Língua Portuguesa e, 
posteriormente, socializam-se os resultados estudo empírico realizado, com a caracterização das avaliações 
(número de questões, público-alvo, domínio do conhecimento avaliado, tipos de questões etc), seguida de uma 
análise mais conceitual: concepções de língua, de avaliação, de ensino etc. Os resultados evidenciaram que as 
avaliações escritas representam um mecanismo na melhoria da qualidade da ação educativa. 
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JOGO IMAGINÁRIO EM TORNO DA PALAVRA PROFESSOR 
 

Sammela Matias Lugo – Univás 
Débora Raquel Hettwer Massmann – Univás  

 
Inserido na perspectiva sócio-histórica, este trabalho apresenta uma reflexão, sobre a constituição da imagem 
do “professor” no século XXI. Com o advento da internet e o avanço da tecnologia, vivemos em tempos de 
conhecimento em todos os momentos e lugares. Diante de novos modos de significar o conhecimento, o “bom 
professor significa diferente” do que significava há alguns anos. Assim sendo, o objetivo deste trabalho é 
compreender, a partir da perspectiva da Semântica do Acontecimento, o funcionamento político da palavra 
professor nas instituições de ensino que são consideradas basilares na formação educacional: ensino 
fundamental, médio e superior. Para isso, selecionamos como corpus de pesquisa, um conjunto de 48 sujeitos 
que constituem amostras de cada nível de ensino para dois públicos distintos, a saber, tanto para o corpo 
docente quanto para o corpo discente. Como abordagem a estes sujeitos, serão apresentadas três perguntas 
para os entrevistados a fim de desvendar como funcionam os efeitos de sentido da palavra professor para 
alunos e professores e de que maneira este sentido influencia na relação ensino-aprendizagem. Nossa hipótese 
de pesquisa é que determinadas dificuldades vivenciadas em sala de aula estão relacionadas à imagem que o 
professor faz de si mesmo e da imagem que o aluno faz do professor, originando um efeito de sentido sobre a 
designação professor que interfere de maneira significativa no processo de ensino-aprendizagem. 
 
 

_________________________ 
LINGUAGEM E SOCIEDADE VI 
SALA 13, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Sexta-feira, 27 de setembro – 13h30-15h00 
 

 
SUJEITO E IMAGINÁRIO EM BLOGS 

  
Lucimar Luisa Ferreira – Goiânia - GO 

  
Em grande parte das discussões contemporâneas sobre internet, mídias digitais e rede eletrônica, as noções de 
“usuário” e de “escrevente” funcionam como base. Essas abordagens, que fazem parte de uma concepção 
comunicativa e pragmática da linguagem, pressupõem um sujeito eu-consciência, mestre do sentido, que 
realiza atos intencionais através da linguagem. Neste trabalho, buscamos deslocar essas noções para a de 
sujeito discursivo, que se constitui na/pela linguagem, marcado pelo simbólico e pelo ideológico, inscrito numa 
rede de formulações. Nessa compreensão, a prática de linguagem faz parte de um complexo jogo imaginário, 
no que diz respeito à imagem que o sujeito tem de si, do objeto do discurso, do interlocutor e do próprio 
espaço da escrita. De acordo com Orlandi (1998), todo sujeito experimenta o lugar do ouvinte a partir do seu 
próprio lugar, constituído pelo jogo das formações imaginárias. É pelo imaginário de interlocutor X, que o 
blogueiro produz os seus textos, seus posts, nas condições de produção próprias da publicação em um blog. 
Partindo dessa compreensão, o objetivo deste trabalho é compreender o funcionamento do imaginário e a 
antecipação de sentidos no processo de constituição do sujeito indígena, em formulações eletrônicas. O 
trabalho tem como fundamento teórico a Análise de Discurso e o corpus é formado por materiais diversos 
(perfil e post) recortados de um blog pessoal de autor indígena. 
 
  

BUSUU: APRENDER INGLÊS ON LINE, UM SISTEMA COMPLEXO DE APRENDIZAGEM 
  

Bruna Duarte – UNEMAT 
  
Atualmente vivemos em um mundo conectado onde existe o meio virtual e utilizamos várias formas de nos 
mantermos em contato com as outras pessoas. Essa facilidade se deve ao processo de globalização onde, 
através da internet, podemos obter informações do outro lado do mundo. As redes sociais, por exemplo, nos 
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permitem encontrar grupos de interesse ou mantermos relacionamentos, até entrar em listas de discussão ou 
procurar emprego. O “Busuu”, criado em 16 de maio de 2008, www.busuu.com, é um site bem divertido e 
dinâmico, mas somente a modalidade básica é gratuita, já os conteúdos avançados são pagos. Esse site permite 
ao usuário ouvir falantes nativos do idioma escolhido, ler textos curtos com pequenos vocabulários e ainda 
 fazer o download dos áudios e textos em formato PDF do site. Trata-se de uma rede onde o usuário faz o 
cadastro e escolhe o(s) idioma(s) que pretende aprender. A perspectiva com a realização deste trabalho é de 
contribuir e de investigar o funcionamento desse site, já que a facilidade das tecnologias digitais nas escolas e 
nas casas de alunos aumentou e o uso de uma rede social pode contribuir para o desenvolvimento do 
aprendizado da língua inglesa. A complexidade muitas vezes diz respeito a relações não lineares entre 
entidades em constante mutação. Ou seja, as relações não lineares podem ser interpretadas, neste caso, como 
o aprendizado resultante de um ambiente virtual, podendo ter resultado benéfico ou não. 
 

 
O PONTENCIAL DA LÓGICA DAS MÍDIAS CONVERGENTE E TRANSMIDIÁTICA NO ENSINO A DISTÂNCIA 

  
Claudini Fabrícia Maurer – UNISINOS/ Capes- Prosup 

  
O projeto propôs refletir sobre as possíveis contribuições da transmídia no desenvolvimento de materiais para 
ensino de línguas com a pretensão de contribuir na introdução de novas formas de integrar diferentes 
conteúdos nas plataformas virtuais de aprendizagem. A base teórica fundamental para a delimitação do 
conceito de transmídia é Jenkins (2009), que diz que a transmídia se mostra presente no contexto da Cultura 
Convergente por integrar os conceitos de produção de conteúdos nas novas mídias, seja através de uma 
simples câmera fotográfica, telefone celular, computador ou tablet. Os objetivos específicos do trabalho são (i) 
Caracterizar o cenário atual, as tendências e desafios que podem ser vislumbrados no ensino a distância no 
Brasil; (ii) Refletir sobre o grau de familiarização de professores e alunos para lidar com as tecnologias; (iii) 
Identificar em que medida as noções de convergência e transmídia podem contribuir para o processo de 
ensino-aprendizagem em plataformas virtuais de aprendizagem; (iv) Propor uma organização para o conteúdo 
de um ambiente virtual de aprendizagem para dar aos cenários mapeados em (i), (ii) e (iii). Um estudo de caso 
é realizado para elencar princípios que guiarão a elaboração dos materiais transmidiáticos para uma disciplina 
de produção de textos. 
 
  

O SIGNIFICADO DA RECUPERAÇÃO INTERATIVA COMO MOTIVAÇÃO DA/PARA A APRENDIZAGEM DE 
LINGUAGEM PELA INTERAÇÃO VIRTUAL 

 
Fátima Catarina Fernandes – Secretaria da Educação do Estado de São Paulo  

  
Tendo em vista que considero importante a inserção de atividades em aulas de Língua Portuguesa que 
empreguem recursos interativos em atividades de linguagem propostas, nas diversas escolas da rede pública 
do Estado de São Paulo, sobretudo as que promovam a acessibilidade dos meios tecnológicos à comunidade de 
menor prestígio, algumas das questões de investigação que me proponho observar e refletir nesta 
comunicação são: - Em que medida, e quais atividades de aprendizagem pela interação virtual podem 
colaborar para o processo de ensino/aprendizagem dos alunos com defasagem no/do Ensino Fundamental II na 
rede básica do Estado de São Paulo, desenvolver-lhes as competências leitora e escritora, de modo que tenham 
acesso e domínio da norma culta da língua portuguesa e possam fazer uso da linguagem verbal de acordo com 
os diferentes campos de atividade? Para tal, observo aulas de recuperação interativa de Língua Portuguesa, 
ministradas na E. E. Prof. Antonio Zanluchi, Hortolândia, região metropolitana de Campinas, no ano de 2012, 
para um grupo específico de alunos que apresentavam dificuldades de aprendizagem escrita, tendo como 
aparato teórico a Semântica do Acontecimento, que dialoga com a Análise do Discurso Francesa. 
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_________________________ 
LINGUAGEM E SOCIEDADE VII 
SALA 14, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Sexta-feira, 27 de setembro – 13h30-15h00 
 

 
LINGUAGEM ESCRITA: UMA ANÁLISE DAS PRODUÇÕES TEXTUAIS DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

  
Érica de Souza Antonio – UFLA 

  
Saber produzir textos, orais ou escritos, é uma habilidade relevante, pois possibilita ao estudante explicitar seu 
ponto de vista e interagir com os outros. De acordo com Antunes, “escrever é, como falar, uma atividade de 
interação, de intercâmbio verbal” (ANTUNES, 2005 p.28). Marcuschi lembra que a escrita “é usada em 
contextos sociais básicos da vida cotidiana e, em cada um desses contextos, as ênfases e os objetivos da escrita 
são variados e diversos” (MARCUSCHI, 2010 p.19). Escrever sobre determinado assunto nem sempre é tarefa 
fácil, uma vez que, para produzir um texto, é necessária a mobilização de um conjunto de habilidades e de 
conhecimentos prévios que envolvem a língua, os textos que circulam socialmente e também as condições de 
produção. Assim, esta comunicação tematiza sobre a produção textual e objetiva discutir dados de pesquisa 
sobre o uso de estratégias de coesão referencial apresentadas por alunos do terceiro ano do ensino médio na 
produção do gênero artigo de opinião. Os dados, coletados durante as atividades do PIBID, são compostos por 
trinta textos e as análises privilegiaram uma abordagem qualitativa. A construção do quadro teórico alicerçou-
se nos estudos de Antunes (2005), Marcuschi (2010) Monero (2000). As análises evidenciaram dificuldades do 
aluno em empregar estratégias diversificadas para promover a coesão no texto. A importância deste trabalho 
está no fato de permitir uma reflexão sobre o ensino/aprendizagem da língua portuguesa. 
 
  

A ARGUMENTAÇÃO NOS LUGARES DE ENUNCIAÇÃO E NO SENTIDO DA MARCHA PARA OESTE 
  

Rosimar Regina Rodrigues de Oliveira – Unicamp 
  
O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma análise do funcionamento da palavra progresso na 
relação com a expressão Marcha para o Oeste, em um texto publicado pelo jornal O Estado de Mato Grosso, em 
1941. Para o desenvolvimento da análise mobilizamos a teoria da Semântica do Acontecimento, que considera 
que o sentido da linguagem está situado no estudo da enunciação, do acontecimento do dizer. Nesta medida, 
pensar os sentidos de Marcha para o Oeste e de progresso é, para nós, considerar a linguagem na sua relação com 
a história, pois a significação é histórica, na medida em que tomamos o passado enquanto rememoração de 
enunciações. Nessa direção, analisar as palavras progresso e marcha para o Oeste nos permite compreender os 
sentidos que elas apresentam na relação com outras palavras como civilização e sertão, além de considerar que 
esses sentidos sustentam uma argumentação para a marcha para Oeste; argumentação que também é 
sustentada na cena enunciativa estabelecida no acontecimento. Desse modo, apresentaremos a designação 
desses nomes, ou seja, o que Guimarães (2004a) chama Domínio Semântico de Determinação (DSD). Nessa 
direção apresentaremos o sentido que pudemos reconhecer nessas palavras (progresso e marcha para oeste) 
postas em funcionamento na e pela enunciação enquanto acontecimento de linguagem e a argumentação 
estabelecida a partir desses sentidos e, ainda, da orientação argumentativa e da cena enunciativa analisadas. 
 
  

CONSTRUÇÃO DE UMA FERRAMENTA COMPUTACIONAL PARA O LETRAMENTO DOS SURDOS 
  

Aline de Fátima Soares Borges – INATEL 
Carlos Alberto Ynoguti – INATEL 

Ana Carolina Sales Oliveira – Univás 
  
Este trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de letramento de surdos a partir de um sistema web 
interativo de acesso gratuito. Consiste em um jogo eletrônico, que pretende, através de uma interface 
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amigável, moderna e intuitiva, propiciar o aprendizado de forma lúdica. Para Moran (2007), as tecnologias 
possibilitam uma melhor apreensão e desenvolvimento das potencialidades do educando, visto que são 
diferentes modos de representação da realidade. Nessa direção, esse jogo tem como tema central “fazenda” e 
está dividido em níveis que combinam imagens, letras e palavras em Libras e Português, referentes a 
elementos diversificados que fazem parte desse contexto. Como a linguagem é passível de ser apreendida 
através de observação e aproximações sucessivas de respostas (SOUZA, et al., 2007), esse jogo é constituído 
por cenários com cinco atividades para cada letra do alfabeto e apresenta ao usuário, ao final dessas 
atividades, a avaliação do seu desempenho. Sendo satisfatória, poderá avançar ao próximo nível. Além disso, 
esse sistema poderá fundamentar investigações sobre aspectos como: o perfil dos usuários, o tempo médio 
gasto nas atividades, as atividades que oferecem maior dificuldade, etc. Estas informações poderão então 
fornecer subsídios para constantemente avaliar e melhorar o jogo na tarefa de auxiliar de modo produtivo na 
educação bilíngue dos surdos, propiciando-lhes a inserção no mundo letrado. 
 

 
A PRODUÇÃO COLABORATIVA DE TEXTOS ESCRITOS EM AMBIENTE ONLINE 

  
Ana Clara Gonçalves Alves de Meira – UFMG 

Vanessa Soares de Paiva – UFJF 
  
A tecnologia está atrelada à cultura de uma sociedade e deve estar, portanto, inserida na escola. Nossa 
proposta objetiva trabalhar, especificamente, a produção colaborativa de textos escritos, com o uso do 
ambiente online. Trata-se de uma tentativa de promover a aproximação do estudante da atividade escrita, que 
não é realizada por uma pessoa só, o escritor, mas por vários sujeitos, sejam eles editores, revisores, 
ilustradores, que ora sugerem conteúdo, ora trabalham a forma do texto, entre outras possibilidades de 
atuação. Em grupos e com o uso do ambiente online, os alunos podem desenvolver competências e habilidades 
importantes concernentes às áreas da Linguagem e da Tecnologia. Como referencial teórico, realizamos a 
leitura de textos sobre produção colaborativa online e ferramentas da web 2.0 para professores, e analisamos 
dados recentes e relevantes a respeito da presença do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas 
escolas brasileiras. A proposta de atividade que sugerimos é a associação da escrita e da revisão textual com o 
uso do Google docs (pacote de aplicativos do Google para criar e editar documentos online com colaboração 
dos demais usuários, em tempo real). Entendemos, assim, que as atividades colaborativas de análise e seleção 
de um gênero, escrita e revisão de texto, e debate sobre o processo de escrita podem contribuir para que o 
aluno aprenda a importância do trabalho em equipe e da interação como forma de produzir conhecimento. 
 
 

_____________ 
LINGUÍSTICA IX 
SALA 15, Prédio Principal da UNIVÁS – Unidade Fátima 
Sexta-feira, 27 de setembro – 13h30-15h00 
 

 
A ANÁLISE DE DISCURSO NO MAPA DO BRASIL 

 
Maria Eunice de Godoy Machado Teixeira – Unicamp 

 
Este trabalho trata de uma pesquisa exploratória, quantitativa, com o objetivo de elaborar uma cartografia da 
Análise de Discurso no Brasil, indicando em quais universidades ela está presente; quais vertentes aparecem 
em determinadas Instituições de Ensino Superior; qual a formação e instituição de origem de seus 
pesquisadores; e em quais programas de pós-graduação os pesquisadores atuam. Tal estudo consistia em um 
capítulo da tese da autora, excluído na sua versão final. A metodologia utilizada foi a aplicação de um 
questionário, enviado aos docentes de mestrados e/ou doutorados recomendados pela Capes dos cursos de 
Letras, Linguística, História, Ciências Sociais, Ciências Políticas e Psicologia, que apresentavam, em seus 
currículos Lattes, o termo Análise de Discurso no texto de apresentação, nas disciplinas ministradas, linhas de 
pesquisa ou projetos de pesquisa. Foram consultados mais de 900 currículos Lattes, encontrados a partir de 
pesquisa, realizada no início de 2011, nos sites oficiais de cada curso supracitado e chegou-se a 369 
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pesquisadores, para os quais foi enviado, por e-mail, o questionário. Houve um retorno de 146 pesquisadores, 
mas foram consideradas efetivamente 91 respostas, porque as outras 55 entrevistas não se enquadravam na 
amostra definida anteriormente. As conclusões são apresentadas em mapas, gráficos e quadros.  
 
 

ACADEMIA MATO-GROSSENSE DE LETRAS: UM DISCURSO DA LÍNGUA VERNÁCULA EM MATO GROSSO 
 

Roseli do Nascimento Moreira – Unemat  
Eliana de Almeida – Unemat 

 
Este trabalho, vinculado aos Estudos e Análise dos Processos Discursivos e Semânticos, está inscrito na área da 
História das Ideias Linguísticas no Brasil (HIL), que, numa relação com os pressupostos teóricos da Análise de 
Discurso, analisa a discursividade dos acadêmicos mato-grossenses das primeiras metades dos séculos XX e XXI, 
buscando compreender os efeitos de sentido do discurso acadêmico mato-grossense, instituídos para a língua, 
para o sujeito nacional e para o Estado de Mato Grosso, durante o processo de constituição da língua nacional 
brasileira, bem como a consolidação dessa discursividade no século XXI, quando se comemora os 90 anos de 
fundação da Academia Mato-Grossense de Letras, em Mato Grosso. A partir da análise do material, 
compreende-se a fundação da Academia mato-grossense de Letras, como um acontecimento linguístico que 
institui um movimento de memória e deslizamentos linguísticos, por meio dos quais a língua Portuguesa se fez 
presente, mobilizando sentidos, primeiro para a constituição linguística do Brasil e mais especificamente de 
Mato Grosso e depois, para rememorar/administrar os sentidos já institucionalizados. Por este viés, vimos na 
fundação da Academia Mato-Grossense de Letras, um gesto que faz intervir um contexto histórico ideológico 
mais amplo, em que a memória se atualiza e significa na relação da língua e do sujeito e sua relação com a 
instituição e os espaços de enunciação. 
 
 

ESTUDO DE CONSTRUÇÕES DO TIPO FOI E FEZ NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 
 

Érica Rogéria da Silva – UFU/Fapemig  
 
Este trabalho busca apresentar os estudos realizados acerca de um tipo específico de construções 
denominadas Construções Paratáticas e Perifrásticas (CPPs), nomeadas anteriormente em Rodrigues (2006) de 
construções do tipo Foi e Fez (CFFs). O nosso objetivo foi identificar essas ocorrências (CPPs) na modalidade 
falada do PB. Além do mais, buscou-se investigar as suas propriedades estruturais e funcionais e buscar 
evidências que comprovem a hipótese de que essas construções se encontram em um processo de 
gramaticalização. As CPPs contam com as mesmas propriedades estruturais e funcionais das CFFs, ou seja, são 
formadas pela sequência de dois verbos, V1 e V2, que podem ser ou não interligados pela conjunção e, sendo 
por isso classificadas em CPPs de tipo 1 e de tipo 2. V1 e V2 apresentam correferencialidade de sujeito e de 
flexões modo-temporais e número-pessoais. Os verbos ir, pegar, chegar, virar e catar ocupam a posição V1 e 
representam uma classe mais restrita, enquanto os verbos que ocupam a posição V2 representam uma classe 
relativamente livre. 
 
 

O LÉXICO DOS PESCADORES DA RAPOSA, MA: UMA PROPOSTA DE GLOSSÁRIO 
 

Raquel Pires Costa – UFMA/FAPEMA 
 
O presente trabalho teve como objetivo realizar o levantamento e descrição do léxico dos pescadores do 
município de Raposa, estado do Maranhão. A comunidade de pescadores da Raposa está localizada a 
aproximadamente 47 km de São Luís, Maranhão, e é formada basicamente de famílias de pescadores oriundos 
de Acaraú, Ceará, que migraram de sua terra natal na década de 50. Buscamos observar em que medida o 
léxico de uma comunidade que trabalha com a pesca retrata a realidade sociocultural desse grupo. 
Pretendemos, dessa forma, mostrar que os estudos lexicológicos apontam estreita relação entre o homem, a 
cultura e o ambiente em que se inserem. Nosso suporte teórico-metodológico foi, sobretudo, a Sociolinguística 
(Labov e Milroy), a Lexicologia (Biderman), a Lexicografia (Barbosa, Esquivel e Haensch) e a Antropologia 
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Linguística (Duranti e Hymes). Seguindo o modelo laboviano, partimos do presente, ao coletar nossos dados 
decorrentes das 10 entrevistas orais realizadas na Raposa, voltamos ao passado, ao consultar dicionários do 
século XVIII (Bluteau) e XIX (Morais), e retornamos ao presente para estabelecer comparações entre esses 
períodos. Após análise dos dados, constatou-se a existência de um vocabulário regional no qual os vocábulos 
referentes à pesca têm grande destaque e são evidentes as influências das marcas da estrutura sociocultural da 
região do Ceará onde se situa Acaraú. Constatamos ainda, por meio dos neologismos ocorridos, a grande 
capacidade criativa dos informantes. 
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PÔSTERES 
 
SALÃO DE EVENTOS DA UNIVÁS - Unidade Fátima 
Quinta-feira, 26 de setembro – 15h00-15h40 
 
___________________ 
ANÁLISE DE DISCURSO 
 

 
1 

DA REPRESSÃO À PRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DAS LEIS QUE TRATAM 
SOBRE O TRÁFICO E CONSUMO DE DROGAS NO BRASIL 

 
Erisvania Gomes da Silva – UNEMAT/CAPES 

 
Esta pesquisa filia-se à Análise de Discurso materialista, desenvolvida por Michel Pêcheux na França e por Eni 
Orlandi no Brasil. Propomos compreender os discursos das leis que tratam sobre o tráfico e o consumo de 
drogas no Brasil, iniciando pelo pela Lei Nº 11.343, de 23 de Agosto de 2006. ‘Os discursos sobre’ o tráfico e o 
consumo de drogas têm causado diversas inquietações e debates na sociedade contemporânea e, por isso, 
significam sujeitos e instituições. Assim, a análise discursiva da lei nos coloca em um contraponto com a Justiça 
de Fato, aquela praticada atualmente nos tribunais, pois nos permite entender como as práticas jurídicas 
afetam a relação do sujeito com o social, atravessadas ideologicamente por esse instrumento de legislação. A 
Lei, que constitui parte do nosso corpus, prevê a criação do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas 
e, nesse caso, a prescrição de medidas para a prevenção de seu uso indevido, a atenção e reinserção social de 
usuários e dependentes sem, no entanto, abdicar da repressão a sua produção não autorizada e ao tráfico de 
drogas ilícitas. Sendo assim, importa-nos compreender em que condições de produção essa lei foi produzida e 
quais gestos de interpretação ela produz sobre a relação entre tráfico e consumo de drogas. Para tanto, 
trabalharemos as formações discursivas em jogo nesses discursos e os efeitos produzidos pela ideologia no 
discurso da justiça sobre o crime de tráfico numa interface com as Políticas Públicas. 
 

 
2  

LINGUAGEM E MÍDIA: UMA ANÁLISE DISCURSIVA SOBRE AS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DAS DROGAS 
LÍCITAS 

 
Manuely Regina de Almeida Antoniassi – UNEMAT  

Orientadora: Olimpia Maluf-Souza – UNEMAT 
Co-orientadora: Fernanda Surubi Fernandes – UNEMAT 

 
As drogas lícitas, cuja produção e uso são permitidos por lei, são substâncias responsáveis por vários prejuízos 
que atingem a saúde mental, física e social do sujeito consumidor, apesar da sua liberação e comercialização.  
Desse modo, as mais consumidas são as bebidas alcoólicas e o cigarro. Nessa direção, o presente estudo 
pretende analisar os efeitos de sentido das campanhas publicitárias desenvolvidas pelos setores de marketing e 
propaganda, que veiculam para o sujeito consumidor textos sobre produtos considerados prejudiciais à saúde. 
O referencial teórico adotado para proceder a esse estudo é o da Análise de Discurso de linha francesa, que 
teve início nos anos 60, século XX, e têm como precursores Michel Pêcheux, na França, e Eni Orlandi, no Brasil. 
Esta pesquisa objetiva analisar os efeitos de sentido produzidos pelas campanhas de combate às drogas lícitas, 
veiculadas em propagandas que circulam na mídia e que formulam e fazem circular sentidos que contemplam 
os interesses das empresas de propaganda, sempre voltados ao lucro e às questões de ordem financeira. 
Assim, pelos interesses em comum, estas empresas se colocam como grandes aliadas do governo. Para essa 
pesquisa recortamos como corpus campanhas publicitárias sobre o cigarro e principalmente sobre a bebida 
alcoólica, já que as propagandas de cigarro foram vetadas na televisão, devido à Resolução n.º 304, da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
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3  
OS DISCURSOS SOBRE A PROVA BRASIL: AS POLÍTICAS PÚBLICAS E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Verônica Silva de Albuquerque – UNEMAT/CAPES 
 
Este trabalho pretende discutir a institucionalização do Programa do Governo Prova Brasil, enquanto política 
pública legitimada pelo Estado e pelo sistema de Avaliação da Educação Básica. O referido programa busca 
diagnosticar a qualidade do Ensino de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental e as principais dificuldades dos 
alunos em relação ao aprendizado da língua. A Prova Brasil é um subsídio que auxilia o Estado no cálculo do IDEB 
(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), objetivando fazer um diagnóstico e propor melhorias nas 
condições pedagógicas de ensino. Inscrevemos este trabalho na Análise de Discurso de Linha Francesa 
considerando os gestos de interpretação que o aluno produz ao realizar a Prova. Objetivamos compreender e 
analisar a legislação que institui a Prova Brasil, a constituição do sujeito escolar na sua relação com o Estado e com 
o conhecimento linguístico cobrado em tais exames, considerando-se as correntes teórico-filosóficas em que se 
apoiam. Inicialmente tomaremos como corpus a legislação que estabelece e fundamenta a criação desse 
instrumento de avaliação e a adesão das escolas a esta proposta: a Portaria nº 69, de 4 de maio de 2005. 
Procuramos problematizar e entender dados relevantes do Programa e que poderão servir para repensar tais 
políticas. Indagamos: de que forma este sistema de avaliação, que sugere média em um âmbito geral no país 
(Escola, município, Estado e Brasil), contribui e diagnostica as reais necessidades de aprendizagem do sujeito 
aluno? 
 
 

4  
O TRATAMENTO DADO À ORALIDADE POR LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Tânia Mayra Lopes de Melo – UFLA  

Priscila Franciely Souza – UFLA  
 

A proposta ora apresentada elege como objeto de pesquisa o ensino da oralidade em sala de aula. Nesse sentido, 
a pesquisa empreendida constou de estudo bibliográfico embasado em Antunes (2003); Fávero, Andrade, 
Antunes (2005); Marcuschi (2003); PCN’s (1998), que buscou contemplar questões teóricas e metodológicas do 
trabalho com a oralidade na escola. Para ampliar as discussões, foi realizada uma análise de 8 (oito) livros 
didáticos de língua portuguesa, com vistas a verificar os gêneros orais explorados pelos referidos livros. Além 
disso, foram analisadas as atividades propostas com o intuito de verificar o encaminhamento metodológico 
adotado, conforme diretrizes propostas pelos PCN’s: planejamento da fala; papéis assumidos pelos participantes, 
mobilização do repertório linguístico, monitoramento do desempenho verbal e consideração dos efeitos de 
sentidos produzidos. A partir da pesquisa realizada, foi possível constatar que os teóricos são unânimes ao 
considerar as contribuições do trabalho da oralidade para o desempenho linguístico-discursivo dos alunos, para a 
dinamização do processo de interação em sala de aula e para a atuação social e cidadã dos alunos. A análise 
realizada permitiu constatar que, embora os livros didáticos tenham avançado nos últimos anos no que tange à 
exploração dos gêneros orais e, consequentemente, das habilidades orais, há ainda limitações que podem 
inviabilizar um adequado desenvolvimento das competências comunicativas dos alunos. 
 

5  
EMPRÉSTIMOS LINGUÍSTICOS: GESTOS DE (DES) CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DE FALANTES DA LÍNGUA 

PORTUGUESA 
 

Alcilene Câmara Almeida – UNEMAT  
Wellington Marques da Silveira – UNEMAT  

Orientadora: Olimpia Maluf-Souza – UNEMAT 
Co-orientadora: Fernanda Surubi Fernandes – UNEMAT 

 

 
Os empréstimos linguísticos ou estrangeirismos se constituem como inserções, na língua de uma determinada 
comunidade, de vocábulos oriundos de outras línguas. Nós, enquanto falantes da língua portuguesa, podemos 
perceber em nosso idioma a presença de diversas palavras emprestadas do inglês. Tais expressões, ao serem 
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movidas de um léxico ao outro, instalam também a identidade da língua de origem, produzindo marcas 
ideológicas que afetam a constituição da identidade dos falantes da língua receptora de tais expressões. Com 
base nessa constatação, o propósito do presente estudo é o de compreender os efeitos de sentido produzidos 
pelos empréstimos linguísticos oriundos da língua inglesa sobre o sujeito falante da língua portuguesa, dando 
visibilidade aos traços ideológicos que o atravessam, determinando, assim, a (des) construção de sua 
identidade. O presente trabalho constitui-se sob a óptica dos princípios teóricos e analíticos da Análise de 
Discurso materialista, preconizada por Michel Pêcheux, na França, e desenvolvida por Eni Orlandi, no Brasil. 
Tomar essa teoria implica em compreender o discurso enquanto “efeito de sentido entre locutores” (ORLANDI, 
2012). Para essa análise, recortamos como corpus propagandas que contém expressões linguísticas advindas 
do inglês, que foram incluídas e re-significadas no léxico da língua portuguesa.  
 
 

6  
EFEITOS DE UNIDADE NA ESCRITURA DA HISTÓRIA DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Raquel Rybandt  –  UFFS/FAPESC/CAPES 

 
Considerando a escritura como efeito da relação da língua com a história, o presente estudo parte de nossa 
pesquisa de dissertação de mestrado, tendo como objetivo analisar discursivamente o processo de escritura da 
história da Língua Portuguesa. Mais especificamente, para compreendermos a escritura da história da Língua 
Portuguesa, analisaremos o processo de determinação discursiva do nome “România”, em denominações 
como “Nova România”, “România Atual”, “România Moderna”, considerando quais efeitos de 
(des)continuidade e apagamentos essas denominações realizam, e como engendram sentidos na história da 
língua. O projeto define como perguntas de pesquisa: (i) Quais são os efeitos de unidade produzidos pelo nome 
România na escritura da História da Língua Portuguesa? (ii) A que concepção de língua está filiada essa 
escritura que se configura por uma referência à România? (iii) Que políticas de línguas são sustentadas por essa 
escritura da história da Língua Portuguesa? O arquivo para tal estudo será composto por manuais de 
Linguística, gramáticas etc., que abordam a história da Língua Portuguesa. Neste arquivo, recortaremos para 
análise sequências discursivas nas quais se formulam sentidos para o nome România, sentidos que serão 
analisados pela filiação das sequências às formações discursivas e ideológicas. A pesquisa será realizada na 
perspectiva da História das Ideias Linguísticas, associada à Análise de Discurso. 
 
 

7  
POLÍTICA(S) DE LÍNGUA(S) EM EVENTOS INTERNACIONAIS E MUNDIAIS SOBRE A LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Alana Capitanio  –  UFFS/ FAPESC/CAPES 

 
O presente trabalho propõe, como objetivo geral, compreender o funcionamento discursivo de eventos 
internacionais e mundiais sobre a Língua Portuguesa, definidos como espaços discursivos de institucionalização 
do saber linguístico. A Língua Portuguesa é língua oficial em oito países. No Brasil, foi transferida com os 
portugueses na colonização, e tornou-se outra língua, com especificidades brasileiras. Observamos que, desde 
a institucionalização da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, há um movimento em busca da 
internacionalização e difusão da Língua Portuguesa, o que nos faz indagar os efeitos de sentido que essa 
insistência na internacionalização produz. Nessa perspectiva, objetivamos, mais especificamente, 
compreender: (i) que sentidos de “internacionalização” e “mundialização” da língua funcionam nesses eventos; 
e (ii) que relação entre a unidade e a diversidade da língua é conformada nos/pelos eventos internacionais e 
mundiais sobre a Língua Portuguesa analisados. Filiamo-nos à perspectiva teórico-analítica da História das 
Ideias Linguísticas, associada à Análise de Discurso, fundada, sobretudo, nos trabalhos de Michel Pêcheux e Eni 
Orlandi. Para a análise, construímos um arquivo, a partir dos sites dos eventos internacionais e mundiais sobre 
a Língua Portuguesa. Desse arquivo, recortamos sequências discursivas pelas quais podemos compreender 
discursivamente a(s) política(s) de língua(s) conformada(s) nos eventos. 
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8  
REPRESENTAÇÃO E IDENTIDADE EM BLOGUES SOBRE ENSINO DE INGLÊS 

 
Paulo Noboru de Paula Kawanishi – PUC-Campinas/PIBIC/CNPq 

 
Focalizamos, em nossa pesquisa, práticas identitárias constituídas por representações de ensinar e aprender 
inglês inscritas em discursos produzidos nos blogues “EFL 2.0”, “English for All” e “Langwitches”. Nosso objetivo 
é verificar se a pedagogização de um gênero digital ainda em construção revela, no fio do discurso produzido 
em blogs sobre ensino de inglês, novas ou renovadas representações de ensinar e aprender e decorrentes 
práticas identitárias. Também buscamos verificar se há confluência nas representações e práticas identitárias 
construídas por enunciadores brasileiros e estrangeiros, dado o processo de internacionalização da língua 
inglesa. A pesquisa utiliza base teórico-metodológica da Análise do Discurso de Linha Francesa e, portanto, 
partimos da noção de que a exterioridade constitui o discurso. Em decorrência, trata-se de pesquisa 
qualitativo-interpretativista em que analisamos a materialidade linguística do discurso, à luz de suas condições 
de produção – contexto sócio-histórico-ideológico, contexto de enunciação e perfil dos enunciadores –, com 
uso de instrumento de análise que contemplou os procedimentos de ancoragem e delegação próprios da 
representação. Em nosso pôster apresentaremos, em detalhe, os resultados da análise empreendida, 
discutindo, especialmente, a constituição dos sujeitos educacionais por noções e princípios que permeiam a 
sociedade do conhecimento tecnologizado, com ênfase nos processos que constituem os sujeitos educacionais 
como avatares. 
 
 

9  
REPRESENTAÇÕES DE LÍNGUA INGLESA: NARRATIVAS DE PROFESSORES BRASILEIROS 

 
Tany Aline Folle – Universidade Federal Fronteira do Sul – UFFS 

 
Esta pesquisa inserida na linha de pesquisa Práticas Discursivas e Subjetividades, do Programa de Pós-
Graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), com base na Análise de 
Discurso, analisa que representações de língua inglesa emergem em narrativas de professores brasileiros. 
Entendemos que o professor se ressignifica ao falar uma língua estrangeira, pois há um processo de 
ressignificação de si produzido pelas identificações com a língua do outro. Este estudo contribui na busca por 
caminhos que possibilitem (re)pensar as representações de língua inglesa e formação de professores em sua 
relação com o outro. O corpus é constituído por quatro entrevistas realizadas com professores brasileiros de 
língua inglesa da rede municipal de ensino de Chapecó – Santa Catarina.  Percebemos, de acordo com nosso 
aporte teórico (Pêcheux, Coracini, Revuz, Orlandi) que as representações das línguas são construídas por 
diferentes relações. Como ressalta Coracini (2003, p.149) “a língua estrangeira é a língua ‘estranha’, a língua do 
estranho, do outro”. Esse estranhamento tanto pode provocar medo como uma forte atração. Nos recortes 
discursivos analisados em nosso corpus prévio, foi possível observar que muitas são as representações de 
língua inglesa que perpassam no discurso da professora entrevistada como: língua-chave, a língua como 
instrumento para ascensão social, a língua inglesa como a língua da completude.  
 
 

10  
COMO O USO DA INFORMÁTICA ESTÁ POSTO NOS PPPS DAS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS 

 
Marlene Mendes de Oliveira Holanda – UNEMAT  

Orientadora: Olimpia Maluf-Souza – UNEMAT  
Co-orientadora: Fernanda Surubi Fernandes – UNEMAT  

 
O presente trabalho tem como propósito analisar os PPPs das escolas Estaduais, Municipais e Particulares, a 
respeito do uso da Informática no contexto das escolas. Consideraremos se o que está estipulado tem sido 
aplicado aos alunos, de que maneira eles estão tendo acesso a essa ferramenta, e se existem aulas específicas 
para esse aprendizado. Dessa maneira, o trabalho prevê a análise dos PPPs, e também visitas a três escolas, 
para saber se o discurso que está posto condiz com a realidade vivida nas escolas, se existem laboratórios de 
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informática, e como o aluno tem acesso a essa tecnologia; bem como comparar os PPPs das referidas escolas e 
ver a diferença entre elas, fazer visitas e conhecer a estrutura que é oferecida aos alunos, por meio de 
entrevistas com alunos e professores. Para essa análise terei como referencial teórico a Análise de Discurso da 
linha francesa, a partir de Michael Pêcheux, na França, e Eni Orlandi, no Brasil. Nesse sentido podemos 
considerar que: “a Análise de Discurso vai articular o linguístico ao sócio-histórico e ao ideológico, colocando a 
linguagem na relação com os modos de produção social. Não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem 
ideologia. Há, entre os diferentes modos de produção social, um modo de produção social especifico que é o 
simbólico. Há pois práticas simbólicas significando (produzindo) o real. A materialidade do simbólico assim 
concebido é o discurso” (ORLANDI, 2002). 
 
 

11  
A EFICÁCIA/INEFICÁCIA DO COMPUTADOR NO ENSINO: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DOS PPPs 

 
Marlene Mendes de Oliveira Holanda – UNEMAT  

Orientadora: Olimpia Maluf-Souza – UNEMAT  
Co-orientadora: Fernanda Surubi Fernandes – UNEMAT  

 
O presente trabalho pretende analisar, nos Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs), o que está posto em relação 
à Informática nas escolas municipais, estaduais e a particulares, como essa ferramenta se insere enquanto um 
dispositivo que favorece o ensino-aprendizagem. Dessa maneira, além de analisar o modo como o ensino de 
informática e o uso do computador tem se dado nas escolas, faremos também visita às escolas e ainda 
entrevistas com alunos e professores, visando verificar a eficácia/ineficácia do uso dessa ferramenta para o 
aprendizado dos alunos. Teremos como referencial teórico a Análise de Discurso de linha francesa, que tem 
como representantes Michael Pêcheux, na França, e Eni Orlandi, no Brasil. Tomar essa teoria implica em 
conceber um modo de produção social especial: o simbólico, cuja materialidade é o discurso. Assim, a Análise 
de Discurso, que se institui no entremeio de três grandes áreas de conhecimento, visa “*...+ articular o 
linguístico ao sócio histórico e ao ideológico, colocando a linguagem na relação com os modos de produção 
social. *...+ *Pois+ não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia *...+” (ORLANDI, 2002, p. 37). Desse 
modo, nossa pesquisa pretende discutir o emprego das tecnologias no processo ensino-aprendizagem, no 
sentido de refletir sobre a otimização das tecnologias para o ensino. 
 
 

12  
O DISCURSO DE RESISTÊNCIA DAS MULHERES NO CONFLITO POR TERRA NO PERÍODO DITATORIAL 

BRASILEIRO 
 

Juliany Teixeira Reis – UNEMAT 
 
O ponto de partida desta pesquisa foi objeto de uma monografia de graduação no Curso de Letras (Projeto 
Parceladas/UNEMAT) sob orientação do prof. Dr. Marcos Aurélio Barbai/UNICAMP e hoje se inscreve na 
perspectiva de escrita de uma dissertação, no Programa de mestrado em Linguística/UNEMAT. Esta pesquisa 
tem como objeto o discurso de mulheres que, durante a ditadura militar de (1964-1985), vivenciaram um 
conflito de luta pela terra em Santa Terezinha MT, situada à região norte Araguaia. O conflito desdobrou-se em 
virtude de uma falsa denuncia proveniente da fazenda Codeara, de que em Santa Terezinha, localidade 
próxima à região de ocorrência da guerrilha do Araguaia, culminava-se um movimento de guerrilha. A presença 
das forças policiais brasileiras foi marcante para os camponeses teresinenses. Houve uma série de ameaças, 
seguidas de tortura e pressão psicológica, com intensidade sobre as mulheres. O Brasil vivia os anos de chumbo 
e neste período não se podia argumentar em favor da democracia; as pessoas eram obrigadas a permanecer 
em silêncio, mesmo passando por condições desumanas. Entender os sentidos desse acontecimento através de 
uma memória sedimentada onde as mulheres nunca falam é o que nos instiga a desenvolver esta pesquisa. 
Com o propósito de dar voz às mulheres, é que realizaremos este trabalho, escutando o trabalho do discurso 
através de entrevistas. Esta pesquisa filia-se à Análise de Discurso de linha francesa. 
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13  
ATIVIDADE FÍSICA E CÂNCER DE MAMA: UM OLHAR SOBRE O CORPO /PARA O CORPO 

 

Lívia Fabiana Saço – UFJF/FAPEMIG 
Ana Cláudia Dias Sousa Figueiredo – UFJF/FAPEMIG 

Pâmela Aparecida Silva Ferreira – UFJF/FAPEMIG 
Renata Vieira da Silva – UFJF/FAPEMIG 

Eliana Lúcia Ferreira – UFJF/FAPEMIG 
 

A presente pesquisa versa sobre o significado da atividade física para mulheres acometidas pelo câncer de 
mama participantes de um projeto de desenvolvimento corporal/reabilitacional. Para tanto, o estudo partiu de 
elementos constitutivos de uma dada memória discursiva, considerando-se 10 mulheres que passaram/passam 
pelo tratamento do câncer de mama e que praticam a proposta da atividade física supervisionada 
semanalmente. Através da perspectiva teórica da Análise de Discurso, procuramos identificar pelas/nas marcas 
linguísticas (pronomes, adjetivos e advérbios) os processos discursivos (e ideológicos) em jogo, em relação ao 
sujeito/ corpo, sujeito/doença e sujeito/vida. Conforme as análises, formações discursivas “passadas” ainda se 
apresentam na atualidade, como em sentidos de discursos relacionados à crença no caráter punitivo da doença 
- a presença do “quase morte” e da mutilação - interferindo e produzindo a subjetividade e as características 
femininas dessas mulheres. Porém, o trabalho corporal muitas vezes silenciado torna-se alvo de descobertas 
nas evidências dos sentidos que falam e pelo que realizam nas ações e transformações. 
 
 

14  
CAMPANHAS PÚBLICAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA FEMININA: LUGAR DE CONSTITUIÇÃO DOS SUJEITOS E 

DOS SENTIDOS  
 

Gabriella Duarte dos Reis – UNEMAT  
Orientadora: Olimpia Maluf-Souza – UNEMAT  

Co-orientadora: Fernanda Surubi Fernandes – UNEMAT  
 

A forma mais comum de violência experimentada pelas mulheres em todo o mundo é a violência física 
praticada por um parceiro íntimo, por quem as mulheres são surradas, forçadas a manter relações sexuais ou 
abusadas de outro modo. As campanhas públicas de combate à violência feminina são de grande importância 
pelo fato de visar o incentivo à denúncia, contribuindo para que diminua cada vez mais o índice de agressão e 
de violência contra a mulher. Com base nessa realidade, tomamos como dispositivo teórico a Análise de 
Discurso, que tem como representantes Michel Pêcheux, na França, e Eni Orlandi, no Brasil. Nesse sentido, essa 
concepção teórica, “*...+ trabalhando o ponto de articulação da língua com a ideologia, no discurso, expõe o 
modo como se produzem as ilusões do sujeito e dos sentidos, pois é no domínio de articulação linguístico-
ideológica que se produzem tanto os pontos de estabilização referencial quanto os de subjetivação” (ORLANDI, 
2001, p. 48). É, pois, nessa direção que tomamos como recorte um cartaz de combate à violência feminina, da 
campanha do governo Federal e do Ministério da Justiça, que apresenta uma mulher com sinais de violência e 
o enunciado: Quem disse que um tapinha não dói?. Com a análise desse material pretendemos compreender 
como as materialidades significantes, verbais e não verbais, instituem sujeitos e sentidos através de uma 
memória que produz sobre a mulher o silêncio e o medo como medida. 
 

 
15  

COTAS PARA NEGROS NAS UNIVERSIDADES: MECANISMOS DE INCLUSÃO OU MODOS SUTIS DE 
DISCRIMINAÇÃO? 

 

Lenna Mayara Rodrigues de Barros – UNEMAT  
Orientadora: Olimpia Maluf-Souza  – UNEMAT 

Co-orientadora: Fernanda Surubi Fernandes – UNEMAT 
 

Enfaticamente, apresentam-se os prós e os contras a respeito das políticas de ação afirmativa destinadas ao 
negro, dentre elas, as cotas nas universidades – nosso interesse específico nesta pesquisa. Antes, faz-se 
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necessário elucidar a história do povo negro, que foi marcada por relações de desrespeito, crueldade e de 
assimetria em relação ao branco. Essa história marcada por processos de discriminação e pré-conceito, instaurou 
mecanismos de silenciamento destrutivo/destruidor, pois, tanto marcavam modos de resistência aos processos 
de coerção, de dominação e inferiorização, quanto marcavam mecanismos de aceitação, de entrega e de 
melancolia pela terra, pela cultura, pela família apartada. Dentre as políticas de reparação/desresponsabilização, 
tem-se o sistema de cotas, a nossa motivação para essa pesquisa. Assim, interessa-nos compreender como se 
instituem as cotas na universidade brasileira – instalado pelo discurso da reparação/desresponsabilização – e os 
efeitos dessa política de Estado para com os cotistas. Nessa medida, nossa análise toma os discursos sobre o povo 
negro, as leis e estatutos, utilizando também entrevistas, para compreender como o estudante negro analisa sua 
forma de ingresso e, consequentemente, como se significa dentro da universidade brasileira. Considerando que as 
cotas têm um prazo estipulado pelo Estado. Acreditamos que o nosso estudo lança luzes sobre a questão da 
eficácia/ineficácia das cotas para o estudante negro. 
 
 

16  
COSMOLOGIA PARA CRIANÇAS 

 
Lidia Rogatto e Silva – UNICAMP/CAPES 

 
O objetivo deste trabalho é apresentar e problematizar a divulgação científica (DC) de cosmologia na sua 
destinação ao público infanto-juvenil. Valendo-se da análise do discurso francesa como arcabouço teórico, 
busca-se uma reflexão sobre as condições de produção e as administrações de sentidos nos corpora 
selecionados. Como a proposta não é o estudo de uma função particular e sim de um esboço das questões 
discursivas gerais da categoria, o trabalho se sustenta em uma variedade de títulos, como “Stars” (Gregory 
Vogt), “Twinkle Twinkle Little Star” (T. Pakshirajan) e “Earth Story” (Eric Maddern). A cosmologia – estudo da 
origem, da estrutura e da evolução do universo – é um âmbito científico que exerce fascínio e que sempre 
esteve presente no imaginário da civilização. Quando dirigida a crianças, a abordagem é muitas vezes a da 
criação de uma mitologia. A análise aponta para os modos pelos quais a escrita da cosmologia constrói e 
significa o sujeito, levando em consideração a injunção língua/sujeito/história. Além disso, o trabalho se 
debruça no “real” da língua que, segundo Michel Pêcheux, é exterior ao sujeito – e, portanto, próprio da ficção 
e dependente de uma memória discursiva. 
 
 

17  
DISCURSOS DOS COREÓGRAFOS DE DANÇA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 
Ana Beatriz Rodrigues do Lago de Moraes - UFJF 

José Guilherme de Andrade Almeida – UFJF 
 

A sociedade passou a ser mais sensível aos problemas das pessoas com deficiência, e o espaço das atividades 
artísticas tem permitido uma maior inserção das mesmas em eventos sociais e culturais. No entanto, os 
profissionais que atuam com esta população não possuem nos seus currículos metodologias de ensino para as 
especificidades que os mesmos exigem. Portanto, a proposta aqui foi compreender os discursos dos 
professores que atuam com a dança em cadeira de rodas em diversas regiões do Brasil e identificar as filiações 
discursivas dos mesmos. A metodologia da Análise do Discurso na ótica francesa, de Pêcheux e Orlandi, 
contribuiu para as reflexões elencadas neste trabalho. Esta pesquisa suscita provocativas e traz elementos para 
podermos refletir sobre a questão da inclusão, interação e socialização. Os discursos analisados nos sinalizam 
que a ideia de identificar a arte como produto de beleza estética tem se revelado de forma ampla e o conceito 
de dança como arte tem sido um locus para celebrar as diferenças corporais. 
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18  
DISCURSO E MEMÓRIA: UM ESTUDO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS DA CIDADE DE SANTA RITA DO 

SAPUCAÍ-MG 
 

Paola Nery de Carli – UNIVÁS/FAPEMIG 
Andrea Silva Domingues – UNIVÁS/FAPEMIG 

 
O estudo proposto tem como objetivo realizar uma análise da festa carnavalesca na cidade de Santa Rita do 
Sapucaí-MG, abordando o funcionamento discursivo dos três principais blocos da cidade: Ride Palhaço, Bloco 
dos Democráticos e Mimosas Cravinas. Esses blocos representam diferentes grupos sociais e partidos políticos 
presentes na cidade, e o estudo busca compreender os diferentes discursos que representam e constituem 
esta festividade, a forma como é constituída a memória, os sentidos e o posicionamento dos diferentes sujeitos 
históricos que significavam e (re)significam-se na folia. Para tanto, metodologicamente trabalhamos com a 
realização de entrevistas através da técnica da História Oral, buscando as histórias de vida de cada narrador (a), 
possibilitando-nos entender as diferentes memórias, discursos e sentidos sobre o festejo do carnaval na 
cidade. O fato de trabalharmos com narrativas orais não significa a exclusão de outras fontes como, por 
exemplo, fotografias e jornais impressos do município. Importante ressaltar que é a partir desse corpus 
documental que realizamos uma Análise do Discurso que nos conduz a compreender processos discursivos 
presentes nesta prática cultural que envolve diversos modos de se viver e se fazer na cidade e no festejo. Para 
esta análise, serão usados os métodos da análise do discurso (AD), baseados em Eni Orlandi e Michael Pêcheux. 
 
 

19  
O EFEITO DE “DESRESPONSABILIZAÇÃO” DO/NO DISCURSO JURÍDICO: O PODER HIERARQUICO DOS 

DISCURSOS 
 

Evandro Monezi Benevides – UNEMAT 
Orientadora: Olimpia Maluf-Souza – UNEMAT 

Co-orientadora: Fernanda Surubi Fernandes – UNEMAT 
 
O crime e a loucura, historicamente, constituíram-se no Discurso Jurídico quando Pinel, na França, reivindicou 
o tratamento psiquiátrico aos sujeitos criminosos considerados loucos. Isso promoveu a confluência entre o 
Discurso Médico e o Discurso Jurídico. Nesse sentido, grandes mudanças acontecem, como o 
acompanhamento médico dos criminosos considerados loucos. Entretanto, a aproximação desses discursos 
não se faz pacificamente, havendo um atravessamento do Discurso Médico (psiquiátrico e psicológico) no 
Jurídico. Dessa maneira, o Discurso Jurídico acaba por silenciar o Médico, colocando-se como o poder/saber. 
Além disso, a lei faculta ao sujeito-juiz o poder de considerar um ou outro discurso, para emitir seu julgamento. 
Por outro lado, quando a decisão do magistrado falha, o sujeito-juiz busca, nos laudos médicos, 
fundamentação para a sua decisão, causando um efeito de “desresponsabilização” sobre seu discurso. Sob essa 
perspectiva, pretendemos dar visibilidade aos sentidos de crime e de loucura assumidos pelo Discurso Médico 
e os modos de imbricação e de movência deste no Jurídico. Esse trabalho constitui-se sob o referencial teórico 
da Análise de Discurso materialista, preconizada por Michel Pêcheux, na França, e Eni Orlandi, no Brasil. 
Recortamos um corpus constituído de laudos criminológicos de processos arquivados no Fórum de Cáceres-
MT, nos últimos cinco anos. 
 

20  
SOBRE A NOÇÃO DE ACONTECIMENTO NA ANÁLISE DO DISCURSO: O MENSALÃO “ACONTECEU”? 

 
Jael Sanera Sigales Gonçalves – UCPEL 

 
Neste trabalho, objetivo verificar o funcionamento e aplicabilidade desse conceito em um fato específico: o 
julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro (STF), da Ação Penal 470, o caso do “Mensalão”. 
Proponho as seguintes questões: quais o(s) momento(s) discursivo(s) que podem ser considerados para 
demarcar o acontecimento discursivo? que ritual estaria tendo as relações interrompidas e comportando a 
emergência de novas práticas discursivas, a partir do caso “Mensalão”? quais são as novas práticas discursivas, 



ENELIN 2013 - Linguagem, Sociedade e Políticas 
V Encontro de Estudos da Linguagem e IV Encontro Internacional de Estudos da Linguagem 
 

 

 

 
 
 

 
133 

os novos sentidos produzidos a partir do “Mensalão”? Formam o corpus deste estudo enunciados que 
circularam na mídia a partir de dois momentos discursivos (MD): a entrevista de Roberto Jefferson ao jornal 
Folha de S. Paulo, publicada em 06 de junho de 2005, primeira vez em que a palavra “Mensalão” foi divulgada 
na imprensa; e o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, dos réus que integram o núcleo político da Ação 
Penal 470, de 03 de outubro de 2012 a 17 de dezembro de 2012. Então, o conjunto de Sequências Discursivas 
(SDs) que compõe o corpus discursivo desta análise está num campo discursivo de referência determinado: os 
discursos que circularam na mídia a partir do 1º MD e do 2º MD, que mobilizam saberes sobre a impunidade de 
crimes cometidos por sujeitos da política brasileira, o chamado “Crime do Colarinho Branco”. 
 
 
 

_______________ 
LÍNGUA E ENSINO 
 

 

21  
COMO OS GRADUANDOS DE LETRAS APRE(E)NDEM A LÍNGUA INGLESA 

 

Bruna da Silva Campos – UFLA/CNPq 
 
A graduação em Letras não objetiva apenas a aprendizagem de língua inglesa pelos graduandos, mas também a 
preparação do futuro docente a fim de que ele possa atuar em sala de aula, atendendo as crescentes 
necessidades de aprendizagem da língua que é considerada universal (RAJAGOPALAN, 2005). Ainda, levando-se 
em consideração que conhecer o contexto é fundamental para que o professor seja capaz de melhor auxiliar os 
alunos a aprenderem (ROMERO, 2011), esse estudo objetiva entender como os graduandos de Letras estudam a 
língua inglesa, quais as dificuldades que identificam na aprendizagem e como fazem para superá-las. Os dados 
foram obtidos através de entrevistas semiestruturadas (WALLACE, 1998) com 20 graduandos do curso de Letras 
da Universidade Federal de Lavras. A seguir, estes dados foram categorizados e analisados à luz das estratégias de 
aprendizagem (OXFORD, 1990). Nesse estudo foi observado que as principais formas utilizadas pelos graduandos 
de Letras focam nas estratégias cognitivas, entretanto há pouca experiência em formas de aperfeiçoar a 
aprendizagem de conteúdos trabalhados em sala de aula, especialmente no que concerne às estratégias 
metacognitivas, estas que demonstram o nível de autonomia no processo de aprendizagem alcançado pelo 
aprendiz. Portanto, há a necessidade de o educador desenvolver outras formas de aprendizagem como parte do 
conteúdo programático, pois tal ação beneficiará os aprendizes de língua inglesa e futuros docentes. 
 
 

22  
ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA DE LICENCIANDOS EM LETRAS: REFLEXÕES 

 

Danielle de Oliveira Lelis Goring – UFLA  
Clarice Moreira Braga Soares – UFLA  

Orientadora: Tânia Regina de Souza Romero – UFLA 
 

Atualmente a Língua Inglesa tem sido altamente valorizada na formação de jovens universitários devido ao 
impacto que causa na visibilidade profissional. Porém, muitos estudantes dos cursos de graduação passam por 
dificuldades na aquisição da língua, gerando uma aprendizagem aquém do desejável. Os objetivos deste 
trabalho foram compreender as principais dificuldades enfrentadas por licenciandos em Letras na 
aprendizagem da língua inglesa; entender quais são as estratégias referidas por esses estudantes para superar 
suas dificuldades; e identificar as estratégias não referidas para sugerir a educadores que as desenvolvam no 
contexto escolar. Para isso, fizemos um estudo embasado em conceitos vygotskianos (1996) que enfatizam a 
capacidade dos indivíduos de aprender por meio de interações, com metodologia de abordagem qualitativa e 
método de coleta dados de fonte documental (GIL, 1991), utilizando dados de diários de aprendizagem dos 
licenciandos em Letras (ZABALZA, 1994). A interpretação dos dados foi feita com base em conceitos 
vygotskianos e interpretação linguística da Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 1994). Os resultados 
evidenciam que muitos estudantes chegam à Universidade com poucos conhecimentos em língua inglesa, não 
se desenvolvendo adequadamente ao longo do curso; sabem da sua responsabilidade sobre a própria 
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aprendizagem, mas possuem pouca autonomia nos estudos e desenvolvem poucas estratégias para aprender, 
havendo a necessidade de intervenção de educadores. 
 
 

23  
INTERCÂMBIO COMO PRECURSOR DE TRANSFORMAÇÕES IDENTITÁRIAS 

 
Naiara de Paiva Vieira – UFLA 

Tânia Regina de Souza Romero – UFLA 
 
O propósito é refletir sobre transformações identitárias de uma professora de línguas em formação após sua 
experiência de intercâmbio no Uruguai pelo Programa de Mobilidade Mercosul. Tendo-se em conta a 
perspectiva pós-moderna de identidade, parte-se de aspectos contextuais como: diferenças acadêmicas, 
costumes e tradições e relacionamento entre os estudantes, para se fazer uma avaliação do programa de 
intercâmbio do ponto de vista da bolsista. Em seguida, enfoca-se no processo de aprendizagem da língua 
espanhola, considerado à luz da literatura sobre ensino-aprendizagem de línguas. Salientam-se aqui 
dificuldades de comunicação enfrentadas, aspectos gramaticais mais complexos e estratégias de aprendizagem 
utilizadas, levando em conta a auto-avaliação como relevante para a continuação da aprendizagem da língua 
espanhola fora do país hispano-falante. Os resultados obtidos deixam claro como é importante uma 
experiência de intercâmbio para que ocorram transformações identitárias. Tal experiência amplia a visão de 
mundo e modifica perspectivas para uma futura atuação profissional, traz novos posicionamentos políticos 
ante a sociedade e fortalece o indivíduo para a superação de obstáculos linguísticos, culturais e pessoais. 
 
 

24  
O ENSINO JURÍDICO NO BRASIL: CONSEQUÊNCIAS DA MÁ FORMAÇÃO ACADÊMICA SOB A ÓTICA FILOSÓFICA 
 

Maria Cristina de Faria Oliveira – Faculdade de Direito do Sul de Minas/FAPEMIG  
 
Este projeto de pesquisa apresenta como objeto de estudo o ensino jurídico no Brasil a fim de observar as 
consequências da má formação acadêmica dos bacharéis em Direito. As grades curriculares dos cursos de 
direito ainda direcionam seus estudos para a formação de profissionais mecanicistas, que não possuem 
profundidade quando precisam refletir sobre toda a atmosfera que envolve a aplicação das normas. Com isso, 
vê-se a necessidade da valorização de matérias propedêuticas para a construção do ensino jurídico, já que por 
meio dessas disciplinas os indivíduos são capazes de desenvolver habilidades que os levem à discussão de 
ideias que fujam ao “senso comum”. Para tanto, nos valemos dos estudos desenvolvidos por Antônio Joaquim 
Severino acerca do ensino jurídico no Brasil e por Martha Nussbaum quanto à leitura de obras literárias 
realistas na realização prática do direito, dentre outros autores. 
 
 

25  
SOBRE A NECESSIDADE DE REORGANIZAÇÃO DA DISCIPLINA DE LITERATURA NO ENSINO BÁSICO 

 
Rivaney Félix de Oliveira Junior - UFLA - PIB LIC - Letras 

Isabella Ferreira Carvalho - UFLA - PIB LIC - Letras 
Simone Aparecida Botega - UFLA - PIB LIC – Letras 

 
A sociedade em que vivemos pode ser caracterizada por um excesso de informação prejudicial à nossa 
compreensão mais profunda dos outros e do mundo. Paradoxalmente, estamos mais próximos uns dos outros - o 
que é visível diante da velocidade com que as notícias são veiculadas na imprensa e na internet – mas, ao mesmo 
tempo, há um enorme distanciamento entre nós à medida que tais notícias só nos interessam superficialmente, 
tornando-se descartáveis. A literatura é um campo que visa à humanização do indivíduo, conforme nos ensina o 
professor Antonio Candido, autor que tomamos como o principal referencial teórico deste trabalho. Nesse 
sentido, ela pode colaborar para uma aproximação crítica entre os indivíduos de nossa sociedade pela via do 
sentimento da alteridade. O problema é que a literatura, enquanto disciplina, vem sendo deixada de lado no 
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âmbito escolar, sendo abordada em meio ao conteúdo gramatical das aulas de português de forma bastante 
equivocada. O trabalho com a disciplina em sala de aula precisa ser revisto, à medida que causa um importante 
impacto na formação do aluno e do cidadão crítico e reflexivo. Para discutir melhor o tema da importância da 
literatura no desenvolvimento mais pleno do homem, tomaremos por base alguns poemas de Charles Baudelaire 
(1821 – 1867) que, através de uma nova proposta poética de poemas em prosa, já faziam uma crítica à sociedade 
burguesa cujo arranjo tende a naturalizar um desprezo para com nossos semelhantes. 
 
 

26  
O TRABALHO COM LEITURA/LITERATURA NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA NO 3º ANO DO NÍVEL MÉDIO 
 

Aline Rafaelly Rodrigues Souza – UFAL 
 

Este estudo, inserido no campo da Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 1996), faz parte de um trabalho de 
conclusão de curso (TCC) e tem o trabalho com literatura/leitura em sala de aula como enfoque temático. O tema 
surgiu a partir das minhas inquietações sobre a forma fragmentada como a Literatura é vista em sala de aula, 
principalmente, quando o texto literário é usado como pretexto para trabalhar normas gramaticais ou outras 
perspectivas como veremos adiante. Este tipo de prática acontece porque desenvolver atividades com o texto 
literário em sala significa, para muitos professores de língua portuguesa, trabalhar normas gramaticais, sem 
explorar seus vários sentidos, desenvolver o raciocínio, a criticidade de cada um dos alunos. Como bem aponta 
Chiapini (2002, p.8), “o ensino de literatura se limita, na maior parte das vezes, a traçar panoramas de tendências 
e escolas literárias, de modo esquemático e desconectado do trabalho analítico e interpretativo.” O ensino da 
língua e da literatura se apresenta também de forma inteiramente separada e, se no ensino fundamental, quem 
conduz alunos e professores é o livro didático, no médio são as apostilas que nada mais são do que compilações 
de vários deles (CHIAPINI, 2002). Nesse sentido, pretendo, com essa pesquisa, chamar a atenção para a 
importância do uso significativo de textos literários em sala de aula na formação de leitores críticos. 
 
 

27  
O TRABALHO COM O TEXTO LITERÁRIO NUMA TURMA DE TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO 

 

Aline Rafaelly Rodrigues Souza – UFAL 
 
Este estudo, inserido no campo da Linguística Aplicada, faz parte de um trabalho de conclusão de curso (TCC) e 
tem o trabalho com literatura/leitura em sala de aula como enfoque temático. O tema surgiu a partir das 
minhas inquietações sobre a forma fragmentada como a Literatura é vista em sala de aula, principalmente, 
quando o texto literário é usado como pretexto para trabalhar normas gramaticais ou outras perspectivas 
como veremos adiante. Este tipo de prática acontece porque desenvolver atividades com o texto literário em 
sala significa, para muitos professores de língua portuguesa, trabalhar normas gramaticais, sem explorar seus 
vários sentidos, desenvolver o raciocínio, a criticidade de cada um dos alunos. Nesse sentido, pretendo, com 
essa pesquisa, chamar a atenção para a importância do uso significativo de textos literários em sala de aula na 
formação de leitores críticos. Este trabalho tem por objetivo, refletir sobre como a literatura vem sendo 
trabalhada durante as aulas Língua Portuguesa numa turma de terceiro ano do nível médio e descrever como o 
texto literário é apresentado no contexto de ensino-aprendizagem na referida turma. A conduta metodológica 
para a execução deste trabalho tem como princípio a observações de aulas feitas numa turma do 3º ano do 
Ensino Médio. Trata-se de uma escola pública estadual da cidade de Maceió e as observações aconteceram no 
ano de 2011. Foram seis meses de observação de aula. 
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______________________ 
LINGUAGEM E SOCIEDADE 
 

28  
A COBERTURA DA APRESENTAÇÃO DO MODELO BRASILEIRO DO SISTEMA TERRESTRE PELA MÍDIA DIGITAL: 

ANÁLISE QUALITATIVA E COMPARATIVA 
 

Ana Paula Soares Veiga – UNICAMP 
 
O artigo analisa e compara qualitativamente a cobertura da mídia digital por ocasião da apresentação da 
primeira versão do Modelo Brasileiro do Sistema Terrestre (BESM, na sigla em inglês), chamando a atenção 
para a intencionalidade do discurso e as estratégias narrativas utilizadas pelos autores.  O BESM, desenvolvido 
por pesquisadores ligados ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Rede CLIMA e Programa FAPESP de 
Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais, é um conjunto de programas de computador que tem a 
capacidade de gerar cenários globais de mudanças climáticas, com ênfase para o Brasil. A análise das notícias 
publicadas por cinco veículos de comunicação digital, à luz de referenciais teóricos de argumentação e 
linguagem, análise de textos de comunicação e análise da narrativa jornalística, revela que as condições sociais 
de produção do enunciado e a ênfase dos autores nos benefícios e vantagens do sistema para o Brasil e o 
mundo levam o leitor a uma percepção positiva do tema abordado. Para refletir sobre o papel, a contribuição e 
a influência dos meios de comunicação digitais na percepção pública das mudanças climáticas e seus impactos 
no cotidiano, bem como na construção evolutiva do senso comum, utilizei a seguinte grade: 1) os títulos das 
notícias, 2) quem fala (os entrevistados nas notícias), 3) o que fala (depoimentos citados entre aspas), 4) quem 
é o intermediário (os autores dos textos noticiosos) e 5) como fala (a linguagem utilizada). 
 
 

29  
O PODER DO DISCURSO JURÍDICO 

 
Nataniane Aparecida do Nascimento - Faculdade de Direito do Sul de Minas 

 
O Presente trabalho discorrerá sobre o discurso jurídico como elemento de poder, abrangendo a filosofia 
foucaultiana, a ausência de um agente determinado que emane tal poder, mas a existência de uma rede de 
minúsculos poderes que se estendem pelo corpo social. Assim, poder e saber apenas tomam sua forma 
terminal no Estado. O discurso jurídico é articulado de modo a persuadir exercendo poderosa função de 
escultor social. A retórica que antes esfumaçava possuir caráter autônomo, hoje se apresenta preenchida por 
uma padronização e incompletude, chaga que advém de nossa era carregada pelo arborecer da ciência, que 
possui como foco a procura de conhecimento e nada mais, não se importando com a maior fonte de 
conhecimento, o interesse. Tralhando a ideia de um analfabetismo-culto carregado pela cultura industrial, o 
presente trabalho tem como pretensão demostrar um possível rompimento com o círculo retórico existente (a 
manutenção sócio-política entre os vários participantes da produção da persuasão e do conhecimento, visto 
que a participação nesse círculo não é simétrica, mas contingente), através da própria emancipação do discurso 
jurídico que se encontra fadado pela indústria cultural, encontrando, assim, uma desmarginalização deste, 
fundindo novamente Conhecimento com "dominação de saber", e dando oportunidade de uma revolução do 
pensamento pelas mãos de Minerva. 
 
 

30  
(RE)COMEÇO: (DES)AFIANDO A LINGUAGEM NO/DO COTIDIANO ESCOLAR 

 

Elzilane da Paixão Nascimento – Universidad Nacional de Rosario – Argentina 
 
Vai “roncar” pra mim? Perplexidade tomou conta do ambiente escolar. Silêncio total. O que começara com 
uma simples conversa sobre o conceito de verbo, terminara com uma enxurrada de palavras que a professora 
de Língua Portuguesa não escutara antes. Os tempos mudaram. Mas, e o professor, está preparado para lidar 
com uma nova clientela? Este trabalho trata-se de uma pesquisa em andamento que tem por objetivo fulcral 
abordar as dificuldades e avanços do processo de aquisição de leitura e escrita de alunos do 6º ano de 
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escolaridade do Ensino Fundamental de uma escola da rede municipal de São Gonçalo, de difícil acesso, tendo 
uma porcentagem considerável de menores, com defasagem idade/ano de escolaridade, que já cumpriram 
medidas socioeducativas em regime fechado ou L.A. (Liberdade Assistida), do estado do Rio de Janeiro, bem 
como dos professores que atuam na (trans)formação destes indivíduos e em seu “(re)começo” na sociedade. 
Aproximar a linguagem cotidiana, da linguagem formal através da criação de um “dicionário próprio”, serve 
como aporte para (re)desenhar tantas histórias através da ludicidade e (re)significar o cotidiano escolar. Para 
tal, conceitos “cristalizados” sobre ensino, aprendizagem, leitura, escrita, oralidade e avaliação serão colocados 
em voga e repensados. A investigação é qualitativa, tendo como referente empírico a análise das narrativas de 
professores e alunos no que tange aos primeiros resultados alcançados. 

 
 
 

___________________ 
LINGUAGEM E TECNOLOGIA 
 
 

31  
CARACTERÍSTICAS DA LINGUAGEM DAS REDES SOCIAIS:  

INFLUÊNCIAS NAS HABILIDADES DE ESCRITA DE ADOLESCENTES 
 

Elivan Aparecida Ribeiro – UFLA/PIBID/CAPES 
Agnes Priscila Martins de Morais – UFLA/PIBID/CAPES 

 

O presente trabalho ocupa-se de um estudo acerca dos gêneros textuais que circulam nas redes sociais como 
mensagens de facebook, salas de bate-papo etc. A questão eleita para discussão direciona-se para as seguintes 
indagações: Quais são as características dos gêneros textuais mencionados? As variações linguísticas presentes 
nesses gêneros podem ser consideradas como um incentivo à produção escrita ou devem ser concebidas como 
um prejuízo ao desempenho linguístico dos alunos no que diz respeito à norma culta? O presente estudo 
contempla dois tipos de pesquisa: o de cunho bibliográfico, pautado em Marcuschi (2002); Souto e Silva (2008), 
entre outros. O segundo tipo constitui-se em uma análise de conversas em âmbito virtual (facebook, salas de 
bate-papo) de estudantes, com vistas a analisar as características do “internetês” apontadas pelos autores 
pesquisados. A partir do estudo realizado concluiu-se que a linguagem das mensagens de bate-papo e 
postagens podem ser consideradas como um estímulo à produção textual. No que tange aos prejuízos ao 
desempenho linguístico dos alunos, constatou-se que as produções gráficas disponíveis nesses suportes podem 
constituir-se em objeto de estudo nas aulas de língua portuguesa, de modo a evidenciar um tipo de escrita 
específico dessa situação de produção. Assim, torna-se necessário que os docentes adentrem nesse novo 
universo, descubram métodos didáticos para o ensino e busquem alternativas para intervenção. 
 

 
32  

ATLAS LINGUÍSTICO DIGITAL – GEOLING 
 

Rodolfo Rodrigues da Cruz – Universidade Federal do Pará/CNPq 
 
Este estudo propõe um estreitamento entre áreas, tentando suprir necessidades dos pesquisadores da área de 
linguística usando conhecimento da área de tecnologia de informação. Apesar de ainda ser um campo pouco 
explorado, o interesse em investigar essa relação tem crescido bastante entre os pesquisadores. Graças ao 
investimento do CNPq, o projeto Geoling, está desenvolvendo um trabalho pioneiro no Brasil, possível ao criar 
a primeira maquete do sistema, que futuramente será entregue aos pesquisadores interessados. 
O GeoLing, programa de mapeamento geolinguístico digital, foi criado para facilitar a organização e confecção 
de cartas linguísticas a partir de um banco de dados mais amplo, capaz de gerar relatórios lexicais e 
morfológicos, e os informantes do atlas podem ser diferenciados por variáveis de estratificação social. O 
programa é capaz de mostrar mapas com os dados pesquisados de cada região ou gráficos com o número de 
frequência de uma palavra, e também é possível ouvir a fala dos informantes. Neste sentido, o GeoLing 
constitui um avanço na área de geolinguística, uma vez que: i) facilitará o trabalho do pesquisador em todas as 
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etapas da confecção do mapa; ii) permitirá a geração de mapas linguísticos digitais com uma base de dados de 
texto e uma fonética de arquivos sonoros; iii) admitirá o mapeamento da variação sociolinguística e iv) 
permitirá o cruzamento de dados linguísticos e sociais. 

 
 
 
___________ 
LINGUÍSTICA 
 
 

33  
CRENÇAS SOBRE O ENSINO DE IDIOMAS 

 
Narayana de Deus Nogueira – IFSULDEMINAS 

 
O presente trabalho faz parte do projeto de pesquisa de doutorado, que está se iniciando, e que tem como 
objetivo realizar um levantamento das crenças de todos os professores de língua estrangeira, bem como as de 
seus respectivos alunos, sobre o ensino das referidas línguas em um Instituto Federal de Educação do estado 
de Minas Gerais. A pesquisa também tem o objetivo de compreender como esses atores justificam essas 
crenças e no que elas influenciam o processo de ensino-aprendizagem. O projeto fora criado devido à 
importância da influência dessas crenças na aprendizagem de LE e pelo fato de encontrar poucas pesquisas que 
relacionem as crenças de docentes e discentes em Institutos Federais de Educação. Outra razão para este 
estudo está na busca de soluções e/ou sugestões para que o ensino de LE seja mais eficiente nos Institutos 
Federais, aproveitando o papel relevante da Linguística Aplicada (LA) na formulação de políticas educacionais. 
O referencial teórico se baseia nos estudos sobre crenças e formação de professores (Barcelos, 2001; Oliveira, 
2002; Felix, 1999; Rolim, 1998) e a metodologia escolhida é a de estudo de caso, onde serão utilizados os 
seguintes instrumentos de coleta: narrativas, observação de aulas, questionários e entrevistas. 
 

 
34  

ENSINO-APRENDIZAGEM DE UNIVERSITÁRIOS: REFLEXÕES E ANÁLISE 
 

Clarice Moreira Braga Soares – UFLA  
Danielle de Oliveira Lelis Goring – UFLA  

Orientadora: Tânia Regina de Souza Romero – UFLA 
 
Constata-se grande preocupação das universidades em geral com problemas de aprendizagem. Vários fatores 
podem influenciar, como: experiências acadêmicas, imaturidade, atitudes dos professores, a forma como 
vivenciam a troca em sala de aula, a linguagem e comportamentos que permeiam a prática docente. O objetivo 
do presente estudo é pesquisar as dificuldades específicas enfrentadas por alunos de graduação na 
aprendizagem de diversas disciplinas em vários cursos de uma Universidade de Minas Gerais, para buscar 
possíveis soluções para o problema. Este trabalho foi desenvolvido com base em conceitos vygotskianos, 
especificamente aos construtos de o processo de ensino-aprendizagem se dar em função da interação e de a 
linguagem ocupar papel preponderante no desenvolvimento afetivo-cognitivo. Foi escolhida a abordagem 
qualitativa, que envolve dados descritivos e retrata a perspectiva dos participantes e o estudo de caso, pelo 
valor dado ao sujeito imerso no contexto em questão. Os dados são provenientes de entrevistas semi-
estruturadas com estudantes e discutidas à luz da teoria vygotskiana. Os resultados indicam que os alunos têm 
dificuldades de aprendizagem ao estudar sozinhos e que aprendem melhor disciplinas ministradas por 
professores que se preocupam com o desenvolvimento discente, promovendo a interação. Abordagens de 
estudo que têm sido bem sucedidas são estudos em grupos e elaborações de resumos.  
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35  
DO PORTAL DO PROFESSOR À ELABORAÇÃO DE UM GLOSSÁRIO: OS TERMOS QUE CONSTITUEM OS GÊNEROS 

DISCURSIVOS DIGITAIS – APRESENTANDO OS RESULTADOS DA PESQUISA 
 

Amanda Abadia Veloso Reis – UFU/CNPq 
 
O objetivo do pôster é mostrar os resultados de uma pesquisa sobre lexicografia e gêneros discursivos digitais. 
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, é aconselhado ao professor que trabalhe com atividades 
de ampliação do vocabulário, uma vez que ele tem a tarefa de fazer com que os alunos tenham domínio do 
universo lexical da língua. Nesse contexto, enfatiza-se a relevância do dicionário e do glossário que, utilizados 
como materiais escolares, são ferramentas que auxiliam na formação e letramento dos estudantes. Em relação 
à metodologia, analisa-se como as propostas de atividades publicadas no Portal do Professor - no site do MEC 
(Ministério da Educação) tratam as características dos gêneros digitais, sobretudo no que diz respeito à sua 
linguagem e à sua composição; na sequência, seleciona-se os termos utilizados nas aulas de gêneros discursivos 
digitais e, ao final, elabora-se um glossário dos termos que constituem os gêneros discursivos digitais. Para 
fundamentar a pesquisa, a base teórica vem de BAKHTIN (2000), BRASIL (1998), COELHO (2008), DIAS (2004), 
MARCUSCHI (2005), dentre outros. Espera-se que o glossário elaborado com os termos, que constituem os 
gêneros discursivos digitais, facilite sobremaneira a compreensão de professores usuários dessas aulas e 
incentive o uso dos sistemas de comunicação na prática docente. 
 
 

36  
UM ESTUDO SOBRE O GESTO DE AUTORIA NAS GRAMÁTICAS DO SÉCULO XIX:  

A QUESTÃO DA LÍNGUA NACIONAL 
 

Amilton Flávio Coleta Leal – UNEMAT 
 
O objeto deste trabalho se situa no segundo momento do período de estudos sobre o processo de gramatização 
do Português no Brasil, em que ocorrem estudos e produções significativas sobre a Língua Nacional, ou seja, 
inauguram-se estudos para mostrar/evidenciar a diferença entre o Português do Brasil e o de Portugal. Isso se 
justifica nos estudos que a pesquisadora e linguista Eni Orlandi vem produzindo atualmente sobre a identidade da 
língua nacional, no que diz respeito às significativas diferenças existentes entre a língua brasileira e o português 
de Portugal. Nesse contexto, acreditamos, conforme ORLANDI (2002), que a língua possui uma intrínseca relação 
com a história e a memória; e é nessa perspectiva que buscaremos desenvolver este trabalho de pesquisa. Nesse 
sentido, ancorados na teoria da Análise de Discurso (AD) pretendemos discutir o processo de autoria nas 
gramáticas produzidas no segundo período de estudos sobre o processo de gramatização do Português no Brasil 
(1850-1939). Período este que legitimou atualmente uma visibilização do imaginário de unicidade da língua 
portuguesa. E com isso, acreditamos que quase um século de estudos sobre a língua nacional contribuiu 
significativamente para aquilo que Eni Orlandi discursa a respeito das peculiaridades do português do Brasil e de 
Portugal e que confirma seu posicionamento a respeito da denominação  “língua brasileira”. 
 

37  
ESTRATÉGIAS LINGUÍSTICO-TEXTUAIS NO ARTIGO DE OPINIÃO 

 
Giovane Silveira da Silva – UFLA 

 
Este trabalho tem a pretensão de tornar públicos os resultados de uma pesquisa que teve por objetivo 
identificar as estratégias linguístico-argumentativas que compõem o gênero textual artigo de opinião. Como 
sustentação teórica, foi desenvolvida uma pesquisa em Marcuschi (2008), Abaurre (2007), Bazerman (2009), 
Meurer; Motta-Roth (2002), Perelman; Olbrechts-Tyteca (2002) e Koch (2006). A partir da análise teórica, 
constatou-se que os gêneros textuais são os diversos textos que encontramos na sociedade e que exercem 
uma função comunicativa. O gênero artigo de opinião – objeto de estudo desse trabalho – é um gênero 
discursivo de caráter argumentativo e tem por função expressar a opinião do autor, em meio a um assunto 
relevante de ordem social. O autor, ao expor sua opinião sobre determinado fato de cunho social, busca 
também persuadir os outros leitores acerca de sua posição. Desse contexto, o artigo de opinião subjaz seu 
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objetivo, expondo comentários ou sugestões, embasados no ato de convencer. Após a contribuição teórica dos 
fundamentos que baseiam as análises, foi desenvolvido um estudo de dois artigos de opinião com o propósito 
de elencar as estratégias linguístico-textuais utilizadas pelos autores a fim de defenderem seus pontos de vista 
e convencer os demais. Foram observadas várias técnicas concernentes aos elementos da Linguística Textual. 
Nessa perspectiva, destacaram-se as perguntas retóricas, intertextualidade e operadores argumentativos. 
 
 

38  
A EMENDA CONSTITUCIONAL N°. 51:  

REFLEXÕES SEMÂNTICAS SOBRE A DESIGNAÇÃO DO AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA 
 

Sueli Martins Cardozo – UNEMAT 
 
Este trabalho objetiva analisar o processo de designação do Agente Comunitário de Saúde (ACS), e do Agente de 
Combate às Endemias (ACE), tendo como lugar de observação a Emenda Constitucional n°. 51 de 14 de fevereiro 
de 2006, sancionada pelo Presidente do Senado Federal Renan Calheiros. Para nossa reflexão adotamos a 
vertente teórico-metodológica da Semântica do Acontecimento, de Eduardo Guimarães (2002, 2005), e vamos 
considerar os seguintes recortes: a) as figuras enunciativas e espaço de enunciação da Emenda Constitucional n°. 
51; b) o modo como o texto do artigo 198 está organizado formando um processo de enumeração; c) o processo 
de designação do profissional de saúde pública; e d) o funcionamento do aposto que acompanha os nomes das 
figuras enunciativas. Ao ser submetido ao regime jurídico do Estado e cumprir os requisitos básicos para exercer a 
função de ACS e ACE, o servidor da saúde pública é interpelado ideologicamente e tem uma impressão de ser 
sujeito livre. Assim, o sujeito de direito é feito de uma estrutura social determinada: a sociedade capitalista. Esta 
reflexão faz parte do nosso projeto de pesquisa apresentado ao Programa de Mestrado em Linguística da 
Universidade de Mato Grosso – UNEMAT, que tem como tema A designação do agente de saúde ambiental: uma 
reflexão semântico-enunciativa. Entendemos que, ao enunciar, o locutor sempre rememora algo que se inscreveu 
na história, que significou e por isso faz sentido em uma nova enunciação. 
 

39  
DEMONSTRATIVOS NA ROMÂNIA NOVA: PROPOSTA DE SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO 

 
Clarice Soares França Silva – UFMG 

 
Este trabalho parte da perspectiva funcionalista e variacionista para propor um sistema de classificação de 
demonstrativos, elaborado com base nos materiais do projeto NURC de Lima e Buenos Aires. Seu objetivo é 
disponibilizar uma ferramenta que possibilite maior compreensão a respeito da organização e funcionamento 
dos demonstrativos nas línguas românicas modernas. 
 
 

40  
ESTUDO COMPARATIVO DA ABORDAGEM DA FONÉTICA E DA FONOLOGIA NOS LIVROS DIDÁTICOS E NAS 

GRAMÁTICAS NORMATIVAS 
 

Jorcilene Alves do Nascimento – UFU  
Érica Rogéria da Silva – UFU  

 
Este trabalho foi desenvolvido no âmbito da disciplina Estudos de Fonética e de Fonologia, oferecida pela 
Universidade Federal de Uberlândia. A nossa proposta é expor uma análise comparativa de como esses 
conteúdos aparecem nos livros didáticos do Ensino Médio e nas Gramáticas Normativas. Para alcançar tal 
propósito, nos concentramos nos pressupostos teóricos da Fonética e da Fonologia e logo após partimos para a 
análise. Para tratar dessa temática recorremos aos seguintes autores: Callou e Leite (2003); Silva (2007) e 
Mussalim e Bentes (Orgs) (2001) que respectivamente trabalham: Iniciação à Fonética e Fonologia do 
Português; Fonética e Fonologia do Português: roteiro de estudos e guia de exercícios e Introdução à 
linguística: domínios e fronteiras. Ao final da pesquisa, percebemos que as duas ciências não são trabalhadas 
em conjunto, ou seja, quando uma obra aborda um dos campos, ela não desenvolve o outro. Todavia, o 
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conteúdo apresentado não impossibilita ao aluno entender como a ciência que está sendo exposta se processa. 
Quanto ao livro didático do 1°ano, notamos que as informações sobre Fonética e Fonologia são ineficientes, 
pois a maneira como são apresentadas torna a aprendizagem confusa, já que os seus objetivos, conceitos e 
funcionamento não ostentam uma explicação coerente. 
 
 

41  
CIÊNCIAS CONEXAS: LINGUÍSTICA, ANTROPOLOGIA E PSICANÁLISE 

 
Érica Rogéria da Silva – UFU  

Jorcilene Alves do Nascimento – UFU  
 
As ideias inovadoras de Ferdinand de Saussure, referidas no “Curso de Linguística Geral”, obra póstuma 
publicada pelos seus alunos Charles Bally, Albert Sechehaye em 1916, serviram de fundamento para a 
emergência da Linguística Estruturalista no início do século XX. Os pressupostos teóricos do mestre genebrino 
rendeu à Linguística o estatuto de ciência-piloto das ciências humanas, pois ela contribuiu para a 
fundamentação de várias outras ciências.  Das teorias que buscaram aparatos na Linguística destacamos a 
Antropologia formulada por Claude Lévi-Strauss e a Psicanálise desenvolvida por Jacques Lacan.  Lévi-Strauss se 
inspira na Linguística estruturalista para a fundamentação da hipótese de que a linguagem e a cultura são 
formalmente análogas, pois as mesmas possuem estruturas similares. Jacques Lacan também busca subsídios 
nos estudos estruturalistas da linguagem para fundamentar a sua teoria. Ele retém do signo linguístico os seus 
conceitos e o seu funcionamento, além da concepção de que para a legitimação de uma ciência é preciso a 
constituição de um algoritmo capaz de fundamentá-la. Contudo, ele realizou uma transformação e, podemos 
afirmar, fez-se uma adaptação do signo à Psicanálise. Assim sendo, o presente trabalho tem como objetivo 
apresentar uma reflexão teórica acerca das contribuições da Linguística Estruturalista para a Antropologia 
Estrutural e para a Psicanálise. 


