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APRESENTAÇÃO 
  

 

É com imensa satisfação que damos nossas boas-vindas aos participantes do ENELIN 2017 

– VII Encontro de Estudos da Linguagem e VI Encontro Internacional de Estudos da Linguagem, 

realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem (PPGCL) da Universidade do 

Vale do Sapucaí (Univás), por meio do seu Núcleo de Pesquisas em Linguagem (Nupel), nos dias 4, 5 

e 6 de outubro, na Unidade Fátima da Univás e no Marques Plaza Hotel, em Pouso Alegre - MG. O 

evento conta com o apoio da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), 

da Fapemig (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais) e da FUVS. 

 

Nesta sétima edição, com o tema “Linguagem, Instituições e Práticas Sociais”, tendo em vista 

a compreensão do funcionamento da linguagem na sociedade, o Enelin se consolida como um 

espaço institucional e social de produção e circulação do conhecimento. Participaram como 

convidados para Conferências e Mesas-redondas pesquisadores da Europa, da América Latina e de 

diversas regiões do Brasil, os quais têm contribuído, de modo forte e consistente, para a formação 

de profissionais e de pesquisadores no campo das Ciências da Linguagem. Nessa edição do evento, 

foram efetuadas inscrições em 21 Sessões Coordenadas, compostas de até seis trabalhos, cada 

uma; 298 Comunicações Individuais; e 56 Pôsteres, totalizando mais de 500 participantes das cinco 

regiões do país. 

De modo a dar visibilidade e para facilitar a busca por trabalhos e autores que se farão 

presentes nos três dias do evento, organizamos este Caderno de Resumos em duas partes. A primeira 

conta com a Programação Geral do ENELIN 2017 e na segunda parte foram dispostos os resumos 

das Conferências, das Mesas-Redondas, bem como os resumos das Sessões Coordenadas, das 

Sessões de Comunicações Individuais e das Sessões de Pôsteres. Essas Sessões foram distribuídas 

de acordo com os cinco eixos temáticos propostos: (1) Análise de Discurso; (2) Língua e Ensino; (3) 

Linguagem, Conhecimento e suas Tecnologias; (4) Teoria e Análise Linguística e (5) Literatura e Artes. 

Desejamos, assim, que neste Enelin 2017 os participantes possam prestigiar e contribuir com 

as Sessões Coordenadas, Sessões de Comunicação Individuais e Sessões de Pôsteres, além das 

apresentações musicais, lançamento de livros, em forte ambiente de reflexão, de convivialidade 

científica, cultural e artística. Neste Enelin 2017, o Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Linguagem (PPGCL) comemora seus 15 anos de um trabalho de Pesquisa, Extensão e Ensino, 

consolidado em suas práticas de formação de futuros professores e pesquisadores da linguagem. 

Como parte da rememoração dessa história, será exibido um Curta-Metragem em “Homenagem aos 

15 anos do PPGCL” e publicada a primeira edição do “Blogue de Papel”. Esses projetos do 

cotidiano procuram dar novas formas e sentidos ao modo de circulação do conhecimento sobre a 

linguagem nas práticas científicas tal como se apresentam na sociedade, hoje. 

 

Nossas saudações acadêmicas,  
  

 

 

Comissão Organizadora do Caderno de Programação e Resumos 

ENELIN-2017 
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PROGRAMAÇÃO GERAL DO ENELIN 
 
 

QUARTA-FEIRA – 04/10/2017 

 
8h00-18h30 

 
Recepção e credenciamento 
Local: Salão de Eventos da Univás 

 
09h00-10h00 
 

 
Abertura – Presidente de honra do ENELIN e autoridades da Univás 
Local: Salão do Hotel Marques Plaza 

 
10h00-12h00 

 
CONFERÊNCIA DE ABERTURA – Profa. Dra. Alma Bolón (UDeLaR - Uruguai) 

Negação e desconhecimento da ficção como forma própria da 
linguagem 
Local: Salão do Hotel Marques Plaza  

 
12h00-13h30 

 
Intervalo para Almoço 
 

 
13h30-15h30 

 
Sessões Coordenadas e Sessões de Comunicação Individual 
Local: Bloco (Marrom) das Administrações 
 

 
15h30-16h45 

 
Coffee break – Café com Ciência – Apresentação de Pôsteres 
Local: Corredor Térreo do Bloco das Administrações (Bloco Marrom) 

 
16h45-19h00 
Local: Salão do 
Hotel Marques 
Plaza 

 
MESA-REDONDA 1: Linguagem, Escola e Estado 
 
16h45-17h15 
Vândalos: nome que designa os “outros” brasileiros 
Prof. Dr. Taisir Mahmudo Karim (UNEMAT) 
 
17h15-17h45 
Estado, Escola, Língua: unidades divididas 
Profa. Dra. Mariza Vieira da Silva (UCB) 
 
17h45-18h15 
O domínio da linguagem nas escolas estaduais e o exercício da 
cidadania: reflexões sobre uma realidade 
Profa. Simone Merlo de Souza (SRE/Pouso Alegre) 
 
18h15-19h00 – Debate. 
Coordenadora: Profa. Dra. Greciely Cristina da Costa (Univás) 

 
19h00-20h00 

 
Apresentação musical. Grupo Ponteio - Orquestra de Violas 
Local: Salão Hotel Marques Plaza 
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QUINTA-FEIRA – 05/10/2017 

 
08h00-18h30 

 
Recepção e credenciamento 
Local: Salão de Eventos da Univás 

 
09h00-11h15 
Local: Salão do 
Hotel Marques 
Plaza 

 
MESA-REDONDA 2: Sujeitos invisíveis e Memória 
 
09h00-09h30 
Sujeitos à Narratividade 
Profa. Dra. Eni P. Orlandi (Univás) 
 
09h30-10h00 
Guardiães da memória na Região dos Inconfidentes 
Prof. Dr. William Augusto Menezes (UFOP) 
 
10h00-10h30 
Luzes sobre a cidade: revelando (in)visibilidades através da arte 
Roberta Carvalho  
(Artista Visual - Prêmio CCSP de Residência Artística 2016 e Prêmio 
FUNARTE Mulheres nas Artes Visuais - 2014) 
 
10h30-11h15 – Debate 
Coordenadora: Profa. Dra. Débora Massmann (Univás) 

 
11h30-13h30 

 
Intervalo para Almoço 
 

 
13h30-15h30 

 
CONFERÊNCIA 2 – Profa. Dra. Rachele Raus (Universidade de Turim – Itália) 

Efeitos das práticas colíngues e codiscursivas sobre a instituição do 
sentido e dos sujeitos políticos no Parlamento europeu 
Local: Salão do Hotel Marques Plaza 

 
15h30-15h45 

 
Coffee break 
Local: Salão de Eventos da Univás 
 

 
15h45-17h45 

 
Sessões Coordenadas e Sessões de Comunicação Individual 
Local: Salão do Hotel Marques Plaza 
 

 
17h45-19h00 

 
Apresentação de Pôsteres 
Local: Corredor Térreo do Bloco das Administrações (Bloco Marrom) 
 

 
19h00-21h00 
 

 
Coquetel e Lançamento de Livros 
Local: Salão de Eventos da Univás 
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SEXTA-FEIRA – 06/10/2017 
 
08h00-11h00 

 
Recepção e credenciamento 
Local: Salão de Eventos da Univás 

 
08h15-10h15 

 
Sessões Coordenadas e Sessões de Comunicação Individual 
Local: Bloco (Marrom) das Administrações 
 

 
10h15-10h45 

 
Coffee break 
Local: Salão de Eventos da Univás 
 

 
10h45-13h00 
Local: Salão do 
Hotel Marques 
Plaza 

 
MESA-REDONDA 3: Linguagem, Estado e Fronteiras 
 
10h45-11h15 
‘Fora de Lugar.’ Sujeito, línguas, cidades 
Profa. Dra. Bethania Mariani (UFF) 
 
11h15-11h45 
Linguagem, Instituições e Práticas Sociais. Condições de Produção e 
Processos de Subjetivação de Imigrantes/Refugiados” 
Profa. Dra. Maria Onice Payer (Univás) 
 
11h45-12h15 
Fronteiras moventes, sentidos deslizantes 
Profa. Dra. Verli Petri (UFSM) 
 
12h15-13h00 – Debate 
Coordenadora: Profa. Dra. Luciana Nogueira (Univás) 

 
13h00-14h30 

 
Intervalo para Almoço 
 

 
14h30-16h30 

 
Sessões Coordenadas e Sessões de Comunicação Individual 
Local: Bloco (Marrom) das Administrações 
 

 
16h40-17h15 

 
Encerramento 
Local: Salão do Hotel Marques Plaza 
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Programação das Sessões Coordenadas 
 

QUARTA-FEIRA – 04/10/2017 

SESSÕES COORDENADAS (13h30-15h30) 

LOCAL: BLOCO DAS ADMINISTRAÇÕES (BLOCO MARROM) 
 

Sessão Coordenada 01 – ANÁLISE DE DISCURSO – Térreo: Sala 36 

A SAÚDE COMO NORMATIVIDADE NA PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADES 
Coordenadora: Profa. Dra. Paula Chiaretti (UNIVÁS) 

13h30-13h45 DAS RECUSAS EM CORPO: DISCURSO, DIETA E EMAGRECIMENTO 
Marcos Aurelio Barbai (UNICAMP) 

13h45-14h00 PROCESSOS DE SIGNIFICAÇÃO EM UM GUIA SOBRE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA SEXUAL NA 
INFÂNCIA 
Juliana Santana Cavallari (UNIVÁS) 

14h00-14h15 CLÍNICA E DIAGNÓSTICO NA ERA NEOLIBERAL: DISCURSO E SOFRIMENTO 
Clarice Pimentel Paulon (USP/CAPES) 

14h15-14h30 JUVENTUDE, REDES E TRANSTORNOS ALIMENTARES: UMA ESCUTA DISCURSIVA DOS 
SUJEITOS DA ANOREXIA E DA BULIMA 
Wedencley Alves, Nathália Villane Rippel (UFJF) 

14h30-14h45 O DISCURSO DO RISCO EM HIV/AIDS E A PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADES 
Stéphanie Lyanie de Melo e Costa (FIOCRUZ/CAPES/FAPERJ) 

14h45-15h00 DA CLÍNICA ÀS “SOLUÇÕES EM SAÚDE”: CONTRADIÇÕES E DESLOCAMENTOS 
Paula Chiaretti (UNIVÁS) 

15h00-15h30 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Coordenada 02 – ANÁLISE DE DISCURSO – Térreo: Sala 37 

ACONTECIMENTOS DISCURSIVOS EM NARRATIVAS DA MÍDIA TRADICIONAL E DA MÍDIA ALTERNATIVA 
Coordenador: Prof. Dr. Paulo Henrique Aguiar Mendes (UFOP) 

13h30-13h45 O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO – MARIANA (MG): NARRATIVA, MEMÓRIA E 
DESMEMÓRIA DISCURSIVA 
William Augusto Menezes (UFOP/CAPES) 

13h45-14h00 MODOS DE DESIGNAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE(S): O JORNAL A SIRENE 
Elke Beatriz Felix Pena (IFMG) 

14h00-14h15 TRAGÉDIA EM MARIANA (MG): ANÁLISE CONTRASTIVA DAS ESTRATÉGIAS DA MÍDIA DE 
REFERÊNCIA E DA MÍDIA RADICAL NA CONSTRUÇÃO DO ACONTECIMENTO DISCURSIVO NO 
PRIMEIRO ANO DO ROMPIMENTO 
Janaína Pazza (UFOP/CAPES) 

14h15-14h30 “MARCHA DA FAMÍLIA COM DEUS PELA LIBERDADE”: PAPEL DA MULHER E (DES)MEMÓRIA 
NO ACONTECIMENTO VEICULADO PELO JORNAL “O GLOBO” NOS ANOS DE 1964 E 2014 
Túlio Sousa Vieira (UFOP/CAPES) 

14h30-14h45 DISCURSO, PRÁTICAS SOCIAIS E FORMAS DE EMPODERAMENTO: UMA ANÁLISE DO JORNAL 
A SIRENE 
Paulo Henrique Aguiar Mendes (UFOP) 

14h45-15h30 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Coordenada 03 – LINGUAGEM, CONHECIMENTO E SUAS TECNOLOGIAS – Térreo: Sala 38 

Ordem e organização da/na mídia: o gesto político da produção da leitura 
Coordenadora: Telma Domingues da Silva (UNIVÁS) 

13h30-13h45 PRÁTICAS DE LEITURA, TECNOLOGIA E ESCOLA 
Juciele Pereira Dias, Luciana Nogueira (UNIVÁS) 
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13h45-14h00 DE CINEMA E ESCOLA: CASO DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINAS 
Eneida Fátima Marques (SME-PMC) 

14h00-14h15 HOMEM VERSUS MULHER: GESTOS POLÍTICOS NA/ PELA FOLHA DE S. PAULO EM 
ENTREVISTA COM LAERTE COUTINHO 
Lidia Noronha Pereira (UNIVÁS/PNPD-CAPES) 

14h15-14h30 A MIDIATIZAÇÃO DO TRABALHO E DO TRABALHADOR: IMAGEM DA RESPONSABILIDADE 
SOCIAL 
Maria Isabel Braga Souza (PUC-MINAS) 

14h30-14h45 DISPOSITIVO E DISCURSO NO DESIGN DA PRIMEIRA PÁGINA DO JORNAL IMPRESSO 
Ricardo Augusto Silveira Orlando (UFOP) 

14h45-15h00 A ESPACIALIZAÇÃO DA LEITURA NO JORNAL, DA CIDADE AO DIGITAL 
Telma Domingues da Silva (UNIVÁS) 

15h00-15h30 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Coordenada 04 – LÍNGUA E ENSINO – Térreo: Sala 39 

PRÁTICAS DE LINGUAGEM: LÍNGUA, CONHECIMENTO E SOCIEDADE 
Coordenadora: Profa. Dra. Joelma Aparecida Bressanin (UNEMAT/CAPES) 

13h30-13h45 OPERAÇÕES DE DETERMINAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DE DOMÍNIOS NOCIONAIS: O 
FUNCIONAMENTO DE FALSO 
Albano Dalla Pria (UNEMAT/CAPES) 

13h45-14h00 O FALAR DA COMUNIDADE QUILOMBOLA CAMPINA DE PEDRA EM POCONÉ-MT 
Jocineide Macedo Karim (UNEMAT) 

14h00-14h15 ASPECTOS LINGUÍSTICO-EDUCACIONAIS DA TEORIA CULIOLIANA 
Marcos Luiz Cumpri (UNEMAT/CAPES) 

14h15-14h30 POLÍTICAS DE LÍNGUA(S) E PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO 
Lourdes Serafim da Silva (UNEMAT) 

14h30-14h45 MODOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO COM AS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO INICIAL E 
CONTINUADA 
Sandra Raquel de Almeida Cabral Hayashida (UNEMAT) 

14h45-15h00 LINGUAGEM, INSTITUIÇÕES E PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO 
Joelma Aparecida Bressanin (UNEMAT) 

15h00-15h30 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Coordenada 05 – LITERATURA E ARTES – Térreo: Sala 40 

A LINGUAGEM LITERÁRIA COMO LUGAR DE RESISTÊNCIA E UTOPIA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 
Coordenadora: Profa. Dra. Andrea Portolomeos (UFLA) 

13h30-13h45 A LEITURA LITERÁRIA NA AFIRMAÇÃO DA SUBJETIVIDADE 
Simone Aparecida Botega, Andrea Portolomeos (UFLA) 

13h45-14h00 “OS CAVALINHOS DE PLATIPLANTO”: UMA REFLEXÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA 
LITERATURA COMO DISCIPLINA PARA UMA SOCIEDADE MAIS IGUALITÁRIA 
Vinícius Macedo Teodoro (UFLA) 

14h00-14h15 A LITERATURA COMO MEIO DE ESTÍMULO AO PENSAMENTO CRÍTICO 
Juliana Pereira Andrade (UFLA) 

14h15-14h30 A LINGUAGEM LITERÁRIA NA FORMAÇÃO DO SUJEITO CRÍTICO  
Sophia Assis Rodrigues (UFLA/FAPEMIG), Clélio Braz de Souza (UFLA) 

14h30-14h45 A QUESTÃO DO APAGAMENTO DO SUJEITO DISCUTIDA PELO GÊNERO FANTÁSTICO 
Larissa Sena Rocha do Nascimento (UFLA/CNPq) 

14h45-15h00 O IMAGINÁRIO COMO VIA DE TRANSGRESSÃO DO REAL  
Andrea Portolomeos (UFLA) 

15h00-15h30 Tempo destinado ao debate 
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QUINTA-FEIRA – 05/10/2017 

SESSÕES COORDENADAS (15h45-17h45) 

LOCAL: BLOCO DAS ADMINISTRAÇÕES (BLOCO MARROM) 
 

Sessão Coordenada 06 – ANÁLISE DE DISCURSO – Térreo: Sala 36 

DISCURSO, ESTADO, SOCIEDADE E PROCESSOS DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DE SENTIDOS 
Coordenadora: Profa. Dra. Greciely Cristina da Costa (UNIVÁS) 

15h45-16h00 SUJEITO E LIXO: UMA PROPOSIÇÃO DE LEITURA E INTERPRETAÇÃO 
Ana Luiza Artiaga Rodrigues da Motta (UNEMAT) 

16h00-16h15 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DE SENTIDOS E SUJEITOS NO DISCURSO SOBRE A VELHICE 
Helson Flávio da Silva Sobrinho (UFAL/CNPq) 

16h15-16h30 LETRAS-LIBRAS: DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DE UM CURSO DE GRADUAÇÃO NA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ E NO CENÁRIO NACIONAL 
Maraisa Lopes (UFPI) 

16h30-16h45 PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DE SENTIDOS E GESTOS DE INTERPRETAÇÃO: COMO 
OS CANDIDATOS “RESPONDEM” À COMPETÊNCIA V NO ENEM 
Magna Leite Carvalho Lima (UNIVÁS) 

16h45-17h00 DISCURSO E POLÍTICAS PÚBLICAS: A INSTITUCIONALIZAÇÃO DE SENTIDOS ENTRE O 
CONSENSO E AS FALAS DESORGANIZADAS SOBRE A UNIDADE DE POLÍCIA PACIFICADORA 
(UPP) 
Greciely Cristina da Costa (UNIVÁS) 

17h00-17h45 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Coordenada 07 – ANÁLISE DE DI SCURSO – Térreo: Sala 37 

UMA ANÁLISE DISCURSIVA INTERDISCIPLINAR: A ANÁLISE DO DISCURSO, ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO E A 
SEMÂNTICA COGNITIVA NA CONSTRUÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRÁTICAS DISCURSIVAS 

Coordenadora: Profa. Dra. Natália Elvira Sperandio (IPTAN) 

15h45-16h00 PRÁTICAS DISCURSIVAS ACERCA DO PROJETO ESCOLA SEM PARTIDO: PROBLEMATIZANDO 
ALGUNS DOMÍNIOS DO SENTIDO  
Nádia Dolores Fernandes Biavati (UFSJ) 

16h00-16h15 EFEITOS DE SENTIDO A PARTIR DE CHARGES SOBRE O PROJETO ESCOLA SEM PARTIDO 
Carla Cassiano de Almeida (UFSJ/FAPEMIG) 

16h15-16h30 "A LINGUAGEM SERVE PARA VIVER": ACONTECIMENTO DA LINGUAGEM E PROCESSOS 
METAFÓRICOS 
Antônio Luiz Assunção (UFSJ) 

16h30-16h45 LINGUÍSTICA FORENSE, NARRATIVA E DISCURSO: PROPOSTA DE ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES 
DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA EM UM PROCESSO CRIMINAL 
Carla Leila Oliveira Campos (UNIFAL-MG) 

16h45-17h00 A METÁFORA COMO RECURSO ARGUMENTATIVO EM TEXTOS DO SÉCULO XIX NO 
JORNALGAZETA DE NOTÍCIAS: UM ESTUDO DE CASO 
Heberth Paulo de Souza (UNIPTAN) 

17h00-17h15 ENQUADRANDO O CONCEITO "CORRUPÇÃO": UMA ANÁLISE COGNITIVA E DISCURSIVA DAS 
METÁFORAS SOBRE CORRUPÇÃO 
Natália Elvira Sperandio (IPTAN) 

17h15-17h45 Tempo destinado ao debate 
 

 
Sessão Coordenada 08 – ANÁLISE DE DISCURSO – Térreo: Sala 38 

ENTRE A CENSURA E A POSSIBILIDADE: 
EFEITOS DE SENTIDOS QUE DÃO CORPO À SEXUALIDADE E AO GÊNERO 

Coordenadora: Profa. Dra. Lidia Noronha Pereira (UNIVÁS/PNPD-CAPES) 

15h45-16h00 “BELA, RECATADA E DO LAR”: UM OLHAR SOBRE A IMAGEM DA MULHER BRASILEIRA 
Tatiana Barbosa de Sousa (UNIVÁS) 
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16h00-16h15 CORPO-MEMÓRIA EM CENA: PERFORMANCE! 
Atilio Catosso Salles (UNIVÁS/FAPEMIG) 

16h15-16h30 O SUJEITO MULHER NO DISCURSO JURÍDICO 
Patricia Cristina Brasil (Metrocamp/UPM/CAPES/PROSUP), Débora Raquel Hettwer 
Massmann (UNIVÁS) 

16h30-16h45 DIZENDO DO CORPO COM O CORPO: ANÁLISE DE UMA PERFORMANCE EMBLEMÁTICA DO 
FEMINISMO 
Telma Domingues da Silva (UNIVÁS) 

16h45-17h00 IDEOLOGIA, CORPO E MEMÓRIA: A INDIVIDUAÇÃO DO SUJEITO TRAVESTI PELO DISCURSO 
MARGINAL 
Lidia Noronha Pereira (UNIVÁS/PNPD-CAPES) 

17h00-17h45 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Coordenada 09 – ANÁLISE DE DISCURSO – Térreo: Sala 39 

O POÉTICO E O POLÍTICO: EQUIVOCIDADES INSCRITAS EM UM ENCONTRO ARDENTE 
Coordenadora: Profa. Dra. Aline Fernandes de Azevedo Bocchi (FFCLRp/USP, UNIFRAN/FAPESP) 

15h45-16h00 O ERÓTICO E O POLÍTICO EM HILDA HILST 
Karine de Medeiros Ribeiro, Tyara Veriato Chaves (UNICAMP/CNPq) 

16h00-16h15 O QUE RESTA DA ANISTIA? 
Thales de Medeiros Ribeiro (UNICAMP/CNPq) 

16h15-16h30 NOTAS DA RUÍNA E DO ALUMBRAMENTO: O MONODRAMA DE CARLITO AZEVEDO 
Leonardo Paiva Fernandes (USP) 

16h30-16h45 A VOZ POÉTICA DE RUPI KAUR: DA DENÚNCIA À HOMENAGEM 
Maria Beatriz Ribeiro Prandi (USP), Dantielli Assumpção Garcia (UNIOESTE/CAPES), Lucília 
Maria Abrahão e Sousa (FFCLRP-USP), Melissa Frangella Lozano (UNAERP) 

16h45-17h00 VERSÕES DO FEMININO EM O CONTO DA AIA 
Aline Fernandes de Azevedo Bocchi (FFCLRp/USP, UNIFRAN/FAPESP) 

17h00-17h45 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Coordenada 10 – LINGUAGEM, CONHECIMENTO E SUAS TECNOLOGIAS – Térreo: Sala 40 

OBSERVATÓRIO ANALÍTICO DE FUNCIONAMENTOS SEMÂNTICOS 
DA RELAÇÃO ENTRE A LINGUAGEM E OUTRAS TECNOLOGIAS 

Coordenador: Prof. Dr. Eduardo Alves Rodrigues (UNIVÁS) 

15h45-16h00 'TECNOLOGIA E INOVAÇÃO': DO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO 
Luiza Katia Castello Branco (UFF/CAPES-PNPD) 

16h00-16h15 A FOTOGRAFIA COMO TECNOLOGIA DA LINGUAGEM 
Carmen Lucia Hernandes Agustini (UFU) 

16h15-16h30 RELAÇÕES SOCIAIS NA SOCIEDADE EM REDE: REFLEXÕES SOBRE ÉTICA E TECNOLOGIA 
José Simão da Silva Sobrinho (UFU) 

16h30-16h45 O PAPEL DA MEMÓRIA NO DISCURSO DA TERRA PROMETIDA: ESTUDO DA ARTICULAÇÃO DO 
ARQUIVO COMO TECNOLOGIA DE LINGUAGEM 
Alice Perucchetti Orrú (UNIVÁS, UNIFAE) 

16h45-17h00 SUJEITOS E SENTIDOS EM DESLOCAMENTO NO ESPAÇO URBANO/DIGITAL: GESTOS DE 
INTERPRETAÇÃO 
Renata Chrystina Bianchi de Barros (UNIVÁS) 

17h00-17h15 TRANS-CON-FORMAÇÃO DE CORPOS PELA ARTE DIGITAL EM EXPOSIÇÃO NO INSTAGRAM 
Eduardo Alves Rodrigues (UNIVÁS) 

17h15-17h45 Tempo destinado ao debate 
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Sessão Coordenada 11 – LINGUAGEM, CONHECIMENTO E SUAS TECNOLOGIAS – Térreo: Sala 41 

CAMINHOS TRAÇADOS PELO PROCESSO DE INCLUSÃO EDUCACIONAL 
Coordenadora: Profa. Dra. Eliana Lucia Ferreira (UFJF) 

15h45-16h00 CAMINHOS DA ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
Debora Cristina Ricardo (UFJF/CAPES) 

16h00-16h15 PRÁTICAS INCLUSIVAS E SUBJETIVIDADE 
Juliana Santana Cavallari (UNIVÁS) 

16h15-16h30 AVANÇOS E DESAFIOS DAS POLÍTICAS DE ACESSIBILIDADE DAS IFES 
Flávio Iassuo Takakura, Eliana Lucia Ferreira (UFJF) 

16h30-16h45 CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL 
Lívia Fabiana Saço (UFJF) 

16h45-17h00 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS – O INÍCIO DA GESTAÇÃO BEM-SUCEDIDA 
Maria do Carmo Rossler de Freitas (UFJF) 

17h00-17h15 HISTÓRIAS E DIFERENÇAS DO OUTRO, NO ENSINO SUPERIOR 
Eliana Lucia Ferreira (UFJF) 

17h15-17h45 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Coordenada 12 – LÍNGUA E ENSINO – Térreo: Sala 42 

PRODUÇÃO/INVENÇÃO DE LINGUAGENS E ESTÉTICA RELACIONAL NO ESPAÇO-TEMPO DA AULA 
Coordenadora: Profa. Dra. Maria Onice Payer (UNIVÁS) 

15h45-16h00 A INTERAÇÃO PROFESSOR, ALUNO E ESCRITA NOS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
Maraísa Rodrigues da Silva Borba (UNIVÁS) 

16h00-16h15 NARRATIVAS FANTÁSTICAS: INFLUÊNCIAS NO FOLCLORE ORAL DO SUL DE MINAS 
Daianna Brasílio de Araújo Pompeu Neves (UNIVÁS) 

16h15-16h30 ANÁLISE DO DISCURSO VIA “OS POEMAS” DE MÁRIO QUINTANA 
Maria Nicolau (UNIVÁS/FAPEMIG) 

16h30-16h45 INCLUSÃO ESCOLAR: CONSTITUIÇÃO DE UM DISCURSO 
Lisiane Flores de Oliveira Strumiello (UNIVÁS) 

16h45-17h00 OUTRA FACE. LINGUAGEM FOTOGRÁFICA EM PRÁTICAS DE ACOLHIMENTO 
Maria Onice Payer (UNIVÁS) 

17h00-17h45 Tempo destinado ao debate 

 
 
 

SEXTA-FEIRA – 06/10/2017 

SESSÕES COORDENADAS (08h15-10h15) 

LOCAL: BLOCO DAS ADMINISTRAÇÕES (BLOCO MARROM) 
 

Sessão Coordenada 13 – ANÁLISE DE DISCURSO – Térreo: Sala 36 

ENTRE RESISTÊNCIA E FLUIDEZ: O DISCURSO 
Coordenadora: Profa. Dra. Débora Raquel Hettwer Massmann (UNIVÁS) 

08h15-08h30 “COM JEITINHO...”: UMA ANÁLISE RETÓRICA DO DISCURSO DO PAPA FRANCISCO 
Guilherme Beraldo de Andrade (UEMG) 

08h30-08h45 O TRABALHADOR EM (DIS)CURSO: UMA ANÁLISE  
Patricia Cristina Brasil (Metrocamp/UPM/CAPES/PROSUP) 

08h45-09h00 DISCURSO JURÍDICO-PENAL, INDIVIDUAÇÃO DO SUJEITO E CRIME: UMA ANÁLISE 
DISCURSIVA DA PALAVRA “BANDIDO” 
Roberta Mantovani Caiaffa dos Santos Ibanez (UNIVÁS) 

09h00-09h15 IFAMILIES: UM OLHAR HISTÓRICO, JURÍDICO E ENUNCIATIVO 
Adriana de Moraes Pereira Santos (UNIVÁS) 

09h15-09h30 OS SENTIDOS DE "EMPODERAMENTO" NA ECONOMIA FEMINISTA E SOLIDÁRIA 
Alessandra Benedito (UPM/Mack-Pesquisa) 
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09h30-09h45 A “JUSTIÇA” EM (DIS)CURSO: DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E FORMULAÇÃO DE SENTIDOS  
Débora Raquel Hettwer Massmann(UNIVÁS) 

09h45-10h15 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Coordenada 14 – ANÁLISE DE DISCURSO – Térreo: Sala 37 

O DISCURSO DAS “MINORIAS” E O QUESTIONAMENTO DOS REGIMES DE VERDADE 
Coordenadora: Profa. Dra. Eliane Righi de Andrade (PUC-Campinas) 

08h15-08h30 SER “DE FAMÍLIA” E “TER FAMÍLIA”: DESLIZAMENTOS, SENTIDOS E RELAÇÕES DE PODER NO 
JARDIM ITATINGA 
Fabiano Ormaneze (PUC-Campinas, UNICAMP) 

08h30-08h45 ENTRE A MEMÓRIA E O DISCURSO: A REPRESENTAÇÃO DE GÊNERO E RAÇA NA FUNÇÃO DE 
ÂNCORA DO JORNAL NACIONAL 
Duílio Fabbri Júnior (UFSCar) 

08h45-09h00 OS MORADORES DE RUA EM VÍDEOS DO YOUTUBE: AS REPRESENTAÇÕES DE SI E DO(S) 
OUTRO COMO ECOS DE RESISTÊNCIA 
Lucas Rodrigues Lopes (UNICAMP, FATECMM) 

09h00-09h15 GÊNERO, ESTETIZAÇÃO E EXCLUSÃO 
Maria de Fátima Silva Amarante (PUC-Campinas) 

09h15-09h30 O DISCURSO DAS MÍDIAS SOCIAIS DANDO VISIBILIDADE AO DISCURSO DE EXPLORAÇÃO DA 
MULHER  
Eliane Righi de Andrade (PUC-Campinas) 

09h30-10h00 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Coordenada 15 – ANÁLISE DE DISCURSO – Térreo: Sala 38 

SUJEITO, ESPAÇO, CORPO E SENTIDO 
Coordenador: Prof. Dr. Newton Guilherme Vale Carrozza (UNIVÁS) 

08h15-08h30 CORPO E(M) PERFORMANCE: SUJEITO E PRESENÇA 
Atilio Catosso Salles (UNIVÁS/FAPEMIG) 

08h30-08h45 CORPO, DISCURSO E SUBJETIVIDADE EM CIRURGIAS PLÁSTICAS 
Paula Chiaretti (UNIVÁS) 

08h45-09h00 O PROCESSO DE SIGNIFICAÇÃO DO CORPO E DO SUJEITO CONTEMPORÂNEOS: DESLIZES E 
RUPTURAS DE SENTIDO 
Lidia Noronha Pereira (UNIVÁS/PNPD-CAPES) 

09h00-09h15 CORPOS FORA DO LUGAR: METÁFORAS MÉDICAS NO DISCURSO JORNALÍSTICO SOBRE AS 
FAVELAS EM O GLOBO 
Cícero Costa Villela (UFJF) 

09h15-09h30 CONSUMO, IMAGEM E CORPO 
Newton Guilherme Vale Carrozza (UNIVÁS) 

09h30-10h00 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Coordenada 16 – ANÁLISE DE DISCURSO – Térreo: Sala 39 

EDUCAÇÃO, LINGUAGEM E SOCIEDADE: DISCURSO E SENTIDOS 
Coordenadora: Profa. Dra. Andrea Silva Domingues (UNIVÁS) 

08h15-08h30 MEMÓRIA E EDUCAÇÃO: SABERES, ENSINAMENTOS E APRENDIZAGENS ENTRE CRIANÇAS 
INDÍGENAS DA REGIÃO DO TOCANTINS, NO PARÁ 
Benedita Celeste de Moraes Pinto (CUNTINS/UFPA-Cametá) 

08h30-08h45 DISCURSO, IGUALDADE DE GÊNERO E EDUCAÇÃO BÁSICA: POR UM CURRÍCULO LIBERTÁRIO 
Marilu Santos Cardoso (PUC-SP) 

08h45-09h00 RECONFIGURAÇÕES DO DISCURSO POLÍTICO LGBT NO BRASIL E OS DESAFIOS 
CONTEMPORÂNEOS 
José Ronaldo Trindade (UNIVÁS) 

09h00-09h15 LINGUAGEM E SOCIEDADE: A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM POUSO ALEGRE-MG 
Marilda de Castro Laraia (UNIVÁS) 
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09h15-09h30 CORPO, LINGUAGEM E RESISTÊNCIA: REFLEXÕES EM TORNO DO CANDOMBLÉ E DA “DANÇA 
DE SANTO” 
Sandra Cordeiro Molina (UPM/NO) 

09h30-09h45 GÊNERO NA ESCOLA: HISTÓRIA E LINGUAGEM 
Andrea Silva Domingues (UNIVÁS) 

09h45-10h15 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Coordenada 17 – LINGUAGEM, CONHECIMENTO E SUAS TECNOLOGIAS – Térreo: Sala 40 

UM VIÉS TECNOLÓGICO: LINGUAGEM E A RELAÇÃO ESCOLA, VESTIBULAR, POLÍTICA E CONHECIMENTO 
Coordenadora: Profa. Dra. Emanuela Francisca Ferreira Silva (IFSULDEMINAS) 

08h15-08h30 CIRCULAÇÃO DOS SENTIDOS NOS MOVIMENTOS DE OCUPAÇÃO DAS ESCOLAS NO PARANÁ 
Cidarley Grecco Fernandes Coelho (UNICAMP/CAPES) 

08h30-08h45 “CORPORIFICAÇÃO” DO MOVIMENTO: UM ESTUDO SOBRE A LINGUAGEM DE MOBILIZAÇÃO 
E RESISTÊNCIA POLÍTICA NO ESPAÇO DA INTERNET, ATRAVÉS DE TEXTOS “MANIFESTOS” 
Maria do Carmo de Oliveira Moreira dos Santos (UFV) 

08h45-09h00 CIDADE DE DEUS: BAIRRO, LIVRO, FILME, SENTIDOS QUE CIRCULAM E SE ATRAVESSAM 
Viviane Lopes (UNICAMP) 

09h00-09h15 O ENVIESAMENTO IDEOLÓGICO DO VESTIBULAR CHILENO E O MÉRITO ACADÊMICO 
María Paulina Castro Torres (UNICAMP/FE-CAPES/PEC-PG) 

09h15-09h30 LEITURA DE CHARGES E DISCURSOS JUVENIS: UMA ABORDAGEM SOBRE CIDADANIA NO 
FACEBOOK 
Edilaine Gonçalves Ferreira de Toledo (CEFET-MG) 

09h30-09h45 LINGUAGEM E CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO: O ATO DE ESCUTAR EM INTERFACE COM 
A LEITURA 
Emanuela Francisca Ferreira Silva (IFSULDEMINAS) 

09h45-10h15 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Coordenada 18 – LINGUAGEM, CONHECIMENTO E SUAS TECNOLOGIAS – Térreo: Sala 41 

AS TECNOLOGIAS DE LINGUAGEM E A FORMA MATERIAL DO CONHECIMENTO 
Coordenadora: Profa. Dra. Cristiane Dias (UNICAMP) 

08h15-08h30 (CON)FUSÃO ESPACIAL 
André Silva Barbosa (UNICAMP/CNPq) 

08h30-08h45 LEITURA DE GRAFOS PELA PERSPECTIVA DA AD 
Mariana Garcia de Castro Alves (UNICAMP) 

08h45-09h00 SENTIDOS DE JUSTIÇA E POLÍCIA E SEUS EFEITOS NA SOCIEDADE  
Guilherme Ferragut (UNICAMP) 

09h00-09h15 DE AMARILDO AO HAITI: O PERCURSO DE DUAS HASHTAGS PELA MEMÓRIA 
Deborah Pereira (UNICAMP) 

09h15-09h30 DO ARQUIVO COM MEMÓRIA À MEMÓRIA COMO ARQUIVO 
Cristiane Dias (UNICAMP) 

09h30-10h00 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Coordenada 19 – TEORIA E ANÁLISE LINGUÍSTICA – Térreo: Sala 42 

ARGUMENTAÇÃO , TEXTUALIDADE E DESIGNAÇÃO NO ACONTECIMENTO ENUNCIATIVO: 
O SENTIDO NOS DIFERENTES MODOS DE ESCRAVIDÃO 

Coordenadora: Profa. Dra. Soeli Maria Schreiber da Silva (UFSCar/FAPESP) 

08h15-08h30 O LUGAR SOCIAL DO LOCUTOR NO ACONTECIMENTO DA ESCRAVIDÃO 
Georges Sosthene Koman (UFSCar/CAPES) 

08h30-08h45 O NOME PRÓPRIO DE ESCRAVO NAS CARTAS DO CONDE DO PINHAL 
Nayara Fernanda Dornas (UFSCAr/CNPq) 

08h45-09h00 MOVIMENTOS ARGUMENTATIVOS DA ANTIESCRAVIDÃO E DA ESCRAVIDÃO NO JORNAL O 
ABOLICIONISTA 
Nirce Aparecida Ferreira Silvério (UFSCAr) 
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09h00-09h15 O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE ESTUDO DE LÍNGUAS (CEL-SP) EO FALANTE DA 
LÍNGUA PORTUGUESA FACE AO MULTILINGUISMO 
Adriana da Silva (UFSCAr) 

09h15-09h30 O POLÍTICO E A DESIGNAÇÃO NA LINGUAGEM: UMA ANÁLISE DOS NOMES DOS CASTIGOS E 
INSTRUMENTOS DE TORTURA APLICADOS AOS ESCRAVOS EM VERBETES DE DICIONÁRIOS 
ESPECIALIZADOS SOBRE A ESCRAVIDÃO 
Maria Fernanda Faccipieri Silva (UFSCar) 

09h30-09h45 ARGUMENTAÇÃO, ARGUMENTATIVIDADE E PERSPECTIVAÇÃO NA CARTA DO EX-ESCRAVO 
FELÍCIO E NA LEI NA ATUALIDADE 
Soeli Maria Schreiber da Silva (UFSCar/FAPESP) 

09h45-10h15 Tempo destinado ao debate 

 
 

SEXTA-FEIRA – 06/10/2017 

SESSÕES COORDENADAS (14h30-16h30) 

LOCAL: BLOCO DAS ADMINISTRAÇÕES (BLOCO MARROM) 
 

Sessão Coordenada 20 – ANÁLISE DE DISCURSO – Térreo: Sala 36 

DISCURSO E TRANSFORMAÇÃO EM DIFERENTES PRÁTICAS: O ‘TRABALHO’ EM QUESTÃO 
Coordenador: Prof. Dr. Guilherme Adorno (UNICAMP/CNPq) 

14h30-14h45 O DISCURSO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA: ENTRECRUZAMENTOS CONTRADITÓRIOS NA 
PRODUÇÃO DE SENTIDOS E SUJEITOS 
Helson Flávio da Silva Sobrinho (UFAL/CNPq) 

14h45-15h00 DO MERCADO À UNIVERSIDADE? O DISCURSO SOBRE A UNIVERSIDADE E OS SUJEITOS NA 
MÍDIA 
Karoline da Cunha Teixeira, Silmara Cristina Dela da Silva (UFF/FAPERJ) 

15h00-15h15 A QUESTÃO DO (MERCADO DE) TRABALHO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ENSINO 
MÉDIO NA ATUALIDADE 
Tamyres Cecilia da Silva (UNIVÁS/FAPEMIG) 

15h15-15h30 TRABALHO MANUAL, TRABALHO INTELECTUAL: O OPERÁRIO DIGITAL NA DITA SOCIEDADE 
PÓS-INDUSTRIAL 
Maurício Beck (UESC) 

15h30-15h45 EDUCAÇÃO E TRABALHO NA BASE NACIONAL CURRICULAR COMUM (BNCC): LINGUAGEM, 
INSTITUIÇÕES E PRÁTICAS SOCIAIS  
Juciele Pereira Dias, Luciana Nogueira (UNIVÁS) 

15h45-16h00 O TRABALHO CRIADOR NO YOUTUBE E AS FORMAS DE ASSUJEITAMENTO NO “CAPITALISMO 
DIGITAL” 
Guilherme Adorno (UNICAMP/CNPq) 

16h00-16h30 Tempo destinado ao debate 

 
 
 

Sessão Coordenada 21 – LINGUAGEM, CONHECIMENTO E SUAS TECNOLOGIAS – Térreo: Sala 37 

TECNOLOGIA, LINGUAGEM, MEMÓRIA, HISTÓRIA E(M) SUA(S) RELAÇÃO(ÇÕES) NA SOCIEDADE 
Coordenadora: Profa. Dra. Luiza Katia A. Castello Branco (UFF/PNPD-CAPES) 

13h30-13h45 VOZES (IN)AUDÍVEIS E (DES)ENCONTROS: DAS IMPLICAÇÕES SOCIAIS DO TEXTO 
EXPOGRÁFICO 
Débora Raquel Hettwer Massmann (UNIVÁS) 

13h45-14h00 SUJEITOS E SENTIDOS EM REDE: CONSTITUIÇÃO, FORMULAÇÃO E CIRCULAÇÃO 
Atilio Catosso Salles (UNIVÁS/FAPEMIG) 

14h00-14h15 UM EMOJI VALE MAIS QUE MIL PALAVRAS? 
Guilherme Beraldo de Andrade (UEMG) 

14h15-14h30 DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE SENTIDOS NO TINDER: A IMAGEM DE E SOBRE A 
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MULHER-MÃE 
Tatiana Barbosa de Sousa (UNIVÁS) 

14h30-14h45 A EDUCAÇÃO E O ALUNO EM PROPAGANDAS GOVERNAMENTAIS: UM OLHAR PARA AS 
REPETIÇÕES 
Milene Maciel Carlos Leite (UFF) 

14h45-15h00 O SUJEITO PELO DISCURSO DA INOVAÇÃO 
Luiza Katia Castello Branco (UFF/CAPES-PNPD) 

15h00-15h30 Tempo destinado ao debate 
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Programação das Sessões de Comunicação Individual 
 

QUARTA-FEIRA – 04/10/2017 

SESSÕES INDIVIDUAIS (13h30-15h30) 

LOCAL: BLOCO DAS ADMINISTRAÇÕES (BLOCO MARROM) 
 
 

Sessão Individual 01 – ANÁLISE DE DISCURSO – Térreo: Sala 41 

13h30-13h45 O DISCURSO DAS FINANÇAS PESSOAIS VOLTADO ÀS MULHERES: RELAÇÕES 
INTERDISCURSIVAS E ESTEREÓTIPOS 
Laryssa Calixto Militão (UNIFAL-MG/FAPEMIG), Leonardo Biazoli (UNIFAL-MG), 
Carla Leila Oliveira Campos (UNIFAL-MG), João Paulo de Brito Nascimento (UNIFAL-MG) 

13h45-14h00 A SIGNIFICAÇÃO DA MULHER AGREDIDA: ANÁLISE DE MANCHETES DO G1 DE MINAS GERAIS 
Bárbara de Oliveira Silva (FEPI) 

14h00-14h15 COMENTÁRIOS DEPRECIATIVOS NO FACEBOOK CONTRA MULHERES NEGRAS E FAMOSAS: 
UMA ANÁLISE DE SUAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO 
Amanda Soares Mantovani (UFG-RC) 

14h15-14h30 NO LAR, NAS ÁGUAS, NA VIDA: PRÁTICAS E SABERES DAS MULHERES PESCADORAS EM 
COMUNIDADES RIBEIRINHAS- CAMETÁ-PA  
Gislane Damasceno Furtado (UFPA) 

14h30-14h45 O PAPEL DA MULHER RIBEIRINHA NO CORTE DA SERINGA EM UM CONTEXTO HISTÓRICO E 
CULTURAL DO CICLO DA BORRACHA NA ILHA DE ITANDUBA, NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ 
Meurygreece Caldas Farias (UFPA) 
Benedita Celeste de Moraes Pinto (CUNTINS/UFPA - Cametá) 

14h45-15h00 IMAGINÁRIOS DA SEXUALIDADE: PROBLEMAS DE GÊNERO 
Raissa Rodrigues de Carvalho (UNIVÁS) 

15h00-15h30 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Individual 02 – ANÁLISE DE DISCURSO – Térreo: Sala 42 

13h30-13h45 A BUSCA DE AUTENTICIDADE NA QUESTÃO DO FEMININO 
Nayara de Toledo e Souza (UNIVÁS) 

13h45-14h00 ANÁLISE ARGUMENTATIVA DAS NARRATIVAS FEMININAS SOBRE O ABORTO DE FETOS 
ANENCÉFALOS 
Tatiana Affonso Ferreira Paiva (UFMG/CAPES) 

14h00-14h15 CORPO(S) DO FEMINI-N/SM-O EM PROTESTO: IMAGEM, MEMÓRIA, IDEOLOGIA E DISCURSO 
Emanuel Angelo Nascimento (UNICAMP) 

14h15-14h30 THELMA & LOUISE: A FIGURA DA MORTE E OS DISCURSOS PRESCRITOS DO FEMININO 
Marcos Vinícius da S. Neves (UFBA) 

14h30-14h45 SABERES, MEMÓRIAS E IDENTIDADE EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS DA AMAZÔNIA 
PARAENSE 
Doriedson do Socorro Rodrigues (UFPA), Eder Jacson Dias Pereira (UFPA),  
Ellen Rodrigues da Silva Miranda (CUNTINS/UFPA-Cametá) 

14h45-15h00 "REDONDO É SAIR DO SEU QUADRADO": UMA ANÁLISE DAS FORMAS DO SILÊNCIO NO 
VÍDEO “VIVA A DIFERENÇA”, DA SKOL 
Elaine Canisela Ferreira (UNICAMP) 

15h00-15h30 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Individual 03 – ANÁLISE DE DISCURSO – Térreo: Sala 43 

13h30-13h45 A CONSTRUÇÃO DA OPINIÃO EM REDES SOCIAIS: AS VINCULAÇÕES POLÍTICO-IDEOLÓGICAS 
NO DISCURSO 
Jussaty Luciano Cordeiro Junior (CNPq) 
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13h45-14h00 UMA VOZ NO COMPUTADOR: NARRATIVAS DE RESISTÊNCIA DE UM SUJEITO CIBORGUE 
Paulo Noboru de Paula Kawanishi 

14h00-14h15 DIFERENTES POSICIONAMENTOS DO SUJEITO NAS REDES SOCIAIS EM TORNO DE UM 
ACONTECIMENTO 
Miriã Alexandre de Paula (UFLA) 

14h15-14h30 MULHERES EM CENA: AS REPRESENTAÇÕES ASSUMIDAS POR INTEGRANTES DE UMA 
TORCIDA ORGANIZADA NAS REDES SOCIAIS 
Anna Gabriela Rodrigues Cardoso (UFLA) 

14h30-14h45 GÊNERO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: REFLETINDO SOBRE A DOCÊNCIA 
DIANTE DE DISCURSOS PRESENTES NO FACEBOOK 
Maximiano Antonio Pereira (UFG-RC) 

14h45-15h00 O SIGNO MARGINAL NOS ENUNCIADOS CRÍTICOS NAS CANÇÕES DO CANTOR E 
COMPOSITOR DE RAP EMICIDA 
Bruno Oliveira (UFG-RC/CNPq) 

15h00-15h30 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Individual 04 – ANÁLISE DE DISCURSO – Térreo: Sala 44 

13h30-13h45 REFUGEES ARE NOT WELCOME: A RESISTÊNCIA NA ALEMANHA E A ATUALIZAÇÃO DE UM 
PASSADO NAZISTA 
Camila Borges dos Anjos (UFRGS/CAPES) 

13h45-14h00 A PROJEÇÃO IMAGINÁRIA DA/PARA ESCOLA DO CAMPO 
Sandra Regina Silva, Ana Luiza Artiaga Rodrigues da Motta (UNEMAT) 

14h00-14h15 OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE A PRÁTICA DISCURSIVA DOS HACKERS 
Allan Strottmann Kern (UNIVÁS) 

14h15-14h30 FACEBOOK E LINCHAMENTOS: UMA ANÁLISE DO DISCURSO NA REDE 
Guilherme Ferragut (UNICAMP) 

14h30-14h45 As vozes que silenciam: uma análise sobre o silêncio em Vidas Secas 
Gabriela Pacheco Amaral (UFMG/CAPES) 

14h45-15h00 O SILÊNCIO EM SALA DE AULA: SUAS DIFERENTES FORMAS E O LIMITE DAS INTERPRETAÇÕES 
Merielen Cunha, Filomena Elaine Paiva Assolini (FFCLRP-USP) 

15h00-15h30 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Individual 05 – ANÁLISE DE DISCURSO – Térreo: Sala 45 

13h30-13h45 O DISCURSO SOBRE O ENSINO MÉDIO NOS PROJETOS VOLTADOS À PROFISSIONALIZAÇÃO 
Tamyres Cecilia da Silva (UNIVÁS/FAPEMIG) 

13h45-14h00 EFEITOS DE SENTIDO NOS TÍTULOS DA PLAYLIST “BEE COMENTA” DO VLOG CANAL DAS BEE 
Haísa Wilson Lima Cruz (UESC/CAPES) 

14h00-14h15 EFEITOS DE SENTIDO, INTERDISCURSO E MEMÓRIA: UM EXAME DOS MEMES “NEGO ISSO, 
NEGO AQUILO” 
Raquel Costa Guimarães Nascimento (UFG/RC) 

14h15-14h30 OS SUJEITOS EDUCADORES E SUAS POSIÇÕES DISCURSIVAS EM CENAS DO FILME “COMO 
ESTRELAS NA TERRA” 
Miriã Costalonga Mac-Intyer Siqueira (UNINCOR) 

14h30-14h45 REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE A LEITURA DE TEXTOS FÍLMICOS NA ANÁLISE DE DISCURSO: 
OUTROS SENTIDOS POSSÍVEIS 
Neures Batista de Paula Soares, Edineth Sousa França Silva Alves (SMEEL) 

14h45-15h00 PARATEXTOS LEGITIMADORES: UMA QUESTÃO DE ANÁLISE DO DISCURSO E EDIÇÃO  
Elisson Ferreira Morato (UFMG) 

15h00-15h30 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Individual 06 – ANÁLISE DE DISCURSO – 1º Andar: Sala 48 

13h30-13h45 DO TRABALHO ESCRAVO AO TRABALHO LIVRE NA REGIÃO DE OURO FINO - MG 
Bárbara Pascoal Oliveira (UNIVÁS) 
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13h45-14h00 RACISMO E WEB: A ARGUMENTAÇÃO RACISTA NO FACEBOOK 
Mírian Lúcia Brandão Mendes (UFMG/CAPES) 

14h00-14h15 ESCRAVOS E LIBERTOS: SUJEITO NEGRO X RELAÇÃO COM O CONHECIMENTO X SOCIEDADE 
NACIONAL 
Fabiane Jesus (LABEURB/UNICAMP) 

14h15-14h30 SUJEITO E IDEOLOGIA: A CONSTITUIÇÃO DA LEI 10.639/03 
Cássio Silva Castanheira (UNIVAS/SEE-MG) 

14h30-14h45 A BUSCA DE SENTIDO DE VIDA NAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA  
Daiani de Sousa Cruz Silva (UNIVÁS) 

14h45-15h15 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Individual 07 – LÍNGUA E ENSINO – 1º Andar: Sala 50 

13h30-13h45 O GÊNERO CONTO MARAVILHOSO EM SALA DE AULA: POTENCIALIDADES PARA A 
AMPLIAÇÃO DE HABILIDADES DE LEITURA E NA ESCRITA 
Heloydecarlo Batista Marques da Costa (UFLA/PIBID/CAPES),  
Lara Tranali Mendonça Oliveira (UFLA) 

13h45-14h00 SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS A PARTIR DO GÊNERO TIRINHA PARA O ENSINO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA NO ENSINO FUNDAMENTAL II 
Simone Miranda Fernandes Alvarenga (SEE-MG) 

14h00-14h15 O MAPEAMENTO DAS CAPACIDADES DE AÇÃO EM PROPOSTAS DE LEITURA DE TIRAS DE 
HUMOR: UMA ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTICOS 
Lara Tranali Mendonça Oliveira (UFLA) 

14h15-14h30 UMA ANÁLISE DE TÍTULOS EM REDAÇÕES DE VESTIBULARES: UMA QUESTÃO DE AUTORIA? 
Agnes Priscila Martins de Morais (UFLA) 

14h30-14h45 O GÊNERO ACADÊMICO ENSAIO: UMA REFLEXÃO SOBRE ARGUMENTATIVIDADE E AUTORIA  
Maria da Penha Brandim de Lima (UNIMONTES), Maria C. Ruas de Abreu Maia (PUC-Minas) 

14h45-15h15 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Individual 08 – LÍNGUA E ENSINO – 1º Andar: Sala 51 

13h30-13h45 A IMPORTÂNCIA DO APRENDIZADO DA LIBRAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAÍ (UNIVÁS) 
Patricia de Campos Lopes (UNIVÁS) 

13h45-14h00 OS GESTOS DE LEITURA E AUTORIA NA EJA 
Joelma Pereira de Faria (UNIVÁS) 

14h00-14h15 O PROCESSO DE ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DAS 
PRODUÇÕES DAS CRIANÇAS 
Clésia da Silva Mendes Zapelini (UNISUL) 

14h15-14h30 PRÁTICAS LETRADAS DE LEITURA E ESCRITA EM INGLÊS PARA ALUNOS SURDOS: POR UM 
ESPAÇO TRANSCULTURAL E LINGUÍSTICO DE ENSINO/APRENDIZADO DE LÍNGUAS 
Jubileia Mendes de Matos Coelho (UFMT) 

14h30-14h45 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NAS INICIATIVAS FEDERAIS PARA A FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Giovanna Rodrigues Cabral, Pollyanna Maria Resende (UFLA) 

14h45-15h00 A RELAÇÃO ALUNO-ESCRITA: QUESTÕES RELATIVAS À DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO 
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 
Luzia Alves (PUC-SP/CNPq) 

15h00-15h30 Tempo destinado ao debate 

 
 
 

Sessão Individual 09 – LINGUAGEM, CONHECIMENTO E SUAS TECNOLOGIAS – 1º Andar: Sala 52 

13h30-13h45 A PRESENÇA DOS ADVÉRBIOS MODALIZADORES COMO ESTRATÉGIA ARGUMENTATIVA NO 
GÊNERO CHARGE 
Jeniffer Aparecida Pereira da Silva (UFLA/FAPEMIG), Irene Leide Almeida Miguez (UFLA) 



23 
 

13h45-14h00 A EMOÇÃO COMO DISPOSITIVO ENUNCIATIVO E DISCURSIVO: UMA ANÁLISE DE RECURSOS 
SEMIÓTICOS 
Helena Maria Ferreira (UFLA/CAPES), Lara Nascimento Scherrer (UFLA) 

14h00-14h15 UM ESTUDO SOCIOLINGUÍSTICO CONVERSACIONAL VIA WHATSAPP: ANÁLISE DE UMA 
CONVERSA ORAL-ESCRITA  
Bruna Cristina Franco Corrêa (FEPI) 

14h15-14h30 A PESCA DO CAMARÃO E O MODO DE VIDA DAS MULHERES PESCADORAS DE ITAPERUÇU, 
MUNICÍPO DE BAIÃO, NO PARÁ 
Dilamilton Sebastião de Paiva Junior (FACHTO/UFPA-Cametá), Benedita Celeste de Moraes 
Pinto (CUNTINS/UFPA-Cametá) 

14h30-14h45 OS DESAFIOS DA MULHER ASSURINÍ PERANTE A VIOLENCIA DOMESTICA NA ALDEIA 
INDÍGENA TROCARÁ, MUNICÍPIO DE TUCURUÍ/PA 
Bárbara de Nazaré Pantoja Ribeiro (UFPA) 

14h45-15h00 PLANTAS MEDICINAIS: SABERES, PRÁTICAS E ENSINAMENTO PRESENTES NA VIVÊNCIA DOS 
IDOSOS DO CENCAPI, CAMETÁ-PA 
Sherlyane Louzada Pinto (CUNTINS-UFPA-Cametá) 

15h00-15h30 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Individual 10 – LINGUAGEM, CONHECIMENTO E SUAS TECNOLOGIAS – 1º Andar: Sala 53 

13h30-13h45 A PALAVRA FORMALIZAÇÃO E O LUGAR DO SUJEITO FALANTE NA PRODUÇÃO DE 
CONHECIMENTO SOBRE A LINGUAGEM 
Vinícius Massad Castro (UNICAMP/CNPq) 

13h45-14h00 A RECONTEXTUALIZAÇÃO NA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA UFMG 
Luana Macieira Barbosa (CEFET-MG) 

14h00-14h15 AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS ACADÊMICOS SOBRE O MÉTODO DE ENSINO 
SEMIPRESENCIAL DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE POUSO ALEGRE 
Filipe Carvalho Miguel (UNIVÁS) 

14h15-14h30 EFEITOS DAS NOVAS TECNOLOGIAS NAS FUNÇÕES EXERCIDAS POR EDUCADORES E 
EDUCANDOS 
Edmara Barra dos Santos (UNIVAS/FAPEMIG) 

14h30-14h45 A PUBLICIDADE EM DIFERENTES CONTEXTOS: IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS NA 
(RE)CONFIGURAÇÃO DO ANUNCIO PUBLICITÁRIO 
Paula Silva Abreu (UFLA) 

14h45-15h00 O ANÚNCIO PUBLICITÁRIO: TRANSFORMAÇÃO DE LINGUAGENS E DE SUJEITOS 
Gabriella Marques Siquara Silva, Aline Gabrielle Correia da Costa, Isabela Vieira Lima 
(UFLA/CAPES) 

15h00-15h30 Tempo destinado ao debate 

 
 
 
 

Sessão Individual 11 – TEORIA E ANÁLISE LINGUÍSTICA – 1º Andar: Sala 54 

13h30-13h45 UMA ANÁLISE ENUNCIATIVA DA PALAVRA “POESIA” EM UM LIVRO DIDÁTICO 
Adilson Ventura da Silva (UESB) 

13h45-14h00 “ESTUDO DA SIGNIFICAÇÃO: NOMES PRÓPRIOS” – PESQUISAS ENUNCIATIVAS SOBRE 
NOMES DE CIDADES MATOGROSSENSES 
Giseli Veronez da Silva (UNEMAT/CAPES), Rodrigo de Santana Silva (UNEMAT) 

14h00-14h15 OS MECANISMOS DE PRODUÇÃO DE SENTIDO E O PROCESSO DE LEITURA DO TEXTO 
PUBLICITÁRIO: UM ESTUDO À LUZ DA TEORIA SEMÂNTICA 
Amanda Carvalho Souza, Érika Dourado Amorelli (PUC-MG/FAPEMIG) 

14h15-14h30 UM OLHAR BAKHTINIANO PARA O FILME A CHEGADA  
Marcela Arantes Meirelles, Tânia Mara Silveira Dias (UFJF) 

14h30-14h45 ANÁLISE DAS MULTISSEMIOSES EM LIVROS DIDÁTICOS: POTENCIALIDADES PARA A 
FORMAÇÃO DE LEITORES  
Túlio Lourençoni Maranha (UFLA) 
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14h45-15h00 ANÁLISE SEMÂNTICO-ENUNCIATIVA NA DESIGNAÇÃO DAS PALAVRAS "LIBERDADE", 
"NEUTRALIDADE" E "PRIVACIDADE" PRESENTES NO MARCO CIVIL DA INTERNET - LEI 
12.695/14 
Miresnei Bomfim de Oliveira (UNICAMP) 

15h00-15h30 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Individual 12 – LITERATURA E ARTES – 1º Andar: Sala 55 

13h30-13h45 A DUALIDADE AUTORAL PRESENTE EM BORGES Y YO E SUAS REESCRITAS 
CONTEMPORÂNEAS 
Rosangela Costa de Abreu (UFRR) 

13h45-14h00 AS LITERATURAS ORAIS COMO FONTE DE INSPIRAÇÃO: OS DESDOBRAMENTOS DA 
PRESENÇA DOS MITOS BRASILEIROS NA LITERATURA DO SOBRENATURAL 
Eduardo Pereira dos Santos (UFLA/CNPq) 

14h00-14h15 AUTOFICÇÃO: A FICCIONALIZAÇÃO DO AUTOR EM TRAICIONES DE LA MEMORIA, DE HÉCTOR 
ABAD FACIOLINCE 
Carla Carolina Moura Barreto (UFRR) 

14h15-14h30 O COBRADOR DE RUBEM FONSECA: O RECURSO DA VIOLÊNCIA ATRAVÉS DOS PALAVRÕES 
Natanael Luiz Zotelli Filho (UNIFEI) 

14h30-15h00 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Individual 13 – TEORIA E ANÁLISE LINGUÍSTICA – 1º Andar: Sala 56 

13h30-13h45 POTENCIALIDADES PARA O ENSINO: ANÁLISE E REFLEXÕES SOBRE O DISCURSO 
PUBLICITÁRIO EM TRAILERS FÍLMICOS NA PERSPECTIVA MULTIMODAL 
Aline Gabrielle Correia da Costa (UFLA/CAPES), Jinny Kelly Centeno Ramos (UFLA) 

13h45-14h00 PRECISÃO LEITORA E FLUÊNCIA EM ESCOLARES DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Cristiane Vieira Costa Abreu (UESB) 

ANÁLISE DE DISCURSO E LÍNGUA E ENSINO 

14h00-14h15 MULTILETRAMENTOS: POTENCIALIDADES DO ESTUDO DO ANÚNCIO PUBLICITÁRIO NA SALA 
DE AULA 
Laís Gonçalves Silva (UFLA/CAPES), Heloydecarlo B. Marques da Costa (UFLA/PIBID/CAPES) 

14h15-14h30 ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS UTILIZADAS NO DEBATE POLÍTICO TELEVISIVO ENTRE 
CANDIDATOS AO GOVERNO DO AMAPÁ  
Guasiara da Silva Melo (UEAP), Miriam Maia de Araújo Pereira (PUC-SP/CAPES) 

14h30-14h45 CAPACIDADES DE LINGUAGEM: SINALIZAÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO LEITOR PROFICIENTE 
Natália Rodrigues Silva do Nascimento (UFLA/CNPq), Laís Gonçalves Silva (UFLA/CAPES) 

14h45-15h00 A APRENDIZAGEM DA ESCRITA E SUAS IMPLICAÇÕES NA VIDA DO SUJEITO SURDO 
Miriam Maia de Araújo Pereira (PUC-SP/CAPES 

15h00-15h30 Tempo destinado ao debate 

 
 
 
 

QUINTA-FEIRA – 05/10/2017 

SESSÕES INDIVIDUAIS (15h45-17h45) 

LOCAL: BLOCO DAS ADMINISTRAÇÕES (BLOCO MARROM) 
 
 

Sessão Individual 14 – ANÁLISE DE DISCURSO – Térreo: Sala 43 

15h45-16h00 "O MUNDO TEM UMA NOVA EMBALAGEM": UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA CAMPANHA 
PUBLICITÁRIA DA VALE FÉRTIL 
Rosana Cristina Gimel (UNICAMP) 
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16h00-16h15 A EDUCAÇÃO E O ALUNO EM PROPAGANDAS GOVERNAMENTAIS, UM OLHAR PARA AS 
REPETIÇÕES 
Milene Maciel Carlos Leite (UFF) 

16h15-16h30 A FORÇA DAS PALAVRAS: OS SENTIDOS DO SUCESSO 
Thiago Barbosa Soares (UFSCar/CAPES) 

16h30-16h45 A LINGUAGEM EM CAMPANHAS DA DENGUE VEICULADAS NO MUNICÍPIO DE VARGINHA 
Simone Catarina Silva Archanjo (UNIVÁS, Prefeitura Municipal de Três Corações) 

16h45-17h00 O FEMINISMO EM CATÁLOGOS DA AVON: IMAGINÁRIOS SÓCIO-DISCURSIVOS E 
ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS 
Ana Paula Gomes Nunes (UFV/CAPES) 

17h00-17h15 O LADO OBSCURO DA INDÚSTRIA DA MODA FAST FASHION: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DO 
DOCUMENTÁRIO THE TRUE COST 
Georgiana Luna Batinga (PUC-MG/CAPES), Flávia Pereira Dias Menezes (CEFET-MG), 
Naiara Alexsandra Lessa Meneses Belato (PUC-MG) 

17h15-17h45 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Individual 15 – ANÁLISE DE DISCURSO – Térreo: Sala 44 

15h45-16h00 NARRATIVIZAÇÃO E PERSONIFICAÇÃO: ESTRATÉGIAS DIVULGATIVAS NA “FOLHA CIÊNCIA” 
Sarah Augusta Barbosa de Souza Nascimento (UFJF/CNPq),  
Carlos Alexandre Molina Noccioli (IFSULDEMINAS/UNESP/CNPq) 

16h00-16h15 OS ESTEREÓTIPOS PRESENTES NA PUBLICIDADE DA CERVEJA SKOL E O DISCURSO DAS 
PROPAGANDAS  
Jenifer Jully Vilela de Oliveira (UFLA/FAPEMIG) 

16h15-16h30 UM ESTUDO DISCURSIVO DA “MARCA” NO MARKETING PESSOAL 
Lázaro Barreto Oliveira (UNIVAS) 

16h30-16h45 UM OLHAR DISCURSIVO SOBRE AS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DA FACECA: SUA 
SIGNIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 
Flávio Marcelo de Carvalho Silva (UNIVÁS) 

16h45-17h00 DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: UM FOMENTO À CURIOSIDADE INFANTIL 
Luana Sousa Rocha da Silva (UEMG/CNPq), 
Carlos Alexandre Molina Noccioli (IFSULDEMINAS/UNESP/CNPq) 

17h00-17h15 VILÃO OU VÍTIMA: UMA ANÁLISE DOS ENQUADRAMENTOS DOS PAÍSES NOS CONFLITOS DO 
GOLFO PÉRSICO PELAS MANCHETES BRASILEIRAS 
Gisela Cardoso Teixeira (CEFET-MG/CAPES) 

17h15-17h45 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Individual 16 – ANÁLISE DE DISCURSO – Térreo: Sala 45 

15h45-16h00 O RISO NO DISCURSO RELIGIOSO CRISTÃO: QUESTÕES DE REJEIÇÃO E DE ACEITAÇÃO 
Rony Petterson Gomes do Vale (UFV) 

16h00-16h15 SIMBOLOGIA DO ARCO-ÍRIS SOB A ÓTICA DA CIÊNCIA, DA RELIGIÃO E DE MOVIMENTOS 
LGBT 
Gislaine de Souza Bacelar (UFLA) 

16h15-16h30 O LUGAR DA IMAGEM NO TESTE DE APERCEPÇÃO TEMÁTICA (TAT): UM ESTUDO 
DISCURSIVO 
Laisla Miyashiro Andrade Silva (UNIVÁS/PIBIC), Greciely Cristina da Costa (UNIVÁS) 

16h30-16h45 FORMAÇÕES IDEOLÓGICAS NAS SINUOSIDADES DE ALGUNS ENUNCIADOS DO FILME “A 
ONDA”: UMA ANÁLISE DISCURSIVA 
Alex-Sandra de Assis Simão (UNIVÁS), Eduardo Alves Rodrigues (UNIVÁS) 

16h45-17h00 OS JOGOS DE (DES) CONSTRUÇÃO IMAGÉTICA EM UMA NARRATIVA DE VIDA 
Pollyanna Júnia Fernandes Maia Reis (UFMG) 

17h00-17h15 A RELAÇÃO DE SENTIDOS ENTRE ROUPA E CORPO 
Luiz Felipe Sáber Costa (UNIVÁS) 

17h15-17h45 Tempo destinado ao debate 
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Sessão Individual 17 – ANÁLISE DE DISCURSO – 1º Andar: Sala 48 

15h45-16h00 O SUJEITO NA ANÁLISE DO DISCURSO: UMA ABORDAGEM PECHEUTIANA 
Vera Spinola (UFBA) 

16h00-16h15 O PORTA-VOZ E O POVO: HOMOGENEIZAÇÕES E SUAS IMPLICAÇÕES EM GETÚLIO VARGAS 
Flavio da Rocha Benayon, Renata Ortiz Brandão (UNICAMP/CNPq) 

16h15-16h30 PONTOS DE CULTURA: DAS AMARRAS DOS SUJEITOS AO ESPAÇO NACIONAL 
Felipe Augusto Santana do Nascimento (UNICAMP/CNPq) 

16h30-16h45 AS MÃOS COMO METÁFORA NA ANÁLISE DE DISCURSO 
Francisco Antonio Romanelli (UNIVÁS) 

16h45-17h00 RELAÇÕES DE PODER E METÁFORA: O PROJETO ESCOLA SEM (?) PARTIDO 
Andréia da Silva Daltoé (UNISUL) 

17h00-17h15 O DISCURSO ROMÂNTICO BRASILEIRO E O APAGAMENTO DO POLÍTICO: O MODO DE 
INDIVIDUAÇÃO DO SUJEITO BRASILEIRO E O PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO NA RELAÇÃO 
COM O ESTADO 
Élcio Aloisio Fragoso (UNIR) 

17h15-17h45 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Individual 18 – ANÁLISE DE DISCURSO – 1º Andar: Sala 50 

15h45-16h00 A DELAÇÃO DO FIM DO MUNDO: UMA ANÁLISE DO FUNCIONAMENTO DISCURSIVO DA 
PALAVRA DELAÇÃO NA CAPA DA REVISTA VEJA 
Marcos Antônio de Olivas, Eduardo Alves Rodrigues (UNIVÁS) 

16h00-16h15 A ORGANIZAÇÃO DA HETEROGENEIDADE ENUNCIATIVA E DOS PONTOS DE VISTAS EM 
CHARGES DA MAFALDA 
Gabriela Pacheco Amaral (UFMG/CAPES), Jaqueline dos Santos Batista Soares (UFMG/CNPq) 

16h15-16h30 A REPRESENTAÇÃO DO SUJEITO ELEITOR NA SEÇÃO ENTREVISTA DAS PÁGINAS AMARELAS 
DA REVISTA VEJA 
Sandra Maria Oliveira (UFLA) 

16h30-16h45 DIALOGISMO E CONSTRUÇÃO DO ACONTECIMENTO NAS MÍDIAS JORNALÍSTICAS: UM 
ESTUDO COMPARATIVO À LUZ DA ANÁLISE DO DISCURSO 
Jaqueline dos Santos Batista Soares (UFMG/CNPq) 

16h45-17h00 DISCURSO SENSACIONALISTA: UMA ANÁLISE DAS CAPAS DO SUPER NOTÍCIA 
Luiz Guilherme Esteves da Silva (UFLA) 

17h00-17h15 A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DA CADETE DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 
SOB A PERSPECTIVA DAS PRÁTICAS DISCURSIVAS INSTITUCIONAIS 
Andréa Lemos Maldonado Cruz (AMAN) 

17h15-17h45 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Individual 19 – LÍNGUA E ENSINO – 1º Andar: Sala 51 

15h45-16h00 A PONTUAÇÃO E O ENSINO EM LIVROS DIDÁTICOS 
Anderson Silva (SEE-SP) 

16h00-16h15 ARGUMENTAÇÃO E MULTIMODALIDADE: UMA ANÁLISE DOS MECANISMOS ENUNCIATIVOS 
PRESENTES EM GÊNEROS MULTIMODAIS 
Mauriceia Silva de Paula Vieira (UFLA/FAPEMIG), Claudia Alves Pereira Braga (UFLA) 

16h15-16h30 AS CONCEPÇÕES DE GRAMÁTICA NOS ESPAÇOS ONLINE: ANÁLISES DO CASO DO 
PORTUGUÊS BRASILEIRO 
Paulo Ricardo Pacheco (UNESP) 

16h30-16h45 DA GRAMÁTICA À ANÁLISE LINGUÍSTICA: SENSOS E DISSENSOS 
Sueder Souza (UTFPR) 

16h45-17h00 DISCURSO E DISPUTA PELOS SENTIDOS DA GRAMÁTICA: O LINGUISTA, O GRAMÁTICO 
Agnaldo Almeida de Jesus (UFMG/CAPES) 

17h00-17h15 ENSINO DE GRAMÁTICA: O USO DE MÚSICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
APRENDIZAGEM DE ALUNOS DO FUNDAMENTAL II 
Ruth Alves (UFMG) 

17h15-17h45 Tempo destinado ao debate 
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Sessão Individual 20 – LÍNGUA E ENSINO – 1º Andar: Sala 52 

15h45-16h00 ACESSO AO ESTUDO: (UM)A MARCA DA DIFERENÇA 
Ellissa Castro Caixeta de Azevedo - UNIVÁS 

16h00-16h15 DISPUTAS SIMBÓLICAS NO CAMPO ESCOLAR 
Rafael Xavier Tolentino (UFJF) 

16h15-16h30 ENSINO E DISCURSO: A AUTORREFLEXÃO DE PROFESSORES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE 
ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM NO CONTEXTO EDUCACIONAL 
Wesley Openheimer de Carvalho (UNIVÁS) 

16h30-16h45 LEITURA E ESCRITA: ANÁLISE DO PROCESSO FORMADOR DE CIDADÃOS REFLEXIVOS 
Letícia da Silva Zarbietti Coêlho (UEMG), Luciano Magno Rocha (UNISOCIESC) 

16h45-17h00 MOVIMENTOS DE RESISTÊNCIA NOS DISCURSOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PROFESSOR 
Antonio José da Silva (UNEMAT) 

17h00-17h15 PÉROLAS DA EXCLUSÃO - O NÃO SABER: PRÉ-REQUISITO OU BARREIRA PARA O SABER? 
ANÁLISE DE REDAÇÕES DO VESTIBULAR PARA O CURSO DE AGROPECUÁRIA INTEGRADO DO 
IFSULDEMINAS, CAMPUS MACHADO 
Sérgio Murilo Lucas (UNIVÁS) 

17h15-17h45 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Individual 21 – LINGUAGEM, CONHECIMENTO E SUAS TECNOLOGIAS – 1º Andar: Sala 53 

15h45-16h00 AS TECNOLOGIAS DIGITAS E SEUS EFEITOS NAS PRÁTICAS DE LÍNGUA(GEM): UM ESTUDO NA 
PERSPECTIVA DOS SISTEMAS ADAPTATIVOS COMPLEXOS 
Rodrigo de Santana Silva (UNEMAT), Giseli Veronez da Silva (UNEMAT/CAPES) 

16h00-16h15 CONTAR HISTÓRIAS COM USO DE TECNOLOGIAS: O QUE MUDA QUANDO AS NARRATIVAS 
SE TORNAM DIGITAIS? 
Alessandra Rodrigues (UNIFEI) 

16h15-16h30 LETRAMENTO DIGITAL E ACADÊMICO NO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO 
Bruno Viegas dos Santos (UAL), Ellen Maira de Alcantara Laudares (UFLA/FAPEMIG), 
Patricia Peixoto Carneiro Viegas (UFLA) 

16h30-16h45 LETRAMENTO MULTIMODAL: A MULTIMODALIDADE E SUAS IMPLICAÇÕES EM DIFERENTES 
CONTEXTOS  
Jeniffer Aparecida Pereira da Silva (UFLA/FAPEMIG) 

16h45-17h00 MOBILE LEARNING: EXPLORANDO O USO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS NO ENSINO DE LÍNGUAS 
ESTRANGEIRAS 
Gabriel Marchetto (UEMS) 

17h00-17h15 MULTILETRAMENTO CRÍTICO POR MEIO DE GÊNEROS JORNALÍSTICOS: UMA EXPERIÊNCIA DE 
PRODUÇÃO TEXTUAL SIGNIFICATIVA 
Camila Emanuele de Oliveira Abreu (UFMG/CNPq) 

17h15-17h45 Tempo destinado ao debate 

 
 
 

Sessão Individual 22 – LINGUAGEM, CONHECIMENTO E SUAS TECNOLOGIAS – 1º Andar: Sala 54 

15h45-16h00 NETSPEAK E EMOJIS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE INGLÊS: UMA 
INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA ON-LINE 
Elisa Mattos de Sá (UNL) 

16h00-16h15 O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM CONTEXTOS DIGITAIS NAS AULAS DOS 
PROFESSORES DE LÍNGUAS 
Danielle Cristine Silva (UFLA) 

16h15-16h30 O QUE OS GAMES TÊM, QUE A SALA DE AULA NÃO TEM? 
Cláudia Helena Araújo Baldo (FFCLRP-USP) 

16h30-16h45 O FEEDBACK FORMATIVO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE INGLÊS EM 
UM CURSO ONLINE DE MESTRADO 
Elisa Mattos de Sá (UNL) 
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16h45-17h00 RECURSOS TECNOLÓGICOS E NARRATIVAS DIGITAIS: QUE HISTÓRIAS ESTAMOS CONTANDO? 
Isabel Cristina Dornelas da Costa, Ana Elysa Bastos de Castro, Mariana Melo Costa (UFLA) 

17h00-17h15 THE MEANING MAKING OF DIGITAL MULTIMODAL TEXTS BY UNDERGRADUATE STUDENTS 
Carlos Eduardo de Araujo Placido (USP/CAPES) 

17h15-17h45 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Individual 23 – LINGUAGEM, CONHECIMENTO E SUAS TECNOLOGIAS – 1º Andar: Sala 55 

15h45-16h00  O SUJEITO-ESTUDANTE E A AVENTURA DE CONTAR-SE POR MEIO DO DISCURSO NARRATIVO 
ESCRITO 
Josiane Aparecida de Paula Bartholomeu, Filomena Elaine Paiva Assolini (FFCLRP-USP) 

16h00-16h15 OS SENTIDOS DE CONECTIVIDADE EM DISCURSOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
Erika Kress (CEFET-MG) 

16h15-16h30 INTERAÇÃO E ORALIDADE NOS BLOGS DE VIAGEM 
Roberta Vieira Fávaro Günther (UNINCOR) 

16h30-16h45 ANÁLISE DE RECURSOS SEMIÓTICOS NO VÍDEO “JOGO DA VIDA” 
Helena Maria Ferreira (UFLA/CAPES), Isabella Bacha Ferreira (UFLA) 

16h45-17h00 ENTRE O ENSINO DE LÍNGUA E A ANÁLISE DO DISCURSO LITERÁRIO: A INVENÇÃO DE 
TERRITÓRIOS EM “NHOLA DOS ANJOS E A CHEIA DO CORUMBÁ” E “VIDAS SECAS” 
Fernanda Fernandes Pimenta de Almeida Lima (UEG) 

17h00-17h15 MODOS DE DIZER A RELAÇÃO SUJEITO-SOCIEDADE: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DE 
POSTAGENS NO INSTAGRAM 
Jeancarlos José Borges Júnior, Eduardo Alves Rodrigues (UNIVÁS) 

17h15-17h45 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Individual 24 – TEORIA E ANÁLISE LINGUÍSTICA – 1º Andar: Sala 56 

15h45-16h00 FERDINAND DE SAUSSURE E O OBJETO DA LINGUÍSTICA: DELIMITAÇÃO E RESQUÍCIOS 
Micaela Pafume Coelho (UFU/CAPES) 

16h00-16h15 NOTES POUR UN LIVRE SUR LA LINGUISTIQUE GÉNÉRALE 10f.: A REFLEXÃO SAUSSURIANA 
EM TORNO DO PONTO DE VISTA 
Allana Cristina Moreira Marques (UFU/FAPEMIG) 

16h15-16h30 O LUGAR DE OBJETO E A MATERIALIZAÇÃO LINGUÍSTICA DOS SENTIDOS EM FUGA 
Vic Stussi de Mello Martins (UFSJ/FAPEMIG), Luciani Dalmaschio (UFSJ) 

16h30-16h45 O NEOLOGISMO SEMÂNTICO NA TROVA HUMORÍSTICA: SUBVERTENDO O SENTIDO PARA 
FAZER RIR 
Pedro da Silva de Melo (FFLCH/USP) 

16h45-17h00 O TEXTO COMO ACONTECIMENTO: UMA LEITURA ENUNCIATIVA DA PROPAGANDA NO 
OUTDOOR 
Wagner Ernesto Jonas Franco (UNICAMP) 

17h00-17h15 QUEM É CRIMINOSO? UM ESTUDO SOBRE PALAVRAS QUE NOMEIAM SUJEITOS 
Eduardo Santos de Oliveira (UNICAMP/CAPES) 

17h15-17h45 Tempo destinado ao debate 

 
 
 

Sessão Individual 25 – LITERATURA E ARTES – 1º Andar: Sala 57 

15h45-16h00 A OBRA DE ARTE ENQUANTO EXPRESSÃO DA TRANSFORMAÇÃO SIMBÓLICA 
Mariana Rezende Dini (UNIVÁS) 

16h00-16h15 O CINEMA COMO PRÁTICA SOCIAL 
Dalva de Souza Lobo (UFLA) 

16h15-16h30 A PERSPECTIVA TEOLÓGICA FEMINISTA E A QUESTÃO DA REPRESENTAÇÃO EQUIVALENTE 
DO FEMININO 
Mariana Rezende Dini (UNIVAS) 

16h30-16h45 LINGUAGEM POÉTICA COMO ESTRATÉGIA PARA AQUISIÇÃO DE LEITURA E ESCRITA 
Maraisa dos Santos (UFLA) 
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16h45-17h00 UM ENSAIO REFLEXIVO SOBRE O LIVRE ARBÍTRIO EXPOSTO NA OBRA DE SÓFOCLES: 
TRILOGIA TEBANA 
Allan Junior Miranda da Silva (UFPA) 

17h00-17h15 O DESABROCHAR POÉTICODA LEITURA: “EXPERIÊNCIAS LITERÁRIAS NA SALA DE LEITURA 
“CLARICE LISPECTOR” 
Gilma Guimarães Lisboa, Gilcilene Dias da Costa (UFPA) 

17h15-17h45 Tempo destinado ao debate 

 
 

SEXTA-FEIRA – 06/10/2017 

SESSÕES INDIVIDUAIS (08h15-10h15) 

LOCAL: BLOCO DAS ADMINISTRAÇÕES (BLOCO MARROM) 
 
 

Sessão Individual 26 – ANÁLISE DE DISCURSO – Térreo: Sala 43 

08h15-08h30 A DEPRESSÃO HOJE: OS TRANSTORNOS COMO LINHAS TÊNUES DE FRONTEIRA ENTRE O 
NORMAL E O PATOLÓGICO 
Elisa Mara do Nascimento (UNICAMP) 

08h30-08h45 DISCURSO CAPITALISTA E IDEOLOGIA: O SUJEITO NOS FIOS DISCURSIVOS E A PRÁTICA DE 
MEDICALIZAÇÃO 
Bruno Monteiro Herculino (UNIFRAN/FAPESP), 
Aline Fernandes de Azevedo Bocchi (FFCLRp/USP, UNIFRAN/FAPESP) 

08h45-09h00 PSICOTERAPIA DE GRUPO NUMA PERSPECTIVA FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL 
Luana de Cássia Faria (UNIVÁS) 

09h00-09h15 PSICANÁLISE E ANÁLISE DE DISCURSO: A HOMOLOGIA DOS DISPOSITIVOS DE 
INTERPRETAÇÃO 
Carolina Costa Carvalho Biondi (UESC) 

09h15-09h30 SILENCIAMENTO E RESSIGNIFICAÇÃO DOS DIZERES BÍBLICOS EM "O SÉTIMO SELO" E "LUZ DE 
INVERNO", DE INGMAR BERGMAN 
Poliana Magalhães Oliveira (UFSJ/PIPG) 

09h30-09h45 NAS FISSURAS DA LINGUAGEM, OS SENTIDOS QUE PERMEIAM O PERÍODO DE RECLUSÃO DO 
SUJEITO PRIVADO DE LIBERDADE NA UNIDADE PRISIONAL DE POUSO ALEGRE -MG 
Denise Aparecida Gomes dos Santos (FDSM) 

09h45-10h15 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Individual 27 – ANÁLISE DE DISCURSO – Térreo: Sala 44 

08h15-08h30 CÂMERAS DE SEGURANÇA OU PARA VIGIAR: UM OLHAR DIGITAL NO ESPAÇO URBANO 
Luiz Roberto Silva (UNIVÁS) 

08h30-08h45 A MÍDIA IMPRESSA NEOPENTECOSTAL SOBRE O GÊNERO E A SEXUALIDADE 
Wellton da Silva de Fatima (UFF/CAPES) 

08h45-09h00 A VIOLÊNCIA DISCURSIVA EM REDES SOCIAIS CONTRA REFUGIADOS 
Jaqueline Aparecida Nogueira (UFSJ), Lucas Guedes Vilas Boas (CEFET-MG) 

09h00-09h15 LÍNGUA (S) E OS PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTUDANTES BOLIVIANOS 
FRONTEIRIÇOS 
Fabiana da Conceição dos Santos (UERJ) 

09h15-09h30 DISCURSO PORNOGRÁFICO: UMA PERSPECTIVA INTERDISCURSIVA E POLÊMICA 
Julio Cesar Paula Neves (UFSJ/CAPES), Márcio Rogério de Oliveira Cano (UFLA) 

09h30-09h45 DISCURSO PATRIARCAL E VIOLÊNCIA: BOURDIEU E A DOMINAÇÃO APRENDIDA  
Gabriela Soares Balestero (UFU) 

09h45-10h15 Tempo destinado ao debate 
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Sessão Individual 28 – ANÁLISE DE DISCURSO – Térreo: Sala 45 

08h15-08h30 (NÃO) SOU PALHAÇO: EFEITOS DE SENTIDOS DO NARIZ VERMELHO EM PROTESTOS DE RUA 
NO BRASIL 
Romulo Santana Osthues (UNICAMP) 

08h30-08h45 A ARTE COMO DENUNCIADORA DAS TENSÕES DO SOCIAL EM FELIZES PARA SEMPRE? 
Bruno Arnold Pesch, Renata Marcelle Lara (UEM) 

08h45-09h00 A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO CAIPIRA NA TELENOVELA "ÊTA MUNDO BOM!", DE WALCYR 
CARRASCO 
Anísio Batista Pereira (UFU) 

09h00-09h15 A ENUNCIAÇÃO AFORIZANTE NO TEATRO DE PLÍNIO MARCOS 
Kathrine Butieri (PUC-SP) 

09h15-09h30 CATÁLOGO DE EXPOSIÇÃO: UMA ANÁLISE PELA PERSPECTIVA DIALÓGICA DA LINGUAGEM 
Emanuel José dos Santos (UNINCOR/CAPES) 

09h30-09h45 A TORTURA NA MATERIALIDADE DA PRODUÇÃO ESTÉTICA 
Thales de Medeiros Ribeiro, Karine de Medeiros Ribeiro (UNICAMP/CNPq) 

09h45-10h15 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Individual 29 – ANÁLISE DE DISCURSO – 1º Andar: Sala 48 

08h15-08h30 ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: IGUALDADE NAS DIFERENÇAS 
Debora Cristina Ricardo (UFJF/CAPES) 

08h30-08h45 A “RODA DOS EXPOSTOS” NO BRASIL: A EXPOSIÇÃO DA EXCLUSÃO 
Ana Carolina Sales Oliveira (UNIFEI), Renata Chrystina Bianchi de Barros (UNIVÁS) 

08h45-09h00 DISCURSO E RESISTÊNCIA: UM OLHAR PARA O “MOVIMENTO SURDO EM FAVOR DA 
EDUCAÇÃO E DA CULTURA SURDA” 
Angela Corrêa Ferreira Baalbaki (UERJ) 

09h00-09h15 IGUALDADE DE GÊNERO E EDUCAÇÃO BÁSICA: POR UM CURRÍCULO LIBERTÁRIO 
Marilu Santos Cardoso (PUC-SP) 

09h15-09h30 O DISCURSO NEOLIBERAL E A POLÍTICA DE INCLUSÃO NO IFSUDESTE 
Sandro Vieira Teófilo (UFJF) 

09h30-09h45 A CONSTITUIÇÃO SIMBÓLICA DA CIDADE E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA 
SURDOS 
Priscila Costa Lemos Barbosa (UERJ) 

09h45-10h15 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Individual 30 – LÍNGUA E ENSINO – 1º Andar: Sala 50 

08h15-08h30 OS COMPLEMENTOS VERBAIS NO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Anderson Vitor dos Santos Mendes (UFLA/CNPq) 

08h30-08h45 PROCESSOS DE FORMAÇÃO DE PALAVRAS EM PLATAFORMAS VIRTUAIS: UMA 
RESSIGNIFICAÇÃO DOS METAPLASMOS NA CONTEMPORANEIDADE 
Ygorh de Oliveira Medeiros (UFLA/CAPES), Mirella Rosa Silveira (UFLA) 

08h45-09h00 SEMÂNTICA E ENSINO: UMA ABORDAGEM CRÍTICA DO ENSINO DA SEMÂNTICA NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
Allan Junior Miranda da Silva, Barbara Tieli dos Santos Silva, Bianca Dias Goes,  
Brena Adriely dos Reis Homem, Paula Cristina Figueiredo Ferreira (UFPA) 

09h00-09h15 A ESCRITA DE RESUMOS ACADÊMICOS 
Cibele Moreira Monteiro Rosa (UNIFEI) 

09h15-09h30 TUTORIAL: UMA ALTERNATIVA PRÁTICA DE ENSINO 
Isabela Vieira Lima, Gabriella Marques Siquara Silva (UFLA/CAPES) 

09h30-09h45 PRÁTICAS DE ESCRITA DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, NAS TECNOLOGIAS DIGITAIS: UMA 
ANÁLISE DISCURSIVA 
Valéria Sarto Silva Lacerda (FACECA) 

09h45-10h15 Tempo destinado ao debate 
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Sessão Individual 31 – LÍNGUA E ENSINO – 1º Andar: Sala 51 

08h15-08h30 DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES DE LEITURA: DO PERSONAGEM CHICO BENTO AO 
TEMA TRANSVERSAL ‘TRABALHO’ DOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS  
Bianca Amaral da Cunha (UFMG) 

08h30-08h45 LEITURA E PRODUÇÃO DE INFERÊNCIAS EM PROCESSOS SELETIVOS DE AVALIAÇÃO SERIADA 
Claudia Alves Pereira Braga, (UFLA), Mauriceia Silva de Paula Vieira (UFLA/FAPEMIG) 

08h45-09h00 O ALUNO DE LÍNGUA PORTUGUESA – TECENDO SUA AUTOIMAGEM EM RELATOS 
AUTOAVALIATIVOS 
Luciene Fernandes Loures (CTPM-JF) 

09h00-09h15 O APAGAMENTO DO (O)OUTRO NO MODO PÓS-MODERNO DE LEITURA 
Viviane Dinês de Oliveira Ribeiro Bartho (USP) 

09h15-09h30 DISCURSO PEDAGÓGICO ESCOLAR E SUAS TENSÕES NA CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO LEITOR 
NA REDE ESTADUAL PAULISTA 
Maria Julia Camargo Bocchio, Letícia Moraes Souza (USP/FAPESP) 

09h30-10h00 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Individual 32 – LÍNGUA E ENSINO – 1º Andar: Sala 52 

08h15-08h30 Direito e linguagem: hermenêutica e desvelamento do ser 
Marcela Andrade Duarte (FDSM/CAPES) 

08h30-08h45 AS INFLUÊNCIAS DO ENSINO SUPERIOR JURÍDICO: CONSEQUÊNCIAS HISTÓRICAS 
Rodrigo Menezes Silva (EPD), Rodrigo Rios Faria de Oliveira (UNIVÁS) 

08h45-09h00 SEMIÓTICA: A PERCEPÇÃO DOS TERMOS JURÍDICOS 
Patricia Peixoto Carneiro Viegas (UFLA), Bruno Viegas dos Santos (UAL) 

09h00-09h15 A TEMÁTICA AMBIENTAL NO ENSINO SUPERIOR 
Daniela Cristina Oliveira Anastacio (UNIP/FAPEMIG) 

09h15-09h30 EDUCAÇÃO E SABERES CULTURAIS ENTRE OS INDÍGENAS ANAMBÉ NA REGIÃO DO 
TOCANTINS, PARÁ 
Susana Braga de Souza (UFPA) 

09h30-09h45 A CAPOEIRA COMO PRÁTICA EDUCATIVA, CULTURAL E INCLUSA NO ESPAÇO ESCOLAR DO 
MUNICÍPIO DE CAMETÁ, NO PARÁ 
Darcielly da Silva Cardoso, Benedita Celeste de Moraes Pinto (CUNTINS/UFPA-Cametá) 

09h45-10h15 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Individual 33 – TEORIA E ANÁLISE LINGUÍSTICA – 1º Andar: Sala 53 

08h15-08h30 A (RE)CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE DISCURSO EM TEXTOS DE ALUNOS DE PERIFERIA: UM 
ESTUDO COMPARATIVO 
Silvia Adelia H. Guimarães (UERJ) 

08h30-08h45 ANÁLISE DIACRÔNICA DA VARIAÇÃO LINGUÍSTICA DIAFÁSICA: CARTA E EMAIL 
Letícia da Silva Zarbietti Coêlho (UEMG), Luciano Magno Rocha (UNISOCIESC), Maida de 
Freitas Alves (UEMG) 

08h45-09h00 CONSIDERAÇÕES SOBRE A RELAÇÃO ENTRE LINGUAGEM E MEMÓRIA NA DOENÇA DE 
ALZHEIMER: CENÁRIO DE PESQUISAS ACERCA DA TEMÁTICA 
Daniely Martins dos Santos Ferraz (UESB), Nirvana Ferraz Santos Sampaio (UESB) 

09h00-09h15 REFERENCIAÇÃO E DEMONSTRATIVOS: PORTUGUÊS E ESPANHOL EUROPEUS E LATINO-
AMERICANOS 
Victor Hugo Barbosa Ramalho (USP/CAPES) 

09h15-09h30 RENDAS, REDES E LENDAS: O VOCABULÁRIO DAS RENDEIRAS DO MUNICÍPIO DE RAPOSA, 
MARANHÃO 
Raquel Pires Costa (UFMA) 

09h30-09h45 UM OLHAR ENUNCIATIVO PARA AS FORMAÇÕES NOMINAIS ‘MÃE SOLTEIRA’ E ‘CASAL GAY’ 
Laura Dela-Sávia Braga e Castro, Luciani Dalmaschio (UFSJ) 

09h45-10h15 Tempo destinado ao debate 
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Sessão Individual 34 – TEORIA E ANÁLISE LINGUÍSTICA – 1º Andar: Sala 54 

08h15-08h30 A CONSTRUÇÃO DOS SUJEITOS BRASILEIROS NA ENUNCIAÇÃO PRESIDENCIAL DE GETÚLIO 
VARGAS: UMA ANÁLISE SEMÂNTICA DA PROCLAMAÇÃO DE 1937 
Renata Ortiz Brandão (UNICAMP/CNPq) 

08h30-08h45 ALTERAÇÕES PRAGMÁTICAS EM INCORPORAÇÕES NOMINAIS EM TENETEHÁRA (TUPÍ-
GUARANÍ) 
Ricardo Campos de Castro (UNICAMP/FAPESP) 

08h45-09h00 ASCENSÃO DE POSSUIDOR À FUNÇÃO DE SUJEITO DE VERBOS INTRANSITIVOS NA LÍNGUA 
TENETEHÁRA (FAMÍLIA LINGUÍSTICA TUPÍ-GUARANÍ) 
Quesler Fagundes Camargos (UNIR/FAPERO), Ricardo Campos de Castro (UNICAMP/FAPESP) 

09h00-09h15 NAS TRILHAS DA ESTRADA REAL - O CAMINHO DO SABARABUÇU 
Jocyare Souza (UNICAMP) 

09h15-09h30 NEGAÇÃO NA LÍNGUA ZORÓ (FAMÍLIA LINGUÍSTICA TUPÍ-MONDÉ) 
Quesler Fagundes Camargos (UNIR/FAPERO), Cristovão Teixeira Abrantes (UFRG), 
Ricardo Campos de Castro (UNICAMP/FAPESP) 

09h30-09h45 PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES ACERCA DO COMPORTAMENTO SEMÂNTICO-ENUNCIATIVO 
DAS PREPOSIÇÕES COM E SEM NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 
Thatiana Ribeiro Vilela (UNIFESP/CAPES) 

09h45-10h15 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Individual 35 – LITERATURA E ARTES – 1º Andar: Sala 55 

08h15-08h30 IDENTIDADES PERIFÉRICAS NAS LITERATURAS EM LÍNGUA INGLESA 
Isabel Cristina Rodrigues Ferreira (UFLA) 

08h30-08h45 GOTHIC REVIVAL: O MOTIVO DA VIOLÊNCIA EM "LÉVIATHAN", DE JULIEN GREEN 
Rogério Lobo Sáber (UFMG/UNIVÁS) 

08h45-09h00 INTERMIDIALIDADE NA POESIA DE REUBEN DA CUNHA ROCHA 
Antonio Eduardo Soares Laranjeira (UFBA) 

09h00-09h15 LA IMAGEN DE BOGOTÁ EN LA NOVELA SIN REMEDIO DE ANTONIO CABALLERO 
Ayda Elizabeth Blanco Estupiñán  (UFMG) 

09h15-09h30 MANUAL DA PAIXÃO SOLITÁRIA, DE MOACYR SCLIAR, E O PERCURSO EXEGÉTICO: DA BÍBLIA 
SAGRADA À LITERATURA 
Leonardo de Souza (CEUCLAR) 

09h30-09h45 MARCAS DA AFETIVIDADE DE UMA LEMBRANÇA SOLITÁRIA EM “MEMÓRIAS DE CONCEIÇÃO 
DA BARRA DE MINAS” 
Luciane Andrea de Oliveira (EECOL) 

09h45-10h15 Tempo destinado ao debate 

 
Sessão Individual 36 – LITERATURA E ARTES – 1º Andar: Sala 56 

08h15-08h30 A CRIAÇÃO IMAGINÁRIA E RELEITURA DE IMAGENS: UM ESTUDO SOBRE A LINGUAGEM DA 
CRIANÇA 
Melina Carvalho Botelho, Ilsa do Carmo Vieira Goulart (UFLA) 

08h30-08h45 A LINGUAGEM FOTOGRÁFICA COMO RECURSO PARA A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 
Ludmila Magalhães Naves, Ilsa do Carmo Vieira Goulart (UFLA) 

08h45-09h00 A UTILIZAÇÃO DE “CONTOS” INFANTIS COMO FERRAMENTA DE ENSINO DA LEITURA E 
ESCRITA DA LÍNGUA ESPANHOLA. 
Walbert Sebastião Nascimento do Nascimento (UFPA) 

09h00-09h15 LINGUAGEM DA CRIANÇA: A CONSTRUÇÃO DE NARRATIVAS A PARTIR DA RELEITURA DE 
IMAGENS 
Juliana Paula de Oliveira, Ilsa do Carmo Vieira Goulart (UFLA) 

09h15-09h30 A VIA ESTÉTICA COMO PRINCÍPIO HERMENÊUTICO DA FILOSOFIA NIETZSCHIANA: NOTAS 
SOBRE O NASCIMENTO DA TRAGÉDIA NO ESPÍRITO DA MÚSICA 
Adriano Geraldo da Silva (FACAPA) 

09h30-09h45 O LÚDICO NA FORMAÇÃO DOCENTE ATRAVÉS DO JOGO TEATRAL DE BERTOLT BRECHT 
Bruna Carvalho de Avelar (UFLA) 

09h45-10h15 Tempo destinado ao debate 
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Sessão Individual 37 – LITERATURA E ARTES – 1º Andar: Sala 57 

08h15-08h30 O PÍCARO ESPANHOL NA LITERATURA BRASILEIRA: UMA RELAÇÃO ENTRE LAZARILLO DE 
TORMES E O CONTO UM LADRÃO, DE GRACILIANO RAMOS 
Amanda de Araújo Nascimento (UFRR) 

08h30-08h45 O QUE SE DISSEMINA NA TRADIÇÃO (E O QUE RESTA DELA?): A LEITURA QUE FALTAVA A NO 
MEIO DO CAMINHO 
Leonardo Paiva Fernandes (USP) 

08h45-09h00 O SILÊNCIO DO/NO SILENCIADO EM VOZES DE TCHERNÓBIL 
Carina Adriele Duarte de Melo (UNIVÁS/UNIS) 

09h00-09h15 DESDOBRAMENTOS MULTIMODAIS DA BÍBLIA COMO TEXTO LITERÁRIO EM MOTION 
GRAPHICS: UMA ANÁLISE DA RECEPÇÃO DOS LEITORES INTERNAUTAS 
Mariana Junia Gouvea dos Santos (UNICAMP) 

09h15-09h30 O ROMANCE HISTÓRICO: UM ENTRELAÇAR DA HISTÓRIA E DA FICÇÃO 
Roseana Nunes Baracat Moreira (USP/CEFET-MG) 

09h30-09h45 PERSPECTIVA ECOCRÍTICA: WALDEN; OR, LIFE IN THE WOODS DE HENRY THOREAU 
Janaine Carvalho Maculan (UFLA) 

09h45-10h15 Tempo destinado ao debate 

 
 

SEXTA-FEIRA – 06/10/2017 

SESSÕES INDIVIDUAIS (14h30-16h30) 

LOCAL: BLOCO DAS ADMINISTRAÇÕES (BLOCO MARROM) 
 

Sessão Individual 38 – ANÁLISE DE DISCURSO – Térreo: Sala 38 

14h30-14h45 A REPRESENTAÇÃO DE AÇÕES E ATORES SOCIAIS NAS PÁGINAS INICIAIS DAS UNIDADES DE 
UMA COLEÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: O ALUNO EM 
FOCO 
Maria Eugenia Batista (UFLA) 

14h45-15h00 DISCURSOS SOBRE AMBIENTES E OBJETOS DE APRENDIZAGEM 
Aureci de Fátima da Costa (UNIVÁS) 

15h00-15h15 ERA UMA VEZ A IMPLEMENTAÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DIGITAIS NAS ESCOLAS PÚBLICAS 
BRASILEIRAS: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DO EDITAL PNLD 2015 
Danilo Vizibeli (UFSCar) 

15h15-15h30 REPRESENTAÇÃO DE ATORES E AÇÕES SOCIAIS E EMPODERAMENTO POR MEIO DA LEITURA 
EM LÍNGUA INGLESA 
Maria Beatriz de Azevedo Ramos (UFLA) 

15h30-15h45 UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS (OBMEP): A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO ALUNO 
Aline Heloisa Silva Villela (UNIVÁS) 

15h45-16h00 A PROPOSTA DE REDAÇÃO DO ENEM: MEMÓRIA DISCURSIVA EM BLOCO 
Stella Maris Rodrigues Simões (UNIVÁS) 

16h00-16h30 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Individual 39 – ANÁLISE DE DISCURSO – Térreo: Sala 39 

14h30-14h45 DISCURSO E MEMÓRIA: FESTA DA PADROEIRA SANT' ANA DE SILVIANÓPOLIS/MG 
Luis Fernando Nogueira dos Santos, Cleyton Antonio da Costa (UNIVÁS) 

14h45-15h00 DISCURSO E TURISMO: A FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO EM SILVIANÓPOLIS, 
MINAS GERAIS 
Vanessa Junqueira Megale (UFT/UNIVAS) 

15h00-15h15 DISCURSO E MEMÓRIA: O FESTEJO DE 16 DE JULHO EM BORDA DA MATA- MG 
Cleyton Antonio da Costa (UNIVÁS) 
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15h15-15h30 O CONGO E(M) SUAS CANÇÕES: LÍNGUA E MEMÓRIA 
Weverton Ortiz Fernandes, Fátima Graziele Souza (UNEMAT/CAPES/FAPEMAT) 

15h30-15h45 A FESTA MAIS DOCE DO BRASIL: PIRANGUINHO E A FESTA DO MAIOR PÉ DE MOLEQUE DO 
MUNDO 
Lucas Inácio Rodrigues (UNIVÁS) 

15h45-16h00 UMA VOZ DA MANTIQUEIRA NA INTERNET: A PORTEIRA DO MATO 
Nilo Sergio Silva Gomes (UFRJ) 

16h00-16h30 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Individual 40 – ANÁLISE DE DISCURSO – Térreo: Sala 40 

14h30-14h45 A COMPLEXIDADE DO FORMALISMO DA LINGUAGEM JURÍDICA FRENTE À PRECARIEDADE DA 
COMPREENSÃO NA SOCIEDADE BRASILEIRA 
Rodrigo Rios Faria de Oliveira (UNIVÁS) 

14h45-15h00 A FORÇA DA LINGUAGEM NA INTERPRETAÇÃO DO DIREITO 
Maria Gorete Ferreira (UNIVÁS) 

15h00-15h15 A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA COMO ACONTECIMENTO DISCURSIVO: SILENCIAMENTOS E 
FALHAS NO/DO ARQUIVO JURÍDICO 
Juliana Moreira Silva Faria Ramos Borges (UNIFRAN) 

15h15-15h30 ADOÇÃO, OS SENTIDOS SE INSEREM NO CONTEXTO JURÍDICO E SOCIAL 
Ana Paula Cristina da Silva (UNINCOR) 

15h30-15h45 EFEITOS DE MEMÓRIA NA DISCURSIVIDADE DA POSIÇÃO-SUJEITO RÉU NO ACONTECIMENTO 
DISCURSIVO DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE JULGAMENTO DO IMPEACHMENT DA EX-
PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF 
Thaiane Dutra Luz Costa (UESB/CAPES), Maria da Conceição Fonseca-Silva (UESB/CNPq) 

15h45-16h00 A QUESTÃO DO ETHOS DISCURSIVO EM TESTAMENTOS DO SÉCULO XIX 
Anderson Jacob Rocha (PUC-SP/UEMG/CAPES) 

16h00-16h30 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Individual 41 – ANÁLISE DE DISCURSO – Térreo: Sala 41 

14h30-14h45 A FORMA DISCURSIVA DO ESTILO 
Ivanete Bernardino Soares (UFOP) 

14h45-15h00 A POLÊMICA EM TORNO DA ASSERTIVA “BANDIDO BOM É BANDIDO MORTO” 
Márcia Fonseca de Amorim (UFLA) 

15h00-15h15 CINISMO NA CONTEMPORANEIDADE- O DISCURSO DA PROMESSA 
Amanda Barbosa Xavier Cotrim (UNICAMP/CAPES) 

15h15-15h30 CONTORNOS DE UMA VIDA A PARTIR DE UM DISCURSO DE POSSE 
Pollyanna Júnia Fernandes Maia Reis (UFMG) 

15h30-15h45 FORMAÇÕES NOMINAIS COMO CATEGORIA DE ANÁLISE LINGUÍSTICA EM DISCURSOS DE 
RESISTÊNCIA 
Nayhara Juliana Aniele Pereira Thiers Vieira (IFSULDEMINAS) 

15h45-16h00 TERMINOLOGIA E CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO: O CASO DOS TERMOS LEPRA E HANSENÍASE  
Márcia de Souza Luz Freitas (UNIFEI) 

16h00-16h30 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Individual 42 – ANÁLISE DE DISCURSO – Térreo: Sala 42 

14h30-14h45 A INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E POLÍTICAS DO ESTADO – EFEITOS DE SENTIDO 
NA DESINTEGRAÇÃO DOS HABITANTES DA REGIÃO DO ARAGUAIA 
Edineth Sousa França Silva Alves, Neures Batista de Paula Soares (SMEEL) 

14h45-15h00 A PRELAZIA DE CAMETÁ E A EDUCAÇÃO POPULAR NO BAIXO TOCANTINS, NO PARÁ 
José Rivaldo Arnaud Lisboa, Benedita Celeste de Moraes Pinto (CUNTINS/UFPA-Cametá) 

15h00-15h15 A PRESENÇA DE MARCAS DE UM INTERDISCURSO (ANTI)DEMOCRÁTICO NEOLIBERAL NA 
GESTÃO ESCOLAR: ESTUDO DE CASO 
Emerson Rodrigo Camargo (FFCLRP) 
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15h15-15h30 O DISCURSO E PODER NA ESTRATÉGIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
Fernando Batista Pereira (UNIFAL), Helcius Batista Pereira (UEM) 

15h30-15h45 POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO NO ESPAÇO POLÍTICO SIMBÓLICO ADMINISTRATIVO: ANÁLISE DE 
DISCURSOS DO E SOBRE O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB). 
Márcia da Conceição Pereira Alves (UNIVAS/LNA) 

15h45-16h15 Tempo destinado ao debate 

 
Sessão Individual 43 – ANÁLISE DE DISCURSO – Térreo: Sala 43 

14h30-14h45 A MATERIALIDADE VERBAL E A NÃO VERBAL: UM OLHAR DISCURSIVO PARA A OBRA DE 
CLARICE FREIRE 
Sara Jonas de Assis (FEPI) 

14h45-15h00 LITERATURA E DIREITO: ANALISANDO “METAMORFOSE” DE FRANZ KAFKA 
Gabriela Soares Balestero (UFU) 

15h00-15h15 NAS NOTAS DE ALENCAR: REFLEXÕES ACERCA DO FEMININO 
Milena Saldanha de Sant Anna de Moura Palha (UFF), Vanise Medeiros (UFF/CNPq) 

15h15-15h30 OS BOROROS EM MATO GROSSO: UMA LEITURA DISCURSIVA 
Fátima Graziele de Souza, Weverton Ortiz Fernandes (UNEMAT/CAPES/FAPEMAT) 

15h30-15h45 OS DISCURSOS QUE ATRAVESSAM O EPISÓDIO INÊS DE CASTRO 
Larissa Emanuely Sales Caldas (FEPI) 

15h45-16h00 CONCEPÇÕES DE FAMÍLIA CONSTRUÍDAS A PARTIR DA LEI E DA LITERATURA 
Carolina do Prado Franco (UNIVÁS) 

16h00-16h30 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Individual 44 – ANÁLISE DE DISCURSO – Térreo: Sala 44 

14h30-14h45 LINGUAGEM ORAL, IDENTIDADE E RESISTÊNCIA: A FORÇA DO CANDOMBLÉ E DA “DANÇA DE 
SANTO” 
Sandra Cordeiro Molina (UPM/NO) 

14h45-15h00 NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS DE SUJEITOS MARGINALIZADOS NA MÍDIA AUDIOVISUAL  
Flávia Pereira Dias Menezes (CEFET-MG), Georgiana Luna Batinga (PUC-MG/CAPES), 
Naiara Alexsandra Lessa Meneses Belato (PUC-MG) 

15h00-15h15 O MARKETING E O FUNCIONAMENTO DA LINGUAGEM NO ESPAÇO DIGITAL 
Leonardo José Rocha Silveira (UNIVÁS) 

15h15-15h30 O DISCURSO MIDIÁTICO EM FOCO: UM OLHAR SOBRE A PEC 241/55 
Camila da Silva Gomes (UFLA) 

15h30-15h45 TV GLOBO E A SURDEZ: COMPREENSÕES ACERCA DO DISCURSO SOBRE O IMPLANTE 
COCLEAR 
Clevisvaldo Pinheiro Lima (UFPI) 

15h45-16h00 GOLPE E IMPEACHMENT: A NOÇÃO DE SLOGAN NAS FORMULAÇÕES E CIRCULAÇÕES DE 
SENTIDOS NOS TEXTOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
Joasé Braulio da Silva Junior (UEMS/CAPES/CNPq) 

16h00-16h30 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Individual 45 – ANÁLISE DE DISCURSO – Térreo: Sala 45 

14h30-14h45 A (NÃO) RECEPÇÃO DA LEI DE IMPRENSA PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 ANALISADA SOB O 
ENFOQUE DA ANÁLISE DO DISCURSO 
Heroana Letícia Pereira (EEDJMO/Superintendência Regional de Ensino) 

14h45-15h00 A MATERIALIDADE DA IMAGEM E A IDEOLOGIA NO DISCURSO MIDIÁTICO 
Cleberson Disessa (UEMG) 

15h00-15h15 OS ATUAIS ARRANJOS DA FAMÍLIA BRASILEIRA E SUAS REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS NA 
PUBLICIDADE 
Lizainny Aparecida Alves Queiróz (CEFET-MG) 

15h15-15h30 FAMILIA HOMOAFETIVA, ENTRE O AFETO E OS DESAFETOS SOCIAIS: UMA QUESTÃO 
BIOÉTICA 
Guilherme Oliveira Santos (UNIVÁS) 
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15h30-15h45 LINGUAGEM, PRODUÇÃO DE SENTIDOS E REPRESENTAÇÃO FEMININA NO DISCURSO DE 
FÊMEA 
Gerlice Teixeira Rosa (FCV) 

15h45-16h00 IMIGRANTES REFUGIADOS: DISCURSOS EM UMA CONSTRUÇÃO IMAGINÁRIA DE LUGAR DE 
ACOLHIMENTO 
Sabrina Sant'anna Rizental (UNICAMP/CAPES) 

16h00-16h30 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Individual 46 – ANÁLISE DE DISCURSO – 1º Andar: Sala 48 

14h30-14h45 DISCURSO E MEMÓRIA: QUANDO EROS PÕE A MESA 
Ludmilla Mara Lino Costa Zamat (UNIVÁS)s 

14h45-15h00 ESCOLA, CIDADE E DISCURSO 
Andréa Rodrigues (UERJ) 

15h00-15h15 AS BASES FILOSÓFICAS DO DISCURSO PEDAGÓGICO DE PAULO FREIRE 
Benedito Fernando Pereira (UNITAU) 

15h15-15h30 RACIONALIDADE NEOLIBERAL NA DISCURSIVIDADE DE ENUNCIADOS CONTÁBEIS 
Joel Bombardelli (UNIVÁS) 

15h30-15h45 A DÊIXIS DISCURSIVA DO TRABALHO DOCENTE: UM OLHAR SOBRE A CONSTITUÇÃO 
IDENTITÁRIA NA ATUALIDADE 
Maríllia Dias Costa (FALEM/ILC/PIBIC/UFPA) 

15h45-16h00 CHARAUDEAU E MAQUIAVEL: UM ENCONTRO POSSÍVEL 
Lizainny Aparecida Alves Queiróz (CEFET-MG) 

16h00-16h30 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Individual 47 – LÍNGUA E ENSINO – 1º Andar: Sala 50 

14h30-14h45 REFLEXÕES SOBRE A CONSTITUIÇÃO DE POSSÍVEIS INTERPRETATIVOS IRÔNICOS EM TEXTOS 
MULTIMODAIS  
Jaqueline Aparecida Nogueira (UFSJ) 

14h45-15h00 O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NA GRADUAÇÃO: UMA PRÁTICA POR MEIO DO GÊNERO 
RESENHA CRÍTICA 
Julio Cesar Paula Neves (UFSJ/CAPES), Jaqueline Aparecida Nogueira (UFSJ) 

15h00-15h15 OS MULTILETRAMENTOS EM CONTEXTO ESCOLAR: UMA ANÁLISE DE MATERIAIS DIDÁTICOS 
UTILIZADOS EM AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Francieli Aparecida Dias (UNICAMP/CAPES) 

15h15-15h30 A TEORIA DO CAPITAL HUMANO E A EDUCAÇÃO TECNICISTA NO GOVERNO MILITAR 
Fábio Roberto Couto de Souza (UNIVÁS) 

15h30-15h45 FOTOGRAFIA COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA 
Ludmila Magalhães Naves, Dalva de Souza Lobo (UFLA) 

15h45-16h00 ESCRITA E AUTOCONHECIMENTO: O TRABALHO COM OFICINAS DE REDAÇÃO ENTRE 
ALUNOS CONCLUINTES DO ENSINO MÉDIO NO IFSULDEMINAS – CAMPUS MUZAMBINHO 
Patrícia Ribeiro do Valle Coutinho, Alisson Breno Máximo Goulart, Gabriel Campanelli 
Cândido, Juliane Albernás Borges, Paola Carolinne Silva da Paixão, Taynara Keli Durante 
(IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho) 

16h00-16h30 Tempo destinado ao debate 

 
 
 

Sessão Individual 48 – LÍNGUA E ENSINO – 1º Andar: Sala 51 

14h30-14h45 INGLÊS PARA FINS ESPECÍFICOS E O SUJEITO-ALUNO: REPRESENTAÇÕES ACERCA DO 
PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
Amanda Maria Bicudo de Souza (UNIVÁS) 

14h45-15h00 LÍNGUA INGLESA, TRANSCULTURALIDADE E TRANSDISCIPLINARIDADE: PERCURSOS E 
REPRESENTAÇÕES DOCENTES NO ENSINO FUNDAMENTAL I 
Joana de São Pedro (IFSP) 
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15h00-15h15 O ENSINO DE LITERATURA INGLESA ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS: UM RELATO 
DE EXPERIÊNCIA 
Mirelly Karolinny de Melo Meireles (IFRN) 

15h15-15h30 THE DEVELOPMENT OF THE CREATIVE THOUGHT VIA CREATIVE WRITING IN FOREIGN 
LANGUAGES CLASSES 
Carlos Eduardo de Araujo Placido (USP/CAPES) 

15h30-15h45 UMA PERSPECTIVA MUSICAL PARA O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NAS AULAS DO CAMPUS 
AVANÇADO DE TRÊS CORAÇÕES 
Gustavo Alessandro da Silva Júnior, Giovana Borges, Renan Dias Palhão Barbono 
(IFSULDEMINAS/FAPEMIG) 

15h45-16h00 O USO DE APLICATIVOS E O ENSINO DE COMPREENSÃO ORAL EM LÍNGUA INGLESA: 
INVESTIGANDO O CONHECIMENTO DISCENTE 
Mirelly Karolinny de Melo Meireles(IFRN) 

16h00-16h30 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Individual 49 – LINGUAGEM, CONHECIMENTO E SUAS TECNOLOGIAS – 1º Andar: Sala 52 

14h30-14h45 CURTA METRAGEM: DISCURSO E TECNOLOGIA 
Diego Henrique Pereira (UNIVÁS/FACECA), Renata Chrystina Bianchi de Barros (UNIVÁS) 

14h45-15h00 RENDAS, REDES E LENDAS: O VOCABULÁRIO DAS RENDEIRAS DO MUNICÍPIO DE RAPOSA, 
MARANHÃO 
Raquel Pires Costa (UFMA) 

15h00-15h15 DO IRRELEVANTE AO RELEVANTE: INTERTEXTUALIDADE NA LINGUAGEM PUBLICITÁRIA 
Fernanda Ferreira e Silva do Nascimento (UPM) 

15h15-15h30 ESTUDO ANTROPOLINGUÍSTICO NO LITORAL MARANHENSE: LÉXICO E CULTURA DOS 
PESCADORES DO MUNICÍPIO DE RAPOSA 
Raquel Pires Costa (UFMA) 

15h30-15h45 O “ET DE VARGINHA”: UMA COMPREENSÃO DISCURSIVA SOBRE O “CASO” 
Diego Henrique Pereira (UNIVÁS/FACECA) 

15h45-16h15 Tempo destinado ao debate 

 
 

Sessão Individual 50 – TEORIA E ANÁLISE LINGUÍSTICA – 1º Andar: Sala 53 

14h30-14h45 ESTRATÉGIAS DE CATEGORIZAÇÃO/REFERENCIAÇÃO NA FALA DE UMA ESTUDANTE 
SECUNDARISTA 
Sergio Casimiro (UNICAMP) 

14h45-15h00 DE L’ESSENCE DOUBLE DU LANGUAGE E NOTES POUR UN LIVRE SUR LA LINGUISTIQUE 
GÉNÉRALE 10.F: UMA ASSOCIAÇÃO POSSÍVEL ENTRE MANUSCRITOS SAUSSURIANOS 
Allana Cristina Moreira Marques (UFU/FAPEMIG) 

15h00-15h15 ESPAÇO DE ENUNCIAÇÃO E ARGUMENTAÇÃO: A “CIVILIZAÇÃO” ABORÍGENE 
Rosimar Regina Rodrigues de Oliveira (UEMS/FUNDECT/CNPq),  
Marlon Leal Rodrigues (UEMS/FUNDECT/CNPq) 

15h15-15h30 “OCUPAR E/É RESISTIR”: UM ESTUDO SOCIOLINGUÍSTICO DE UMA OCUPAÇÃO 
SECUNDARISTA DE CAMPINAS 
Sergio Casimiro (UNICAMP) 

15h30 – 15h45 A FORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO CAUSATIVA V.COM NO PORTUGUÊS BRASILEIRO: UM 
ESTUDO À LUZ DA LINGUÍSTICA FUNCIONAL CENTRADA NO USO 
Monclar Guimarães Lopes (UFF) 

15h35-16h15 Tempo destinado ao debate 

 
 
 

Sessão Individual 51 – TEORIA E ANÁLISE LINGUÍSTICA – 1º Andar: Sala 54 

14h30-14h45 CONFIGURAÇÕES MULTIMODAIS NA LITERATURA ADAPTADA A QUADRINHOS: A 
TEXTUALIDADE DO CONTO MACHADIANO 
Bougleux Bonjardim da Silva Carmo (CPMAT) 
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14h45-15h00 LEITURA DE FÉRIAS: O QUE OS USUÁRIOS DO TWITTER ESTÃO LENDO? 
Letícia da Silva Zarbietti Coêlho (UEMG), Lídia Maria Nazaré Alves (UEMG/FACIG/PAEX), 
Lilian Pacheco Monteiro da Costa (UFJF), Luciano Magno Rocha (UNISOCIESC) 

15h00-15h15 MULTIFUNCIONALIDADE DO CONECTOR MAS EM TIRINHAS: ASPECTOS TEXTUAIS, 
INTERATIVOS E MULTIMODAIS 
Bougleux Bonjardim da Silva Carmo (CPMAT) 

15h15-15h30 ANÁLISES DE DEFINIÇÕES GRAMATICAIS EM LIVROS DIDÁTICOS À LUZ DE PERINI E OUTROS 
TEÓRICOS 
Letícia da Silva Zarbietti Coêlho (UEMG), Lídia Maria Nazaré Alves (UEMG; FACIG/PAEX), 
Lilian Pacheco Monteiro da Costa (UFJF), Luciano Magno Rocha (UNISOCIESC) 

15h30 – 15h45 ENCENAÇÃO DA VIOLÊNCIA EM O FORTE DE ADONIAS FILHO 
Bougleux Bonjardim da Silva Carmo (CPMAT) 

15h45-16h15 Tempo destinado ao debate 

 
 
 

Programação das Sessões de Pôsteres 
 

QUARTA-FEIRA – 04/10/2017 

SESSÃO DE PÔSTERES (15h30-16h45) 

LOCAL: CORREDOR TÉRREO DO BLOCO (MARROM) DAS ADMINISTRAÇÕES 
 

CORREDOR TÉRREO DO BLOCO (MARROM) DAS ADMINISTRAÇÕES 

TEMA – ANÁLISE DE DISCURSO 

01 A ESCRITA NA MATERIALIDADE DIGITAL: A NARRATIVA EM BLOGS 
Augusto da Silva Ferreira, Brena Pereira Brandão (UNIVÁS/FAPEMIG) 

02 A IMPRENSA ALTERNATIVA FEMINISTA NOS ANOS 80: JORNAL MULHERIO E O UNIVERSO DAS CARTAS 
Arielle Fernandes Tsunoda (UNIVÁS) 

03 A RELAÇÃO PROFESSOR E ALUNO NO ENSINO A DISTÂNCIA 
Tatiane Freitas de Sousa (UNIVÁS) 

04 A REPRESENTAÇÃO DO CORPO FEMININO EM ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS NA TV: A DITADURA DA BELEZA 
PRESENTE NOS COMERCIAIS DE LINGERIE 
Darlene Rodrigues de Freitas (UNIVÁS) 

05 ANÁLISE DO DISCURSO E PORTAL VERMELHO – IDENTIFICAÇÃO, SUJEITOS E DISCURSO FUNDADOR 
Bruno de Azevedo Santana Guimarães (UESC) 

06 ANÁLISE DO SILÊNCIO NO FILME O FÍSICO (THE PHYSICIAN) 
Adriana Sueli Roma Pereira (LABJOR) 

07 DE CAPITU FALADA POR UM HOMEM À QUE FALA NA MARCHA DAS VADIAS 
Karen Gabriele Poltronieri (USP/FAPESP) 

08 Discurso e Memória: O Festejo de Santa Rita na cidade de Santa Rita do Sapucaí - MG 
Michele Aline da Silva (UNIVÁS/PIBIC-Univás Voluntário), Cleyton Antonio da Costa (UNIVÁS) 

09 Discurso e memória: um olhar sobre a trajetória de Nísia Floresta Brasileira Augusta 
Juliane de Cassia Franco (UNIVÁS) 

10 Discurso e Mídia: Marcelo Crivella nas eleições municipais do Rio de Janeiro 
Tatiane dos Santos Alves (UESB/FAPESB) 
Edvania Gomes da Silva (UESB) 

11 DISCURSO SOBRE NOMOFOBIA NA MÍDIA ELETRÔNICA 
Sara Aparecida Pelegrini (UNIVÁS/FUVS) 

12 EFEITOS-MEMÓRIA DE CORRUPÇÃO NA DISCURSIVIDADE DA SESSÃO DE VOTAÇÃO DA ADMISSIBILIDADE 
DO PROCESSO DE IMPEACHMENT  
Milca Borges Luz (UESB), Maria da Conceição Fonseca-Silva (UESB/CNPq), Thaiane Dutra Luz Costa 
(UESB/CAPES) 

13 HISTÓRIA E SOCIEDADE: A POLÍTICA E A IMPRENSA DE POUSO ALEGRE NOS ANOS 30 
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Thainá Santos Pascoal (UNIVÁS/PROBIC-FAPEMIG) 

14 IMPRENSA E DISCURSO: OS ANÚNCIOS DE MEDICAMENTOS NOS JORNAIS POUSO¬ALEGRENSE 
Luciano Alves da Silva Junior( UNIVÁS/PIBIC-Univás Voluntário), Cleyton Antonio da Costa (UNIVÁS) 

15 LEITURA LITERÁRIA NA BIBLIOTECA ESCOLAR 
Adonai Takeshi Ishimoto (FFCLRP-USP) 

16 LINGUAGEM E MEMÓRIA: OS DIFERENTES DISCURSOS ACERCA DE TIRADENTES NOS LIVROS DIDÁTICOS 
DE HISTÓRIA 
Patrick de Paula (UNIVÁS/FAPEMIG) 

17 MÚSICA E HISTÓRIA: A TROPICÁLIA COMO MOVIMENTO DE RUPTURA 
Francieli Vieira da Silva Costa (UNIVÁS/PIBIC-Univás Voluntário), Cleyton Antonio da Costa (UNIVÁS) 

18 NA FRONTEIRA ENTRE A RESISTÊNCIA E O CINISMO: AS LEITURAS POSSÍVEIS DO IMPEACHMENT/GOLPE 
NAS MÍDIAS BRASILEIRA E INTERNACIONAL 
Andréia Maria Pruinelli (UFRGS) 

19 NAS ESTANTES DAS BIBLIOTECAS, GÊNEROS E CENSURA 
Adonai Takeshi Ishimoto (FFCLRP-USP), Dantielli Assumpção Garcia (UNIOESTE/CAPES), Lucília Maria 
Abrahão e Sousa (FFCLRP-USP) 

20 O DITO E O NÃO-DITO EM CAPAS DA REVISTA VEJA ACERCA DO CRESCIMENTO DOS EVANGÉLICOS NO 
PAÍS 
Anelisa Pereira da Silva (UFSJ) 

21 O IMAGINÁRIO SOBRE A CIÊNCIA PRODUZIDO PELA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NO YOUTUBE 
Dayane Fumiyo Tokojima Machado (LABJOR/UNICAMP/CAPES), Cristiane Dias (UNICAMP) 

22 OS DIFERENTES DISCURSOS SOBRE O RIO SAPUCAÍ NA CIDADE DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ – MG 
Edran Blayner Januário de Souza (UNIVÁS/PIBIC-Univás Voluntário), Cleyton Antonio da Costa (UNIVÁS) 

23 POESIAS DE CÁCERES: UMA PROPOSTA DE LEITURA E PRODUÇÃO NO ENSINO MÉDIO 
Ronildo José Venãncio (UNEMAT) 

24 PRÁTICAS DE LEITURAS NA PERSPECTIVA DISCURSIVA 
Anair Viana Ramos Venãncio (UNEMAT) 

25 QUAIS OS SENTIDOS MOBILIZADOS PELA MÍDIA ACERCA DAS MIGRAÇÕES? 
Camila Borges dos Anjos (UFRGS/CAPES) 

26 RASTROS DE MEMÓRIA: INCONFIDENTES PARA A INCONFIDÊNCIA MINEIRA 
Aquila Ediani de Roma (UNIVÁS) 

27 SÃO BENEDITO, “O NEGRO”: CONFLITOS E RESISTÊNCIAS EM PIRANGUINHO (MG) NO INÍCIO DO SÉCULO 
XX 
Lucas Inácio Rodrigues (UNIVÁS) 

28 “LENDAS URBANAS” E ESPAÇO DIGITAL: REESCRITURAÇÃO E VERSÕES  
Fabio Augusto Silveira (UNIVAS/PIBIC) 

29 A PRODUÇÃO DAS BIBLIOTECAS DIGITAIS E A QUESTÃO DOS DIREITOS AUTORAIS NO GESTO DE 
COMPARTILHAR 
Natália Rodrigues Silva (UNIVÁS) 

 
 

QUINTA-FEIRA – 05/10/2017 

SESSÃO DE PÔSTERES (17h45-19h00) 

LOCAL: CORREDOR TÉRREO DO BLOCO (MARROM) DAS ADMINISTRAÇÕES 
 

CORREDOR TÉRREO DO BLOCO (MARROM) DAS ADMINISTRAÇÕES 

TEMA – LÍNGUA E ENSINO 

01 A UTILIZAÇÃO DE TEXTOS MULTIMODAIS PARA ENSINO DE SINTAXE NO LIVRO DIDÁTICO 
Anderson Vitor dos Santos Mendes (UFLA/CNPq) 

02 ANALFABETISMO E LETRAMENTO SOCIAL: AS DIVERSAS FORMAS DE APRENDER 
Pollyanna Maria Resende, Carolinne Machado Barra, Déborah Oliveira Silva (UFLA) 

03 CANCELAMENTO DO "R" FINAL EM VERBOS NO INFINITIVO: INFLUÊNCIA DA FALA NA ESCRITA DE 
ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 
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Vinícius Nogueira Rezende (UFLA) 

04 DESCORTINANDO O PASSADO E RESSIGNIFICANDO A FORMAÇÃO DOCENTE 
Sarah Silva Garcia (UFLA) 

05 DIREITO E LINGUAGEM: HERMENÊUTICA E DESVELAMENTO DO SER 
Marcela Andrade Duarte (FDSM/CAPES) 

06 ENCONTRO CONSONANTAL TAUTOSSÍLABICO COM TEPE NA AQUISIÇÃO DA ESCRITA 
Vinícius Luís Marcelino Rabello (UFLA/PRP) 

07 LIVROS DE LITERATURA INFANTIL NA ALFABETIZAÇÃO: UM ESTUDO SOBRE AS PRÁTICAS ESCOLARES DE 
LEITURA E ESCRITA 
Jéssica Mastrorosa Oliveira, Allana de Fátima Morais, Ilsa do Carmo Vieira Goulart (UFLA) 

08 MARCAS DA ORALIDADE EM ESCRITAS DE CRIANÇAS NA FASE DE ALFABETIZAÇÃO 
Iolanda Souza de Paula (UFLA) 

09 PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA NA ESCOLA: CAMPANHA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER  
Vinicius Francisco Matos Augustinho (UNEMAT/CAPES) 

10 PRODUÇÃO ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A (RE)CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS ATRAVÉS DA 
MEMÓRIA DISCURSIVA 
Clésia da Silva Mendes Zapelini (UNISUL) 

TEMA – LINGUAGEM, CONHECIMENTO E SUAS TECNOLOGIAS 

11 A REPRESENTAÇÃO DE LEITURA NAS TIRINHAS DE LANCAST MOTA  
Heleonara Gabriela Souza de Paula (UFLA) 

12 DA LEITURA AO RECONTO: A LINGUAGEM INFANTIL COMO UM PROCESSO DE INTERAÇÃO VERBAL 
Cláudia Roquini Nascimento (UFLA/FAPEMIG), Ilsa do Carmo Vieira Goulart (UFLA) 

13 EDUCAÇÃO PARA O PENSAR: UMA EXPERIÊNCIA EM PIRANGUINHO-MG 
Natanael dos Santos Silva (FEPI/FAPEMIG) 

14 ESCOLA INCLUSIVA PARA TODOS: DISCURSOS DAS METAS EDUCACIONAIS PARA 2021 
Thyara Fiorillo Duarte Resende (NGIME/UFJF) 

15 O DISCURSO MIDIÁTICO SOBRE NOMOFOBIA 
Gabriel de Paiva Rosa Gaspar (UNIVÁS) 

16 PERSONAGENS FEMININAS NOS GAMES:GÊNERO,CORPO E SENTIDO 
Hellen Narciso Aguiar Cordeiro (UNIVÁS) 

TEMA – TEORIA E ANÁLISE LINGUÍSTICA 

17 A VARIANTE CAIPIRA E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: A INCLUSÃO DA SOCIOLINGUÍSTICA NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA REDUZ O PRECONCEITO? 
Natália Cristina da Silva (FEPI) 

18 AQUISIÇÃO DE FALA POR CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN: O LÉXICO EM ANÁLISE 
Jóice de Oliveira Ferreira (UFLA/PRP) 

19 AS DESIGNAÇÕES DE ESCRAVO NAS CARTAS DO CONDE PINHAL 
Nayara Fernanda Dornas (UFSCAr/CNPq) 

20 INACUSATIVIDADE NO PORTUGUÊS: UM ESTUDO DIACRÔNICO 
Tayná de Braz Menezes do Rosario (USP) 

TEMA – LITERATURA E ARTES 

21 AUTOR COMO PERSONAGEM: A FICCIONALIZAÇÃO DE BORGES NAS CRÔNICAS DE LUÍS FERNANDO 
VERÍSSIMO 
Carla Carolina Moura Barreto (UFRR) 

22 MEMÓRIAS E SIMBOLOGIAS: A LINGUAGEM IDENTITÁRIA DOS SINOS DA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL- REI 
Luciane Andrea de Oliveira (EECOL), Maria Goretti Lima Guimarães (EECOL), Patricia Peixoto Carneiro 
Viegas (UFLA), Rafael José de Sousa (EECOL) 

23 O RECONTO ORAL DE NARRATIVA LITERÁRIA E SUAS POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES PARA A TRADIÇÃO 
CULTURAL E PARA O LETRAMENTO LITERÁRIO 
Ellen Maira de Alcantara Laudares (UFLA/FAPEMIG), Patricia Peixoto Carneiro Viegas (UFLA) 

24 PELAS MÃOS DE CLARICE: “EXPERIÊNCIAS LITERÁRIAS NA SALA DE LEITURA “CLARICE LISPECTOR” 
Gilma Guimarães Lisboa (UFPA) 

25 PERSPECTIVA ECOCRÍTICA: WALDEN; OR, LIFE IN THE WOODS DE HENRY THOREAU 
Janaine Carvalho Maculan (UFLA) 
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CADERNO DE RESUMOS 
 

Resumos das Conferências e Mesas Redondas 
 

 
CONFERÊNCIA 1 
 
Alma Bolόn (Universidad de la República – Uruguay) 
 
NEGACIΌN Y DESCONOCIMIENTO DE LA FICCIΌN COMO FORMA MISMA DEL LENGUAJE 
 
Resumen: La incorporaciόn de cada porciόn de pensamiento a la lόgica instrumental no evitό el lenguaje 
sino que lo ungiό medio, vehículo, herramienta de comunicaciόn, confinándolo, simultáneamente, al 
olvido. Contra ese olvido, es posible sostener que la literatura -práctica del equívoco: intimación a no 
cejar en la interpretación – bien podría ser no solo la forma general de la escritura, sino el ejercicio más 
insobornable del lenguaje, la matriz menos instrumentalizable del pensar. Contra un mundo que depositó 
su fe en la univocidad tecnológica y en la productividad del instrumento, es necesario interrogar una serie 
de oposiciones que ordenan lo pensable: palabras/cosas, ficción/no ficción, poético/referencial, 
figurado/recto, entrecomillado/no entrecomillado, metafórico/ no metafórico, mito/historia, 
lengua/sociedad, etc.  

 
THE DENIAL AND IGNORANCE OF FICTION AS A FORM OF LANGUAGE ITSELF 
 
Abstract: The addition of each portion of thinking to instrumental logic did not avoid language; rather, it 
made it a means, a vehicle, a communication tool, consigning it, at the same time, to oblivion. Against 
that oblivion, it is possible to argue that literature –the practice of the ambiguous: an exhortation not to 
cease interpreting– may well be not only the general form of writing, but the most incorruptible exercise 
of language, the least instrumentalizable matrix of thinking. Against a world which placed its faith in 
technological univocity and instrument productivity, it is necessary to question a series of oppositions 
that order the thinkable: words/things, fiction/non-fiction, poetic/referential, figurative/literal, 
metaphorical/non-metaphorical, myth/history, language/society, etc. 
 
NEGAÇÃO E DESCONHECIMENTO DA FICÇÃO COMO A PRÓPRIA FORMA DA LINGUAGEM 
 
Resumo: A incorporação de todo tipo de pensamento à lógica instrumental não evitou a linguagem, mas 
fez dela um meio, um veículo, uma ferramenta de comunicação, confinando-a, ao mesmo tempo, ao 
esquecimento. Contra esse esquecimento, é possível sustentar que a Literatura – prática do equívoco: 
intimação que não cessa na interpretação – poderia ser não somente a forma geral da escritura, mas o 
exercício mais autêntico da linguagem, a matriz menos instrumentalizável do pensar. Contra um mundo 
que depositou sua fé na univocidade tecnológica e na produtividade do instrumento, é necessário 
interrogar uma série de oposições que ordenam o pensável: palavras/coisas, ficção/não-ficção, 
poético/referencial, figurado/literal, entre aspas/sem aspas, metafórico/não-metafórico, mito/história, 
língua/sociedade, etc. 
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CONFERÊNCIA 2 
 
Rachele Raus (Universidade de Turim – Itália) 
 
EFFETS DES PRATIQUES COLINGUES ET CODISCURSIVES SUR L’INSTITUTION DU SENS ET DES SUJETS 
POLITIQUES AU PARLEMENT EUROPÉEN 
 
Résumé: L’hyperlangue (Auroux 1997) de l’Union européenne est un espace-temps « artificiellement 
supra-culturel » (Scarpa 2008 : 102) qui se caractérise par l’utilisation de l’« eurojargon » (Goffin 2005).  
Dans ce contexte, la dimension multilingue du Parlement européen permet de mettre en place des 
pratiques colingues (Balibar 1993) et codiscursives (Raus 2015) qui instituent des sens pluriels et cernent 
la place des sujets –  leur « positionnement » (Charaudeau, Maingueneau 2002) –  au sein de 
l’interdiscours européen. Des exemples tirés des versions françaises, anglaises et italiennes des rapports 
d’initiative de cette institution montreront que ces pratiques révèlent la présence de « langues semi-
fluides » (pour la notion de « langue fluide » voir Puccinelli Orlandi 1996). 
 
EFFECTS OF COLINGUAL AND CODISCURSIVE PRACTICES ON THE INSTITUTION OF SENSE AND POLITICAL 
SUBJECTS IN THE EUROPEAN PARLIAMENT 
 
Abstract: The hyperlanguage (Auroux 1997) of the European Union can be described as an “artificial 
super-cultural” space-time area (Scarpa 2008: 102) where people use “eurospeak” (Goffin 1994). In this 
environment, the multilingual dimension of the European Parliament allows the use of colingual (Balibar 
1993) and co-discursive (Raus 2015) practices that produce plural meanings and help to define the 
positioning (Charaudeau, Maingueneau 2002) of subjects within the European interdiscourse. Some 
examples taken from French, English, Italian versions of EP own-initiative reports show that these 
practices reveal the presence of “semi-fluid languages” (for the concept of “fluidal language”, see 
Puccinelli Orlandi 1996). 
 
EFEITOS DAS PRÁTICAS COLÍNGUES E CODISCURSIVAS SOBRE A INSTITUIÇÃO DO SENTIDO E DOS 
SUJEITOS POLÍTICOS NO PARLAMENTO EUROPEU 
 
Resumo: A hiperlíngua (Auroux, 1997) da União Europeia é um espaço-tempo “artificialmente supra-
cultural” (Scarpa, 2008, p. 102) que se caracteriza pela utilização do “eurojargão” (Goffin, 2005). Nesse 
contexto, a dimensão multilíngue do Parlamento europeu permite a presença de práticas colíngues 
(Balibar, 1993) e codiscursivas (Raus, 2015) que instituem sentidos plurais e relativos às posições dos 
sujeitos – seus “posicionamentos” (Charaudeau, Maingueneau, 2002) – dentro do interdiscurso europeu. 
Exemplos retirados das versões francesa, inglesa e italiana de relatórios de iniciativas dessa instituição 
mostrarão que essas práticas revelam a presença de “línguas semi-fluidas” (para a noção de “língua 
fluida”, ver Puccinelli Orlandi, 1996). 
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MESA-REDONDA 1 
 
Taisir Mahmudo Karim (UNEMAT) 
 
VÂNDALOS: NOME QUE DESIGNA OS “OUTROS” BRASILEIROS 
 
Resumo: A história se apresenta, para nós, pela transversalidade dos acontecimentos constitutivos do 
dizer, funcionamento que produz o efeito ilusório que estabiliza sentidos sobre aquilo que os nomes 
passam a significar. Mas, como se sabe, a história enunciativa dos nomes nos revela sentidos que 
desestabilizam os já institucionalizados, são deslocamentos próprios do funcionamento da língua nos 
espaços de enunciação em que eles são enunciados. Se no passado o funcionamento do nome vândalos 
designava, “os outros” (os estrangeiros), aqueles que não faziam parte do “nós” (os civilizados), hoje, o 
nome, no seu funcionamento designativo, pode significar esses “nós” (os civilizados) como os “outros” 
(os descivilizados). Neste estudo, fundamentado pelo viés teórico semântico-enunciativo, vamos 
observar o funcionamento desse deslocamento semântico. Para tanto, tomamos como material para as 
análises, fragmentos retirados de um texto jornalístico - Folha de São Paulo – que trata das recentes 
manifestações políticas no Brasil. 
 
VANDALS: NAME THAT DESIGNATES “OTHER" BRAZILIANS 
 
Abstract: History is presented for us by the transversality of the constitutive events of saying, functioning 
that produces the illusory effect that stabilizes senses on what the names come to mean. But, as we 
know, the enunciative history of names reveals senses that destabilize those already institutionalized, 
they are proper dislocations of the functioning of language in the spaces of enunciation in which they are 
uttered. If, in the past, the functioning of the name Vandals designated, "the others" (foreigners), those 
who were not part of the "us" (the civilized), today, the name, in its designative functioning, can mean 
these "we" (the civilized) as the "others" (the uncivilized). In this study, based on the semantic-
enunciative theoretical basis, we will observe the functioning of this semantic shift. For that, we take for 
the analysis, fragments taken from a journalistic text - Folha de São Paulo – that treat the recent political 
manifestations in Brazil. 
 
 
Mariza Vieira da Silva (UCB) 
 
ESTADO, ESCOLA, LÍNGUA: UNIDADES DIVIDIDAS 
 
Resumo: Visamos, nesta Mesa, discutir o processo de disciplinarização do português, a partir da segunda 
metade do século XX, retomando analiticamente da perspectiva da história das ideias e da análise de 
discurso, problemas, diagnósticos e propostas de solução teóricas e políticas, para compreender as 
relações de força e as de sentidos, sempre heterogêneas, que movimentaram e movimentam as 
contradições, no que diz respeito às representações de língua e de seu ensino, de escola e de Estado 
como objetos históricos e ideológicos - unidades divididas em relação a uma unidade imaginária -, 
considerando a conjuntura mais ampla da globalização da economia e da revolução tecnológica, que 
trouxeram uma reestruturação produtiva e mutações do/no mercado de trabalho e, consequentemente, 
na formação do trabalhador – um sujeito urbano - de uma sociedade letrada como a brasileira. 
 
STATE, SCHOOL, LANGUAGE: DIVIDED UNITIES 
 
Abstract: The aim of this debate is to discuss the process of disciplinarizing Portuguese language from the 
second half of the 20th century, analytically recollecting, from the point of view of the history of linguistic 
ideas and the discourse analysis, problems, diagnostics, and proposals for theoretical and political 
solutions, to interpret the relations of power and meanings, perpetually heterogeneous, which have 
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stirred the contradictions, related to the representation of language and its instruction, of the school and 
the State as historical and ideological objects – unities divided in relation to an imaginary unity –, 
considering the ampler aspects of economic globalization and of the technological revolution, which have 
fostered a production restructuring and mutations from/in the labor market and, consequently, in 
training of the employee – an urban subject – from a literate society as the Brazilian. 
 
 
Simone Merlo de Souza (Assessora Pedagógica da Superintendência Regional de Ensino de Pouso 
Alegre) 
 
O DOMÍNIO DA LINGUAGEM NAS ESCOLAS ESTADUAIS E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA: REFLEXÕES SOBRE 
UMA REALIDADE 
 
Resumo: Neste trabalho, busca-se refletir sobre o ensino da Língua Portuguesa nas escolas públicas 
estaduais, buscando soluções para a prática das salas de aula que realmente desenvolvam habilidades 
para o exercício da cidadania através da formação de estudantes leitores proficientes e produtores dos 
gêneros que circulam na sociedade. 
 
THE DOMAIN OF LANGUAGE IN THE STATE SCHOOLS AND THE EXERCISE OF CITIZENSHIP: REFLECTIONS 
ON A REALITY 
 
Abstract: Through this work, we seeks to reflect on the teaching of the Portuguese language in state 
public schools, trying to find solutions for the practice of classroom that effectively develops skills for the 
exercise of citizenship through the training process that leads students to become proficient readers and 
producers of genres that circulate in society. 
 
 

MESA-REDONDA 2 

 

Eni Orlandi (UNIVÁS/CNPq) 

 

SUJEITOS À NARRATIVIDADE 

 

Resumo: Interrogando como se constituem sujeitos e sentidos na relação com as discursividades, 

tomamos a ideia de que discursos marginais constituem sujeitos marginais, como restos da história. 

Invisíveis, mas com presença forte no imaginário social, em múltiplas versões. Para tratar desta questão, 

trabalhamos a noção de discurso social, enquanto “o conjunto do que se diz e se escreve em um estado 

de sociedade; tudo o que se imprime, tudo o que se fala publicamente ou se representa hoje na mídia 

eletrônica” (M. Angenot, 1992), explorando a distinção do que se elege como história, ou literatura, 

contada e legítima, e as produções que fluem à margem. Tomaremos como materiais de análise o que, 

em geral, fica como curiosidade ou faz parte do chamado “Museu da Pessoa”. E procuraremos explicitar 

o processo de significação que aí se dá, através da noção de narratividade, tal como a defino. 

 
SUBJECTED TO NARRATIVITY  
 
Abstract. By questioning how subjects and senses are constituted in relation to discourses, we conceive 
the idea that marginal discourses constitute marginal subjects as remains of history. Invisible, but with a 
strong presence in the social imaginary, in multiple versions. To deal with this question, we work on the 
notion of social discourse, as "the set of what is said and written in a state of society; everything that is 
printed, everything that is spoken publicly or that is represented today in the electronic media" (M. 
Angenot, 1992), exploring the distinction between what is elected as history, or literature, told and 
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legitimate, as well as the productions that flow on the margin. We take as analytical materials what, in 
general, remains like curiosity or part of the so-called "Museum of the Person". And we will try to make 
explicit the process of signification that occurs there, through the notion of narrativity, as I define it. 
 
 
William Augusto Menezes (UFOP) 
 
GUARDIÃES DA MEMÓRIA NA REGIÃO DOS INCONFIDENTES 
 
Resumo: Guardiães da memória na Região dos Inconfidentes é parte de um amplo projeto sobre discursos 
sociais, estratégias identitárias e representações da memória, do qual participam pesquisadores 
vinculados ao Grupo de pesquisa em discurso e memória (GEDEM-UFOP). Trata-se de uma pesquisa que 
contém dupla orientação: a constituição de acervos orais e a análise discursiva de elementos desse 
acervo. A constituição dos acervos orais é realizada a partir da gravação, em áudio e vídeo, de entrevistas 
narrativas com indivíduos que qualificamos como guardiães da memória. Os critérios para a qualificação 
dos guardiães incorporam, via de regra, a idade, o pertencimento à comunidade (habitante nativo, com 
idade superior a 60 anos e/ou residente na região há pelo menos 40 anos) e o reconhecimento como 
portador ou contador de histórias relevantes para a comunidade. A análise tem sido desenvolvida em 
projetos e reuniões de pesquisa, tendo como aporte contribuições diversas em Análise do Discurso, como 
em Courtine, Pêcheux, Orlandi, Paveau, Amossy e Charaudeau. Para a exposição em mesa-redonda 
trabalharemos com fragmentos ilustrativos de três situações ou recortes discursivos em entrevistas 
narrativas orais: a) a narrativa oral temática; b) a narrativa de tradição oral; c) a narrativa oral de atingidos 
pelo rompimento da Barragem de Fundão – Mariana (MG). As questões básicas que se colocam no exame 
de tais narrativas dizem respeito ao imaginário de si reportado pelo narrador e ao projeto de influência 
desse como sujeito de experiência, ou seja: o que motiva o narrador, como esse articula o enredo da sua 
narrativa e como se dá a orientação persuasiva no seu relato? Responder a essas questões parece-nos 
importante para uma percepção sobre narrativas orais enquanto atividades orientadas para a 
constituição de laços identitários e para representações da memória como perspectivas para a atuação 
comum, enquanto estratégias de manutenção de laços comunitários e ferramenta de empoderamento e 
mudança social. 
 
GUARDIANS OF THE MEMORY OF INCONFIDENTES’ REGION 
 
Abstract: “Guardians of the Memory of Inconfidentes’ Region” is a part of a larger project created by 
researchers from the Discourse and Memory Research Group (GEDEM-UFOP) that intends to investigate 
social discourses, identities' strategies and memory representations. This research has two orientations: 
the constitution of oral collection and the discursive analysis of its elements. The constitution of the oral 
collection is a result of recordings – in audio and video format – of narrative interviews with people that 
we qualify as guardians of the memories. The criteria of qualification of a guardian are: age, their 
belonging to the community (native population with above 60 years old or residents with, at least, 40 
years of living in the region) and the reconnaissance of them as porter or storyteller with a communal 
relevance. The analysis is being developed in projects and research meetings, with the theoretical 
contribution from Discourse Analysis scholars, as Courtine, Pêcheux, Orlandi, Paveau, Amossy and 
Charaudeau. For this roundtable, we propose to present three illustrative fragments of situations – or 
discursive clipping – in interviews realized from oral narrative methodology: a) the oral thematic 
narrative; b) the narrative of oral tradition; c) the oral narrative of those who are affected by the rupture 
of Samarco dam in Mariana (MG). The main question to be answered is about the imaginary of itself 
reported by the narrator and the project of influence of itself as a subject of experience, that means: 
what motivates the narrator, how he/she articulates the plot of the narrative and how the persuasive 
orientation of the narrative is made. The answer to these questions seems important to a higher 
comprehension about oral narrative as activities oriented to the formation of identity' links and for the 
representations of memory as a perspective for a joint performance, as strategies of maintenance of 
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community linkages and as a tool for empowerment and for social change. 
 
 
MESA-REDONDA 3 
 
Bethania Mariani (UFF / LAS / CNPq) 
 
“FORA DE LUGAR”: SUJEITO, LÍNGUAS, CIDADES 
 
Resumo: Este trabalho objetiva discutir a questão do testemunho tendo em vista a escrita de si que o 
testemunho de Edward Said mobiliza.  Partimos do ponto de vista teórico da Análise do Discurso e da 
Psicanálise para analisar Fora do Lugar, de Edward Said, uma narrativa autobiográfica em que se 
entrelaçam memória, história e constituição subjetiva, sempre se produzindo entre-línguas, entre-
cidades e entre-países.  A noção de real é mobilizada, circunscrevendo um impossível de ser simbolizado 
tanto na linguagem como na história, ou seja, na discursividade em tela o testemunho mobiliza um tipo 
de saber não redutível e que ultrapassa o sujeito. Discute-se, no trabalho a ser apresentado, o aspecto 
memoriável da escrita de si tendo em vista a dimensão de um indizível, de um furo presente na linguagem 
que todo testemunho porta.  
 
 “OUT OF PLACE”: SUBJECT, LANGUAGES, CITIES 
 
Abstract: The goal of this work is to discuss the theme of testimony bearing in mind the writing of the self 
that Edward Said’s testimony mobilizes. Discourse Analysis and psychoanalysis are the touchstones of 
this text, analysing Edward Said’s Out of Place, an autobiographical narrative in which memory, history 
and the constitution of the subject interweave, always bringing inter-languages, inter-cities and inter-
countries on. The notion of real is mobilized, restraining an impossibility of being symbolized both in 
language and in history; in other words, in the discursivity in question, testimony mobilizes an irreducible 
form of knowing that overcomes the subject. In this work that shall be presented, the memoriable aspect 
of the writing of the self is discussed considering the dimension of an unspeakability, of a hole present 
un the language that every testimony bears. 
 
 
Verli Petri (DLV/Laboratório Corpus/PPGL- UFSM) 
 
FRONTEIRAS MOVENTES, SENTIDOS DESLIZANTES 
 
Resumo: As fronteiras moventes tratadas nessa reflexão fazem referência a uma região da fronteira 
geográfica do sul do Brasil com a Argentina. Trata-se de uma região banhada pelo Rio Uruguai que em 
períodos de enchentes avança cidade adentro (do lado brasileiro), movendo a fronteira e agitando os 
sentidos sobre a própria noção de fronteira. Lá não há uma ponte física construída; lá não há limites para 
a língua brasileira e para a língua argentina; lá também não funciona “o Portunhol”, pelo menos não 
aquele que conhecemos nas regiões fronteiriças do Brasil com o Uruguai (o que pode ser conferido nas 
obras de Fabián Severo); lá, a diversidade é constitutiva dos sujeitos com suas línguas vivas e em pleno 
funcionamento. Analisaremos o funcionamento de algumas palavras nessa região de fronteira que é 
política, linguística e simbólica, tão rica na produção de sentidos que se estabilizam, se movem, deslizam. 
 
MOVING BORDERS, SLIDING DIRECTIONS 
 
Abstract: The moving borders treated in this reflection make reference to a region of the geographical 
border of the south of Brazil with Argentina. It is a region bathed by the Uruguay River that in periods of 
floods advances inland (in the Brazilian side), moving the border and agitating the senses about the very 
notion of frontier. There is no built physical bridge there; There are no limits to the Brazilian language 
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and to the Argentinean language; There, "the Portunhol" does not work either, at least not the one we 
know in the border regions of Brazil with Uruguay (which can be checked in the works of Fabián Severo); 
There, diversity is constitutive of subjects with their living languages and in full functioning. We focus on 
the use of some words in this border region that is political, linguistic and symbolic, so rich in the 
production of senses that stabilize, move, slide. 
 
 
Maria Onice Payer (UNIVÁS/CNPq) 

 
LINGUAGEM, INSTITUIÇÕES E PRÁTICAS SOCIAIS. CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO E PROCESSOS DE 

SUBJETIVAÇÃO DE IMIGRANTES/REFUGIADOS.  

 

Em que condições se formam grandes movimentos imigratórios? Como contrastam os do Século XIX e 

XXI? O que seu contraste permite compreender sobre deslocamento de população e crise humanitária? 

A pesquisa focaliza as condições de produção da imigração/refúgio e a relação com o processo de 

subjetivação. Na política de imigração sujeitos são gerenciados e sentidos (re)produzidos. Interpretações 

em vigor na economia industrial do Estado Moderno configuram ainda hoje discursos em que o sujeito 

da imigração é posto como objeto do discurso a partir de perspectivas diversas, nas práticas em que as 

instituições enunciam sobre o tema (em cartazes, TVs, jornais, discurso político – como na Itália, 2016). 

Configura-se uma retórica da imigração na qual a geopolítica do mercado globalizado e supranacional 

resulta opacificada. Nas condições socioeconômicas atuais corpos “mudos” atravessam (ou não) as 

fronteiras e confrontam evidências já constituídas – os Estados, com seus territórios, povos, sistemas 

jurídicos e línguas – barreira fundamental. O processo supõe distintas etapas e requer uma compreensão 

ampla, enquanto ciência da imigração (Saiad). Em que, na perspectiva da linguagem, importa considerar 

o poder (ou não) dizer (-se) e simbolizar a/na extensa experiência desses sujeitos.  

 

LANGUAGE, INSTITUTIONS AND SOCIAL PRACTICES. PRODUCTION CONDITIONS AND THE 

SUBJECTIFICATION PROCESS OF IMMIGRANTS / REFUGEES.  

 

On what conditions do large migratory flows form? How do the nineteenth and twenty first century 

movements contrast? What do this contrast allows us to comprehend about population displacement 

and humanitarian crisis? The research focuses on the production conditions of immigration/refugees and 

the relation with process of subjectivities. In immigration politics subjects are managed and the senses 

are (re)produced. Interpretations in force in the industrial economy of Modern Statehood up to now 

configures discourses centering the immigration subject as an object of discourse from several 

perspectives in practices in which institutions enunciate on the theme (in posters, TV, newspapers, 

political discourse – as in Italy, 2016). They configure themselves as an immigration rhetoric on which the 

geopolitical of global and supranational market is opacified.  On present socioeconomic conditions, 

“dumb” bodies cross (or not) the frontiers and evidences yet constituted get into confront – the States 

with their territories, population, law system and language – main barrier. The process supposes distinct 

phases and requires a broad comprehension, as an immigration science (Saiad). That, on language 

perspective, demands considering the can (or can’t) saying (saying themselves) and to cause to symbolize 

the/in the extent experience of these subjects. 
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Resumos das Sessões Coordenadas  

 
Eixo temático: Análise de Discurso 

 
Sessão Coordenada: A SAÚDE COMO NORMATIVIDADE NA PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADES 
 
Paula Chiaretti – UNIVÁS 
 
Ao mesmo tempo em que as chamadas Ciências da Vida, em especial o discurso técnico-médico, impõem 
à vida seu modelo normativo, interpelando indivíduos em sujeitos e promovendo modelos de 
subjetividades, elas silenciam e restringem formas de vida outras, cujas manifestações são 
constantemente apagadas e prescritas pela normatividade imposta aos sujeitos. Nesta sessão, 
inscrevem-se trabalhos que consideram, em suas análises, o papel desse discurso nos modos de 
subjetivação na atualidade. Mais especificamente, esses modos de subjetivação serão abordados a partir 
dos seguintes temas circunscritos ao discurso da saúde e da sexualidade: dietas, emagrecimento, 
transtornos alimentares, prevenção da violência sexual, prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis, políticas públicas em saúde mental, soluções tecnológicas em saúde. 

 
 

DAS RECUSAS EM CORPO: DISCURSO, DIETA E EMAGRECIMENTO 
 

Marcos Aurelio Barbai, UNICAMP/ LABEURB 
 

Neste trabalho, tenho por questão pensar a escritura e funcionamento discursivo das dietas. Parto aqui 
de um princípio: praticar uma dieta é um ato que se materializa em dois funcionamentos: a) o dietante 
precisa dizer não ao alimento (portanto bloquear, denegar tudo aquilo que pode circular no corpo) e 
gastar tudo aquilo que ali já se acumulou; b) como vivemos em uma sociedade capitalista, a dieta atualiza 
uma relação de dívida do dietante para consigo mesmo, marcada no peso do corpo. Interesso-me, na 
análise da escritura das dietas, por um conjunto de denominações: palavras como reeducação alimentar, 
comedimento, disciplina, esforço, estética, saúde. Uma questão geral guia o meu interesse: ao recusar o 
alimento, recusa-se com este algo do corpo que nos sustenta? 

 
 
PROCESSOS DE SIGNIFICAÇÃO EM UM GUIA SOBRE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA SEXUAL NA INFÂNCIA 

 
Juliana Santana Cavallari, UNIVÁS / FATEC 

 
Este estudo, ancorado nos pressupostos da Análise de Discurso, se propõe a analisar os processos 
discursivos que estão em funcionamento em um livro destinado para crianças a partir dos 4 anos de idade 
sobre prevenção da violência sexual. Interessou-nos observar como o efeito de evidência discursiva ou 
de transparência do sentido é produzido neste material que se apresenta como um guia de prevenção e 
de proteção da criança e de seu corpo. Considerando que a contradição e o equívoco são constitutivos 
do sujeito e da linguagem, pois o sentido sempre pode vir a ser outro, salientamos a importância de 
atentarmos para outros gestos de leitura e de interpretação suscitados pelo material de análise, 
lembrando que a linguagem é metafórica e ideológica por excelência. Em função do caráter social da 
educação e da articulação entre ensino, conhecimento e sociedade, pareceu-nos significativo refletir 
sobre o modo como o Estado, através das instituições e discursos que nelas circulam, administra o 
complexo processo de significação sobre a violência sexual na infância, produzindo identificações e 
efeitos de verdade, ao disseminar um saber discursivamente institucionalizado e legitimado sobre o 
corpo da criança e as trocas afetivas na infância. 
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CLÍNICA E DIAGNÓSTICO NA ERA NEOLIBERAL: DISCURSO E SOFRIMENTO 
 

Clarice Pimentel Paulon, IP-USP/CAPES 
 

A saúde pública no Brasil passou por reformulações até às atuais políticas públicas consagradas pela Lei 
8080, que instaurou o SUS. Ele preconiza cuidado integralizado em saúde, com foco no PTS – projeto 
terapêutico singular – constituído pela rede junto com o usuário. O PTS é uma tentativa de garantia da 
singularidade no cuidado em saúde, com foco na escuta do usuário. Entretanto, o que acompanhamos 
na gestão do SUS pelas secretarias de saúde e OSs (Organizações Sociais) é o predomínio de um discurso 
que sustenta essa singularidade através das propostas neoliberais, associando-a à noção de 
individualidade, autonomia e liberdade como não compartilhadas coletivamente, sendo as 
interpretações dessas noções marcas da economia neoliberal no cuidado em saúde. A interdiscursividade 
predominante corrobora uma noção de sofrimento e, consequentemente, de diagnóstico e direção do 
tratamento (clínica) liberais em sua condução. Observamos, assim, o potencial transformativo da 
linguagem, atravessada pela ideologia, nas práticas em saúde. Nesta apresentação, traremos alguns 
trechos de casos clínicos para mostrar de que modo a construção do diagnóstico e direção do tratamento, 
associados à gestão pública de saúde, contribui para determinada performatividade do sofrimento, 
inviabilizando a rearticulação do sofrimento com a transformação necessária para o que chamamos de 
‘cura’. Esta é uma investigação associada ao Latesfip pelo projeto: “O neoliberalismo como gestor do 
sofrimento psíquico”. 

 
 

JUVENTUDE, REDES E TRANSTORNOS ALIMENTARES: UMA ESCUTA DISCURSIVA DOS SUJEITOS DA 
ANOREXIA E DA BULIMA 

 
Wedencley Alves, UFJF 

Nathália Villane Rippel, UFJF 
 

Esta pesquisa tem como objetivo a compreensão discursiva dos textos produzidos pelas meninas que 
receberam o diagnóstico de anorexia e bulimia. Geralmente, esses jovens preservam o anonimato e 
publicam em sites nômades, a fim de evitar a localização e a identificação. No entanto, uma leitura 
discursiva permite mapear os sentidos atribuídos a significantes como “corpo”, “alimentação”, “saúde”, 
“mal-estar”, “vida” e “morte”. Se os discursos institucionalizados geralmente não são tão sensíveis aos 
sentidos cotidianos, principalmente os que circulam às margens dos “consensos”, sempre produzidos 
historicamente, o que buscamos aqui é a compreensão dos sentidos atribuídos por estes “sujeitos da 
anorexia e da bulimia” a aqueles significantes, com o propósito de abrir uma possível interlocução com 
elas. Nosso objetivo é entender esses sujeitos discursivamente em seu próprio discurso, sem as 
imposições das institucionalidades do campo das Ciências da Saúde. Até este momento, a pesquisa 
revelou algumas questões interessantes: as meninas parecem desidentificadas com os discursos de 
beleza e da saúde, que nas últimas décadas se aproximaram um do outro, principalmente graças à mídia. 
Por isso, é pouco razoável afirmar, como faz um entendimento muito corrente, inclusive na academia, 
que elas seguem padrões corporais estabelecidos pelo mundo da moda ou da mídia. Talvez essa seja uma 
das primeiras contribuições desta pesquisa. 

 
 

O DISCURSO DO RISCO EM HIV/AIDS E A PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADES 
 

Stéphanie Lyanie de Melo e Costa, FIOCRUZ/CAPES/FAPERJ 
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O discurso normativo do risco em saúde subjaz a política de prevenção ao HIV/AIDS no Brasil, desde o 
incentivo ao uso do preservativo até a adesão do soropositivo ao tratamento. Por meio dele, os indivíduos 
são continuamente interpelados em sujeitos e a se autogerenciarem, através da escolha por um 
determinado “estilo de vida” tido como “saudável” e, por conseguinte, também “responsável” - já que, 
se conhecemos os riscos e as medidas de contenção dos danos (a nós e aos outros), torna-se um dever e 
uma obrigação moral agir contra eles. Assim, para nós, o discurso do risco é a materialização do biopoder 
foucaultiano na linguagem, e conforma subjetividades. Contudo, ele não se dá sem resistências, sem 
contraidentificações: há sujeitos que constroem a deriva do sentido, porque a falha é inerente à ideologia 
(PÊCHEUX, 1975), à injunção institucionalizada dos sentidos. Dito de outra forma, as pessoas produzem 
seus próprios discursos cotidianos sobre o corpo, a AIDS, a saúde e os riscos, nem sempre parafrásticos 
ao que "pode" ou "deve ser feito" para evitarem a (re)contaminação pelo HIV. Destarte, o trabalho visa 
discutir o papel do discurso do risco em saúde nos modos de subjetivação relacionados ao HIV/AIDS, 
problematizando a maneira como ele busca estabilizar os sentidos, silenciando, restringindo e 
constrangendo outras formas de vida (dito discursivamente, outras posições-sujeito) que 
permanentemente o desafiam. 

 
 

DA CLÍNICA ÀS “SOLUÇÕES EM SAÚDE”: CONTRADIÇÕES E DESLOCAMENTOS 
 

Paula Chiaretti, UNIVÁS 
 

O campo da saúde digital conta, atualmente, com um vasto vocabulário que a cada dia se alarga: 
hiperflow, prontuário eletrônico, guideline, dentre outros. O grande volume de exames, relatórios, 
protocolos e outros documentos se apresenta como justificativa frequente às “inovações” que dizem 
respeito ao campo da chamada “saúde digital”. Observa-se, nesse campo, a coadunação do discurso 
médico, o da tecnologia digital e o da gestão empresarial, resultando no que podemos considerar um 
modelo normativo de produção de subjetividades na atualidade. Este trabalho tem como objetivo 
abordar as condições de produção desse discurso, buscando compreender as coordenadas dessa 
subjetividade, bem como pensar sobre as possíveis consequências quando tomamos a identificação 
como o processo a partir do qual essa interpelação acontece. 

 
 
Sessão Coordenada: ACONTECIMENTOS DISCURSIVOS EM NARRATIVAS DA MÍDIA TRADICIONAL E DA 
MÍDIA ALTERNATIVA 
 
Paulo Henrique Aguiar Mendes - UFOP 
 
A presente sessão examina o modo pelo qual certos acontecimentos são (re)construídos em narrativas 
produzidas pelas mídias tradicionais e pelas mídias alternativas. Assumindo a concepção de Pêcheux 
(1990), segundo a qual o acontecimento configura um ponto de encontro entre uma atualidade e uma 
memória, podemos dizer que a historicidade dos fatos se constitui na medida em que são (re)construídos 
pelo discurso, com vistas a estabelecer seus sentidos. Assim, um dado acontecimento pode ser 
discursivizado de diferentes formas e produzir diferentes efeitos de sentido, enquanto práticas de 
linguagem institucionalizadas que assumem posicionamentos ideológicos e lugares enunciativos distintos 
na construção da informação. No caso presente, as comunicações focalizam dois acontecimentos de 
natureza e duração histórica diferentes: ‘o rompimento da barragem da Samarco em Mariana’ e ‘a 
‘marcha da família com Deus pela liberdade’, que são analisados em função de suas formas de 
narrativização midiática, com base em pressupostos da enunciação (BAKHTIN), da semântica do 
acontecimento (GUIMARÃES) e da análise do discurso (PÊCHEUX, ORLANDI, CHARAUDEAU, PAVEAU E 
VAN DIJK). As análises sobre ‘o rompimento da barragem’ enfatizam o contraste entre a narrativização 
pelas mídias de referência e pelas mídias alternativas, destacando o papel de resistência destas últimas. 
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A análise da ‘marcha da família' compara estratégias de sua construção pela imprensa de referência nos 
anos de 1964 e de 2014. 

 
 

O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO – MARIANA (MG): NARRATIVA, MEMÓRIA E 
DESMEMÓRIA DISCURSIVA 

 
William Augusto Menezes, UFOP/CAPES 

 
A presente comunicação volta-se para a construção narrativa do acontecimento “rompimento da 
barragem de Fundão – Mariana (MG)”, em um cenário em que se encontram envolvidos a empresa 
Samarco, representantes do poder público, habitantes das regiões impactadas, indivíduos e famílias 
atingidas, e grupos de solidariedade, ocupando as mais diversas funções. Para a análise desse cenário e 
do desenvolvimento da narrativa, a pesquisa orienta-se para o exame do discurso da mídia convencional, 
boletins da empresa Samarco e fragmentos da mídia digital (redes sociais), tendo como foco questões e 
problemas que comportam alternativas distintas de solução. Uma atenção especial se dá para problemas 
relativos aos fenômenos da memória e da desmemória discursiva e social, diante de iniciativas que 
desconsiderem a voz dos atingidos nos processos de recuperação regional e restauração de direitos. 
Ressalta-se, nesse caso, a importância adquirida pela mídia digital e iniciativas de sujeitos afins no 
processo de configuração de vozes, na definição de demandas de empoderamento e na busca de 
restauração de direitos, bem como na manutenção e reconstrução de identidades – o que será conduzido 
em sintonia com novas ferramentas discursivas, como o Jornal “A Sirene”. Do ponto de vista teórico-
metodológico, a pesquisa contempla abordagens nos estudos discursivos, em torno de autores como 
Patrick Charaudeau, Marie-Anne Paveau, Eni Orlandi e Teun van Dijk, com prioridade para a análise 
contrastiva. 

 
 

MODOS DE DESIGNAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE(S): O JORNAL A SIRENE 
 

Elke Beatriz Felix Pena, IFMG 
 

Neste trabalho, procuramos analisar nomes que designam as vítimas do rompimento da barragem de 
Fundão, das empresas Vale/Samarco/BHP, em Mariana, MG. Essa nomeação é um fator importante na 
constituição de sentidos e na construção dos discursos, se a tomarmos como proposta por Guimarães 
(2002), para o qual a designação é a significação de um nome, constituída a partir de relações históricas, 
que envolvem a memória discursiva de tal nome tanto para quem nomeia, quanto para os efeitos de 
sentido que se pretende com o texto. Para Guimarães (1995), a enunciação é um espaço de construção 
histórica do sentido. Desta forma, abordar a enunciação é observar o sujeito que enuncia, considerando 
a enunciação como “acontecimento no qual se dá a relação do sujeito com a língua”. Assim, devem ser 
observados os lugares constituídos pelos dizeres nesse acontecimento, nas cenas enunciativas 
(GUIMARÃES, 2002), onde se formam modos específicos de acesso à palavra, numa relação entre figuras 
da enunciação e figuras linguísticas. A criação do jornal se deu como uma ação de apoio às vítimas dessa 
tragédia, com o objetivo de lhes garantir um espaço de cumprimento do seu direito à comunicação. 
Sendo um espaço de enunciação dos atingidos, tratamos os textos como uma escrita de si (FOUCAULT, 
1983), em que consideramos o ato de escrever como o lugar no qual o sujeito se põe em cena para 
mostrar-se ao outro. 
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TRAGÉDIA EM MARIANA (MG): ANÁLISE CONTRASTIVA DAS ESTRATÉGIAS DA MÍDIA DE REFERÊNCIA 
E DA MÍDIA RADICAL NA CONSTRUÇÃO DO ACONTECIMENTO DISCURSIVO NO PRIMEIRO ANO DO 

ROMPIMENTO 
 

Janaína Pazza, UFOP/CAPES 
 

A proposta deste trabalho é desenvolver uma análise contrastiva de dois veículos de comunicação, a 
Folha e o portal do MAB, para verificar como o evento, a empresa e os atingidos são abordados em canais 
tão diferentes: a mídia convencional, de referência, e a mídia radical. Para isso, o exame se voltará 
prioritariamente para um corpus formado a partir de textos publicados nas páginas online dos referidos 
veículos de informação. Com base na teoria dialógica bakhtiniana e na teoria semiolinguística, 
pretendemos identificar como esse acontecimento discursivo – o rompimento da Barragem de Fundão, 
suas consequências, impactos, problemas e soluções – tem sido construído e como ele se projeta no 
entrecruzamento de vozes que compõem as publicações. Neste cenário, a proposta visa a analisar as 
estratégias discursivas e os possíveis efeitos de sentido que almejam, a partir das finalidades editoriais 
dos veículos citados. Para isso, quatro categorias analíticas serão utilizadas: construção narrativa do 
acontecimento; imagens de si e a atribuição indentitária aos participantes do acontecimento discursivo; 
estratégias orientadas para efeitos patêmicos e efeitos de racionalidade; e orientação argumentativa dos 
veículos de informação. 

 
 
DISCURSO, PRÁTICAS SOCIAIS E FORMAS DE EMPODERAMENTO: UMA ANÁLISE DO JORNAL A SIRENE 

 
Paulo Henrique Aguiar Mendes, UFOP 

 
Neste trabalho, buscamos analisar práticas discursivas produzidas a partir do rompimento da barragem 
de rejeitos Fundão, da mineradora Samarco, em Mariana (MG). Mais especificamente, focalizamos uma 
das iniciativas da sociedade civil organizada, que se traduz pelo jornal A Sirene, enquanto ferramenta de 
comunicação e de mobilização dos atingidos. Para tanto, utilizamos como fundamentação teórica 
categorias oriundas de diferentes modelos inseridos no campo dos estudos discursivos, quais sejam: a 
noção de ferramenta da tecnologia discursiva, da teoria dos pré-discursos (PAVEAU, 2013), e o conceito 
de padrão de acesso ao discurso, da análise crítica do discurso (DIJK, 2008). Objetivamos articular essas 
duas noções, com vistas à descrição e à interpretação de enunciados do jornal A Sirene, tomados como 
uma amostragem representativa da especificidade dessa prática discursiva. Nesse sentido, os 
procedimentos metodológicos utilizados caracterizam-se como uma abordagem qualitativa de natureza 
heurística, com vistas à compreensão do processo de discursivização desse acontecimento que tem sido 
considerado a maior tragédia socioambiental do país. A hipótese defendida através da análise de 
amostras do jornal em questão é a de que ele constitui um modo de empoderamento das populações 
atingidas, sob a forma de uma ferramenta discursiva que propicia aos atingidos padrões de acesso ao 
discurso. 

 
 

“MARCHA DA FAMÍLIA COM DEUS PELA LIBERDADE”: PAPEL DA MULHER E (DES)MEMÓRIA NO 
ACONTECIMENTO VEICULADO PELO JORNAL “O GLOBO” NOS ANOS DE 1964 E 2014 

 
Túlio Sousa Vieira, UFOP/CAPES 

 
Embasado em discussões empreendidas pelo Grupo de Estudos sobre Discurso e Memória da UFOP, o 
presente trabalho analisa o acontecimento “A Marcha da Família com Deus pela Liberdade”, no ano de 
1964, quando se instaurou o golpe militar, e no ano de 2014, numa tentativa de reedição da marcha. 
Devido à função representativa da mulher no golpe de 1964, a análise entrecruza memórias, engajando 
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um olhar que reflete à luz do referencial teórico do Círculo de Bakhtin, bem como em pressupostos 
teóricos de autores como Patrick Charaudeau, Eni Orlandi, Michel Pêcheux, Marie-Anne Paveau, Paul 
Connerton e Pierre Norra. O corpus foi constituído a partir de arquivos da Biblioteca Pública Estadual Luiz 
Bessa e do acervo digital da Biblioteca Nacional. Dentre os pontos que balizaram o estudo, destacam-se: 
a) como a narrativa jornalística veiculou o acontecimento; b) o papel da mulher refrata e é deslocado 
pela/na (des)memória da imprensa; e c) como a apresentação da marcha institui efeitos de sentido 
dentro do jornal. A heterogeneidade constituída pela/na imprensa demonstra que o ato de linguagem 
rompe sentidos variados, tanto para a marcha quanto para a função da mulher nesse enredo. Assim, a 
(des)memória, aliada à questão da mulher, efetiva a encruzilhada dos discursos em relação a discursos 
outros. Nesse âmbito, o trabalho fornece bases para a compreensão dessas inter-relações que abrangem 
a marcha, o papel da mulher e os efeitos de sentido veiculados pelo jornal. 

 
 
Sessão Coordenada: DISCURSO E TRANSFORMAÇÃO EM DIFERENTES PRÁTICAS: O ‘TRABALHO’ EM 
QUESTÃO 
 
Guilherme Adorno – UNICAMP 
 
Partindo de uma preocupação comum pela relação com a política, o político e a produção do 
conhecimento em uma perspectiva materialista, por um lado, os objetos analíticos específicos dessa 
sessão coordenada, por outro lado, são heterogêneos, passando pelos discursos político, jurídico, 
empresarial, da educação, digital e urbano. Centrados na singularidade do Materialismo Histórico, 
inicialmente (re)trabalhado discursivamente por Michel Pêcheux, os autores que compõem essa sessão 
também acompanham o filósofo francês, quando busca a tomada de posição materialista em Filosofia, o 
que implica uma relação específica com outros continentes, como a Linguística e a Psicanálise. Nossa 
aposta é de que os movimentos do político na relação linguagem-ideologia podem produzir encontros 
outros nas práticas históricas. Um trabalho do discurso em transformação. Uma linha de problematização 
que perpassa as comunicações é a relação constitutiva entre linguagem e trabalho em suas diferentes 
formas, ou seja: investigação de processos de constituição discursiva do sujeito trabalhador e das 
relações de trabalho, suas regularidades, dominâncias, evidências e falhas nos rituais do bem dizer; 
equivocidades entre o corpo do trabalhador, o corpo no trabalho e o corpo trabalhado; qualificação e 
desqualificação dos trabalhadores; o trabalho como realização pessoal e como condição inescapável; 
precarização dos contratos; sintoma, mal-estar e sofrimento (do corpo) no trabalho; educação e trabalho. 

 
 

O TRABALHO CRIADOR NO YOUTUBE E AS FORMAS DE ASSUJEITAMENTO NO “CAPITALISMO 
DIGITAL” 

 
Guilherme Adorno, UNICAMP/CNPq 

 
Assumindo que as relações sociais também são relações de sentidos entre sujeitos, me interesso 
sobremaneira pelo modo como o espaço digital tem produzido gestos de interpretação sobre o mundo, 
constituindo processos de identificação para sujeitos na Formação Social Capitalista, assim como formas 
de produção econômica da subsistência pelo trabalho digital. Tendo como ponto de partida a 
compreensão discursivo-materialista (PÊCHEUX, ORLANDI, LAGAZZI) de que linguagem e história estão 
imbricadas na constituição do sujeito e de suas práticas, considero que perguntar pelos sentidos de 
trabalho e as formas de organização e divisão deste é também perguntar pelas formas de textualização 
do social e sua circulação na imbricação do político com o simbólico. Nessa comunicação, enfoco a 
maneira como os sentidos de “criação” tem participado da organização e divisão do trabalho nas 
condições de produção do digital, especialmente na plataforma de vídeos YouTube. No cenário escolhido, 
é notório o confronto e disputa pelo dizer e pela legitimidade de uma autoria em laços equívocos com o 
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institucional, o administrativo e o jurídico. Trago de que maneira língua, imagem e corpo materializam 
performances do sujeito, enquanto efeitos da ideologia na história, buscando compreender formas de 
assujeitamento no espaço digital. 

 
 

O DISCURSO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA: ENTRECRUZAMENTOS CONTRADITÓRIOS NA 
PRODUÇÃO DE SENTIDOS E SUJEITOS 

 
Helson Flávio da Silva Sobrinho, UFAL/CNPq 

 
Na atual conjuntura histórica sobre as relações de trabalho, vem surgindo processos de sentidos que 
significam a velhice do trabalhador, como as propagandas do Governo Temer sobre a Reforma da 
Previdência Social. As materialidades discursivas têm nos impulsionado a levantar questões, buscando 
uma compreensão mais refinada, no âmbito da Análise do Discurso, sobre o modo contraditório de 
produção de sentidos e sujeitos “velhos”. Direcionaremos o gesto analítico para as propagandas do 
Governo Federal sobre a Reforma da Previdência, pois tocam direta e indiretamente na questão da 
velhice e dão pistas de como os velhos/idosos (trabalhadores) são significados na sociedade brasileira. 
Nesse ponto, embora estejamos tratando da Língua de Estado, também entendida como “Língua de 
Madeira” (dura), que se relaciona com a “Língua de Vento” (fluida, efêmera) da publicidade e do 
marketing político, nosso foco é ver como, nas propagandas, o discurso sobre a velhice do trabalhador é 
convocado para constituir sentidos nas contradições ideológicas da sociedade capitalista. Ao pontuar 
essa questão, estamos buscando aprofundar a reflexão sobre o processo de significação, pensando o 
funcionamento dialético e contraditório do discurso que se materializa nos dizeres sobre a velhice e a 
aposentadoria. Pressupomos que tais relações institucionalizadas possuem determinações históricas que 
sustentam as condições em que vivem os trabalhadores-velhos/idosos e atuam na maneira como eles 
são significados. 

 
 

DO MERCADO À UNIVERSIDADE? O DISCURSO SOBRE A UNIVERSIDADE E OS SUJEITOS NA MÍDIA 
 

Karoline da Cunha Teixeira, UFF/FAPERJ 
Silmara Cristina Dela da Silva, UFF/FAPERJ 

 
Este trabalho propõe um recorte do projeto de iniciação científica “Do mercado à universidade? O 
discurso sobre as universidades corporativas e os sujeitos na mídia”, finalizado em julho de 2017, com 
apoio da FAPERJ, cuja proposta foi analisar discursivamente dizeres sobre as universidades corporativas 
em circulação na mídia televisiva na atualidade. O corpus da pesquisa é composto por um vídeo 
jornalístico intitulado “O que é universidade corporativa?”, disponível no site Youtube e exibido no canal 
Globonews. Para pensar o discurso sobre a universidade na mídia, adotamos como referencial teórico e 
metodológico a Análise de Discurso materialista, compreendendo, assim, o discurso enquanto uma 
materialidade ideológica, imbricado em processos de antecipação imaginários entre posições sujeito. O 
telejornal é significado no vídeo jornalístico como um lugar que vai descrever, dizer “o que é” uma 
universidade, buscando produzir um efeito de neutralidade, que tenta apagar o lugar do jornal como uma 
posição discursiva, dentre outras possíveis. Para essa apresentação, selecionamos sequências discursivas 
que tentam responder à pergunta que norteia todo o vídeo, na tentativa de regularizar sentidos por meio 
da repetição de dizeres que retomam a sequência “universidade corporativa é”. Buscamos, a partir das 
análises, refletir acerca da relação educação-mercado e da articulação da grande mídia com o poder 
econômico na produção de efeitos de sentido para a designação universidade. 
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A QUESTÃO DO (MERCADO DE) TRABALHO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ENSINO MÉDIO NA 
ATUALIDADE 

 
Tamyres Cecilia da Silva, UNIVÁS/FAPEMIG 

 
Em nossa pesquisa de mestrado, filiada à Análise de Discurso, nas perspectivas teórico-metodológicas de 
Michel Pêcheux, na França, e de Eni Orlandi, no Brasil, temos como objetivo compreender os processos 
de produção de sentidos sobre a capacitação de jovens para o (mercado de) trabalho, inscritos nas 
políticas públicas voltadas para a reforma do Ensino Médio na atualidade. Está em tramitação no 
legislativo brasileiro a Lei nº 13.415, de 16 de Fevereiro de 2017, que sanciona novas políticas para o 
ensino médio, sustentando-se em modelo(s) já implementado(s) em outros países: ensino em tempo 
integral com capacitação do jovem para o trabalho. Lemos nas legislações, que muitos direcionamentos 
são voltados a uma profissionalização dos alunos e é colocado como evidência que, com a reforma do 
ensino médio, teremos uma melhoria na estrutura do sistema atual do ensino médio por intermédio da 
flexibilização da grade curricular e aumento da carga horária, em alguns casos, ensino em horário integral, 
através da Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. 

 
 

EDUCAÇÃO E TRABALHO NA BASE NACIONAL CURRICULAR COMUM (BNCC): LINGUAGEM, 
INSTITUIÇÕES E PRÁTICAS SOCIAIS  

 
Juciele Pereira Dias, UNIVÁS 
Luciana Nogueira, UNIVÁS 

 
A partir da Análise de Discurso, analisamos como se dá a inscrição de sentidos sobre linguagem e trabalho 
na discursividade da terceira versão da Base Nacional Curricular Comum (BNCC). Tal documento é 
tomado por nós como uma política pública para a educação, em que problematizamos os sentidos de 
‘público’ e as tentativas de recobrimento desses sentidos, conforme Orlandi (2010), e as práticas de 
ensino na atualidade. Nas políticas públicas, há sempre um resto não significado, o real circunscreve a 
impossibilidade do tudo dizer no campo da linguagem, o que nos leva a questionar sobre a constituição 
do sujeito em/por essas políticas (MARIANI e DIAS, 2017). Analisamos discursivamente a constituição do 
sujeito ‘autoempreendedor’ (NOGUEIRA, 2015) em relação a documentos norteadores de práticas 
educacionais no Brasil. Consideramos que os discursos sobre o (mercado de) trabalho e sobre as relações 
de trabalho afetam a constituição desse sujeito ‘autoempreendedor’, em tentativas de regular ‘como’ e 
‘o que’ se pode e deve ser estudado na escola, colocando em jogo as relações Língua-Estado-Nação e, 
por sua vez, seus efeitos nos discursos sobre educação e ensino em reforma política-educacional. 
Tomamos como corpus de análise, portanto, a BNCC em relação a discursos outros em que uma 
articulação entre educação e trabalho é evidenciada. 

 
 

TRABALHO MANUAL, TRABALHO INTELECTUAL: O OPERÁRIO DIGITAL NA DITA SOCIEDADE PÓS-
INDUSTRIAL 

 
Maurício Beck, UESC 

 
Com base na perspectiva da teoria materialista da Análise de Discurso, esta comunicação visa a 
problematizar, via uma série de gestos de análise, a clássica cisão entre trabalho manual e trabalho 
intelectual à luz das condições de produção, de automação e de informatização do mundo capitalista, 
neste começo de século XXI. Parto da ideia de que as mudanças na divisão social internacional do trabalho 
(que produz a evidência ideológica de que o Ocidente vive em uma sociedade pós-industrial, em 
contraste com a emergência da mais extensa classe operária da História na China contemporânea) 
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sobredeterminam uma repartição equívoca e desigual das forças produtivas. São transformações que, 
entre outros fatores, perpassam uma "reorganização social do trabalho de leitura" e de interpretação 
(PÊCHEUX, ORLANDI) em que a força do trabalho braçal é gradativamente substituída pela "destreza" do 
digital tornando tênue e incerta a linha de repartição entre manual e intelectual. Se a destreza técnico-
científica exige maior qualificação, dita intelectual, da mão de obra, por um lado, também exige a 
imobilização e o confinamento do corpo do trabalhador, por outro. Para a análise, tomarei como corpus 
fotografias de trabalhadores braçais do Brasil de meados do século XX e de trabalhadores metropolitanos 
de escritório, de departamentos e de repartições do Brasil do começo do século XXI. O dispositivo 
analítico será individualizado, tendo em conta as especificidades do imagético. 

 
 
Sessão Coordenada: DISCURSO, ESTADO, SOCIEDADE E PROCESSOS DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DE 
SENTIDOS 
 
Greciely Cristina da Costa – UNIVÁS 
 
Essa sessão objetiva discutir os processos de institucionalização de sentidos que derivam da instauração 
de leis, decretos, políticas públicas, reportagens e prova de redação do Enem, buscando compreender a 
relação tensa e contraditória entre Estado e Sociedade. Filiados, teoricamente, à Análise de Discurso, os 
trabalhos reunidos nessa sessão se propõem a analisar os discursos em que funcionam ou se constituem 
esses processos, tomando como lugar de observação: a instalação da Lei nº 12.305/10, que institui a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, e o modo como se inscreve a posição sujeito consumidor; a 
institucionalização do Curso de Licenciatura em Letras-Libras na Universidade Federal do Piauí em sua 
discursividade; reportagens sobre velhice e envelhecimento publicadas pela imprensa brasileira, em face 
da trajetória dos sentidos dominantes sobre a velhice que vêm se institucionalizando em determinada 
direção; o decreto de janeiro de 2011, que institucionaliza a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) como 
política pública de segurança do Rio de Janeiro no contraponto com o discurso de um morador da Cidade 
de Deus sobre a UPP; o discurso da coletânea da proposta de redação do Enem na institucionalização de 
certos sentidos acerca dos temas propostos e os gestos de interpretação dos candidatos sobre esses 
temas. A produção de uma unidade imaginária de sentido, a conformação de sujeitos e a contradição 
entre consenso e falas desorganizadas são alguns dos efeitos observados. 

 
 

SUJEITO E LIXO: UMA PROPOSIÇÃO DE LEITURA E INTERPRETAÇÃO 
 

Ana Luiza Artiaga Rodrigues da Motta, UNEMAT 
 

Neste trabalho, busca-se compreender, pelo discurso, o processo de institucionalização da Lei nº 
12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e o modo como se inscreve a 
posição sujeito consumidor e a sua relação com o que se produz, descarta como lixo. A Lei 12.305/10 
institui o ideário de um planejamento coletivo, com vistas a mudanças de práticas, hábitos de consumo 
e o de descarte dos produtos. Projeta-se, assim, pelo discurso, o sujeito de direito e o modo como o 
individualiza pelo uso e manejo do produto a ser descartado e ou ressignificado. A posição do catador de 
materiais reutilizáveis, as cooperativas e associações de materiais recicláveis emergem, pelo simbólico, 
como o espaço mercadológico de seleção, reciclagem coletiva e compartilhada. A industrialização. A 
palavra de ordem é reciclagem e reutilização dos materiais que têm valor econômico e que podem ser 
recuperados, reintegrados. Trata-se, no contemporâneo, de uma releitura do lixo, do que não é lixo. Esse 
processo seletivo do lixo tem em si um modo de reverberar os gestos de interpretação, a significação de 
vida, saúde e de qualidade do ambiente. Nesse sentido, como a cidade significa a política de 
institucionalização da Lei PNRS, no espaço urbano, considerando os mecanismos da indústria da 
reciclagem e de individualização do sujeito? 
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A INSTITUCIONALIZAÇÃO DE SENTIDOS E SUJEITOS NO DISCURSO SOBRE A VELHICE 
 

Helson Flávio da Silva Sobrinho, UFAL/CNPq 
 

Esta pesquisa, filiada à Análise do Discurso (AD) na perspectiva do Michel Pêcheux, busca compreender 
as determinações históricas que afetam a constituição, o funcionamento e a institucionalização do 
discurso sobre a velhice. A questão é compreender como a velhice está sendo discursivizada na passagem 
do século XX ao XXI. Para realizar essa reflexão, optamos por recolher e analisar matérias/reportagens 
sobre velhice e envelhecimento que foram publicadas pela imprensa brasileira. Necessariamente, 
tomaremos tais materialidades enquanto discurso, ou seja, prática sócio-histórica, efeitos de sentidos 
entre interlocutores (PÊCHEUX, 1969) em condições determinadas de produção. As 
matérias/reportagens, enquanto gestos de interpretação com suas modalidades de dizer e silenciar sobre 
a velhice, são afetadas pelas determinações da formação social capitalista e, quando submetidas à 
análise, podem revelar os mecanismos discursivo-ideológicos de seu funcionamento. No caso em estudo, 
pressupomos a existência de relações sócio-históricas dominantes que sustentam as condições em que 
vivem os “velhos/idosos”, bem como o próprio dizer e/ou não dizer sobre a velhice. A partir da análise 
das materialidades publicadas pela imprensa, examinaremos a trajetória dos sentidos dominantes sobre 
a velhice que vêm se institucionalizando em determinada direção. Desse modo, acompanharemos o 
processo discursivo no seu movimento dinâmico e contraditório imbricado na sociedade capitalista. 

 
 

LETRAS-LIBRAS: DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DE UM CURSO DE GRADUAÇÃO NA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PIAUÍ E NO CENÁRIO NACIONAL 

 
Maraisa Lopes, UFPI 

 
Desde a década de 1980, um movimento mundial aponta em direção à necessidade de se implantar uma 
política educacional bilíngue, quando se pensa em educação de e para surdos. No Brasil, a Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) foi reconhecida como meio legal de comunicação e expressão das 
comunidades surdas pela Lei nº10.436, em 2002, e regulamentada pelo Decreto nº5.626, em 2005. A 
partir deste Decreto, o ensino de LIBRAS tornou-se obrigatório em cursos de graduação em 
Fonoaudiologia e em todas as Licenciaturas, bem como deu-se início ao desenvolvimento de programas 
específicos para a criação de cursos de graduação que visassem à formação de professores surdos e 
ouvintes, para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental e de Licenciatura em Letras-
LIBRAS, voltada para a formação de professores para o ensino superior, médio e para as séries finais do 
ensino fundamental, de forma a viabilizar às pessoas surdas uma educação bilíngue. É nesse bojo que 
nasce o Curso de Licenciatura em Letras-Libras, em 2014, na Universidade Federal do Piauí, e, em 2016, 
o PARFOR/UFPI iniciara as atividades do curso de 2ª Licenciatura em Letras-LIBRAS. Assim, trilhando os 
caminhos propostos pela História das Ideias Linguísticas em sua articulação teórico-metodológica com a 
Análise de Discurso, nos colocamos em posição de compreender a institucionalização deste Curso em sua 
discursividade, pois há funcionamentos que se mostram a partir do trabalho com os discursos disponíveis. 

 
 

DISCURSO E POLÍTICAS PÚBLICAS: A INSTITUCIONALIZAÇÃO DE SENTIDOS ENTRE O CONSENSO E AS 
FALAS DESORGANIZADAS SOBRE A UNIDADE DE POLÍCIA PACIFICADORA (UPP) 

 
Greciely Cristina da Costa, UNIVÁS 

 
Do ponto de vista da Ciência Política, o Estado é produtor, por excelência, de políticas públicas. Souza 
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(2006) situa que a política pública aparece como ferramenta de decisões do governo no contexto da 
Guerra Fria, como forma de enfrentar as consequências da guerra. Configura-se aí, portanto, uma relação 
entre Estado e Sociedade. Da perspectiva da Análise de Discurso, o Estado é o articulador político-
simbólico das relações sociais, exerce um papel determinante à medida que ele e suas instituições atuam 
no processo de individuação do sujeito (ORLANDI, 2001), embora essa função se mostre enfraquecida na 
contemporaneidade. Em vista de ser o Estado produtor de políticas públicas e atuar no processo de 
individuação do sujeito, como pensar as políticas públicas, considerando essa ligação do Estado com a 
Sociedade? Como então pensar os efeitos de sentido produzidos pelas políticas públicas no espaço 
urbano? Partindo dessas interrogações, proponho analisar, por meio da problematização do jogo entre 
o consenso e as falas desorganizadas, o decreto de janeiro de 2011 que institucionaliza a Unidade de 
Polícia Pacificadora (UPP) como política pública de segurança do Rio de Janeiro e o discurso de um 
morador da Cidade de Deus sobre a UPP. 

 
 

PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DE SENTIDOS E GESTOS DE INTERPRETAÇÃO: COMO OS 
CANDIDATOS “RESPONDEM” À COMPETÊNCIA V NO ENEM 

 
Magna Leite Carvalho Lima, UNIVÁS 

 
Com base no referencial teórico da Análise de Discurso, este trabalho busca compreender os efeitos de 
sentido produzidos pelo Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), mais especificamente em relação à 
quinta Competência: “Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os 
direitos humanos”, exigida pelo ENEM como elemento obrigatório da redação. Para isso, analisa-se como 
o discurso da coletânea da proposta de redação institucionaliza certos sentidos acerca dos temas 
propostos a cada ano e como o candidato produz seu texto e, assim, produz (ou não) outros sentidos 
sobre esses mesmos temas. Como corpus de análise, foram selecionados os temas “O movimento 
imigratório para o Brasil no século XXI”, proposto em 2012, e “Efeitos da implantação da Lei Seca no 
Brasil”, proposto no ano de 2013, e as coletâneas e redações correspondentes a esses temas. Observa-
se que o modo como o candidato “responde” a essa prova inscreve gestos de interpretação que ora 
filiam-se aos sentidos institucionalizados e ora escapam deles. 

 
 
Sessão Coordenada: EDUCAÇÃO, LINGUAGEM E SOCIEDADE: DISCURSO E SENTIDOS 
 
Andrea Silva Domingues - UNIVAS/PPGCL 
 
Refletir sobre o funcionamento da linguagem na sociedade, sobretudo no que concerne aos discursos 
educacionais e das / sobre as minorias é a questão central que orienta os objetivos das pesquisas a serem 
apresentadas nesta sessão coordenada, composta por pesquisadores do Grupo de Pesquisa Discurso, 
Sentido e Sociedade - DISENSO. As pesquisas se voltam para a investigação e compreensão de diferentes 
discursos que circulam na história de nossa sociedade, desde o processo de ensino à condição das 
minorias no tempo presente. Trata-se, pois, de analisar, através do funcionamento da linguagem e da 
história, os processos de identificação e construção identitária dos diferentes sujeitos. Toma-se, assim, 
como objetos de estudo diferentes corpus de análise (imprensa, depoimentos orais, documentos oficiais, 
imagens...) que, direta ou indiretamente, colocam em funcionamento dizeres sobre as formas de se fazer 
e ser na sociedade. A noção de memória discursiva e histórica é fundamental em nossas análises, posto 
que nosso corpus de estudo situa-se em diferentes espaços e nele diferentes sujeitos se significam em 
diferentes lugares (pensamos na noção de lugar como um lugar social ou ideológico), sendo o lugar social, 
portanto, o lugar da formação discursiva, onde existem determinadas condições de produção, dentro de 
uma formação ideológica presente na memória discursiva que se constituiu historicamente e que 
determina sua formação discursiva que se materializa no discurso. 
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MEMÓRIA E EDUCAÇÃO: SABERES, ENSINAMENTOS E APRENDIZAGENS ENTRE CRIANÇAS INDÍGENAS 

DA REGIÃO DO TOCANTINS, NO PARÁ 
 

Benedita Celeste de Moraes Pinto, CUNTINS/UFPA - Cametá 
 

O presente estudo objetiva identificar, através de brincadeiras e brinquedos utilizados por crianças 
indígenas da região do Tocantins, no Pará, que saberes são transmitidos através dos modos de brincar e 
confeccionar brinquedos no cotidiano das aldeias Anambé, no município de Mojú e Trocará, no município 
de Tucuruí. Metodologicamente, foi realizada a pesquisa de campo, mediante a observação participante, 
gravação de entrevistas e conversas informais com moradores das aldeias em questão, acrescidas a 
utilização de fontes imagéticas. Dados da pesquisa apontam que a aquisição de saberes, aprendizados e 
conhecimentos das crianças indígenas se concretiza por intermédio de brinquedos e das suas múltiplas 
brincadeiras, executadas cotidianamente nos mais diversificados espaços, e que estas possuem 
simbologias de suma importância para tais crianças, visto que são impregnadas de valores, princípios, 
conhecimentos e saberes, pois é mediante brinquedos e brincadeiras que as crianças aprendem a 
mergulhar, remar, plantar, cozinhar, lavar roupa, pescar, caçar, trançar cestos, fazer farinha, artesanatos, 
entre outros. A criança tem um papel socializador, através das brincadeiras, da oralidade e do observar 
que perpetua sua identidade e valoriza sua cultura, fazendo com que sua comunidade continue se 
afirmando como um povo indígena, entre o qual a educação é aprendida e repassada pelas próprias 
crianças, através de práticas discursivas, gerando um espaço de grande aprendizado. 

 
 

DISCURSO, IGUALDADE DE GÊNERO E EDUCAÇÃO BÁSICA: POR UM CURRÍCULO LIBERTÁRIO 
 

Marilu Santos Cardoso, PUC-SP 
 

A instituição escolar é, dentre outros, um dispositivo por meio do qual as opressões podem ser 
consolidadas ou desconstruídas. Historicamente, temos observado a reprodução e o fortalecimento das 
relações patriarcais promovidas por currículos naturalizados. Isso não significa que inexistem vozes 
dissonantes que subvertem essa lógica. O presente trabalho analisa discursos presentes em propostas 
pedagógicas, projetos e planejamentos da Educação Básica de Unidades Educacionais do Campo Limpo 
em São Paulo, que demarcam posicionamentos divergentes a respeito das relações e identidades de 
gênero, problematizando concepções e práticas pedagógicas que se contrapõem, sobretudo, no que se 
refere à condição feminina. Concebendo "currículo" como "escolhas" permeadas por posicionamentos 
político-pedagógicos, evidenciamos aspectos do cotidiano escolar que reforçam a ideia de 
subalternização e imposição de papeis definidos a respeito do que é ser mulher. Por outro lado, 
apresentamos experiências que se inserem na luta pela igualdade de gênero e respeito às diferenças. 
Ressalto que as análises propostas dialogam com referenciais teóricos dos Estudos Pós-Coloniais, por 
meio dos quais venho aprofundando e fundamentando a defesa da descolonização do currículo e da 
"reinvenção da educação". Outro aspecto relevante é a perspectiva do feminismo interseccional que 
pauta a necessidade de se pensar, de forma articulada, as questões de classe, raça, sexualidades e 
gênero. 

 
 
 

RECONFIGURAÇÕES DO DISCURSO POLÍTICO LGBT NO BRASIL E OS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 
 

José Ronaldo Trindade, UNIVÁS 
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A pesquisa realizada apresenta uma reflexão da trajetória política de um acontecimento discursivo e 
histórico dos sujeitos Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros - LGBT no Brasil, 
com particular atenção para o caso de São Paulo, lugar social que acontece atualmente a maior Parada 
LGBT do mundo, onde um movimento massivo se consolidou, bem como um mercado diretamente 
voltado para as populações LGBT que vem se afirmando nas últimas décadas. Grande parte do material 
utilizado nessa reflexão provém de minha tese de doutoramento em Antropologia Social, defendida na 
USP em 2004, que teve como corpus de analise periódicos impressos, entrevistas com lideranças, filmes 
e obras literárias, e nesta apresentação são lidos e problematizados às luzes das transformações 
(teóricas, políticas, econômicas) contemporâneas. Diante de quase cinquenta anos de um movimento 
que teve seu início na década de 1970, já é possível olhar para o passado e indagar sobre o que foi 
pensado e discursivizado, sobre o que foi vivido e quais os efeitos estruturais dessa experiência. 

 
 

LINGUAGEM E SOCIEDADE: A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM POUSO ALEGRE-MG 
 

Marilda de Castro Laraia, UNIVÁS 
 

A pesquisa apresentada teve como objetivo revisitar o processo de construção da Educação de Jovens e 
Adultos, analisar as diferentes formações discursivas na prática pedagógica do Ensino da Educação de 
Jovens e Adultos, na cidade de Pouso Alegre, e investigar a memória discursiva e seu sentido na 
construção do processo de identificação de seus educadores e a relação com seus alunos. O corpus de 
análise foi composto de documentos oficiais (leis), livro didático e entrevistas orais com alunos e 
professores do Centro Integrado de Estudo Santa Luzia, espaço escolar da cidade de Pouso Alegre que 
tem o funcionamento da EJA no ensino fundamental II. Para compreensão do movimento de construção 
da Educação de Jovens e Adultos foi necessário um amplo debate e levantamento bibliográfico de 
diferentes autores da educação brasileira. Ao trabalhar com a Análise de Discurso, focamos no que 
chamamos de memória discursiva ou interdiscurso, trazendo para a discussão, neste estudo, a ideologia, 
pois como destaca Orlandi (1997), o estudo da linguagem oral não pode estar separado da sociedade que 
a produziu. A linguagem é pensada neste trabalho sempre articulada às práticas sociais e históricas, 
produzindo sentidos que possam oportunizar uma maior compreensão da EJA e dos sujeitos envolvidos 
neste processo de ensino e aprendizagem. 

 
 

CORPO, LINGUAGEM E RESISTÊNCIA: REFLEXÕES EM TORNO DO CANDOMBLÉ E DA “DANÇA DE 
SANTO” 

 
Sandra Cordeiro Molina, UPM/NO 

 
O presente estudo tem por finalidade analisar a importância da dança e da gestualidade do candomblé 
na construção de uma linguagem não-verbal, em que movimentos corporais (coreografia) assumem 
significados, produzem linguagens e, portanto, possibilidades de construção identitária. A hipótese que 
aqui se defende é que essa unidade cultural e identitária foi mantida por uma linguagem oral, qual seja, 
a dança no candomblé, conhecida como “dança de santo”. Assim, este trabalho consiste em 
primeiramente tratar o candomblé como manifestação religiosa e, sobretudo, cultural e de resistência. 
Após, cuidaremos de seus símbolos, com destaque para a dança que estudaremos mais atentamente e 
nesse quesito, falaremos sobre os mitos que ela expressa e analisaremos seus elementos coreográficos. 
Por fim, falaremos do candomblé como elemento de linguagem oral, de identidade e de resistência da 
população negra diante das sistemáticas violências sofridas ao embarcar neste continente. Destacaremos 
que tal fenômeno ocorreu, pois como a cultura africana está inserida na chave de uma cultura oral 
(cultura não-escrita), vê-se nos elementos como a dança sagrada, a prática religiosa, a forma de preparar 
alimentos, dentre outras, possibilidades de resistência e de transmissão de tradição. 
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GÊNERO NA ESCOLA: HISTÓRIA E LINGUAGEM 
 

Andrea Silva Domingues, UNIVÁS 
 

A pesquisa apresentada objetivou um estudo sobre a representação feminina no material didático 
escolar da disciplina de História e a construção do discurso da participação das mulheres na história do 
Brasil, e o modo como esta é projetada na memória escolar, institucionalizada, no ensino fundamental II, 
da rede particular de ensino, da cidade de Pouso Alegre- MG. Metodologicamente, trabalhamos com a 
análise do discurso de apostilas do fundamental II, uma vez que, dentre os materiais didáticos, os livros 
e ou apostilas continuam a ser o grande referencial na sala de aula para alunos e professores das escolas 
particulares. Observamos, em nossa análise, o entrelaçamento da memória, do discurso e da produção 
historiográfica sobre o papel do feminino representado no corpus documental. Para isso, a 
interdisciplinaridade da História e da Análise do Discurso é fundamental, de maneira que esta 
pesquisadora possa construir um olhar além do discurso oficializado. Percebemos que as disputas de 
forças buscam alcançar ou consolidar-se no poder e que são transferidos no material didático dentro das 
escolas, que acabam auxiliando na construção de um imaginário, também coletivo, validando o domínio 
de determinado agente ou grupo sobre uma determinada maioria, em nosso caso, dos homens sobre as 
mulheres na história do Brasil. 

 
 
Sessão Coordenada: ENTRE A CENSURA E A POSSIBILIDADE: EFEITOS DE SENTIDOS QUE DÃO CORPO À 
SEXUALIDADE E AO GÊNERO 
 
Lidia Noronha Pereira – UNIVÁS 
Financiamento: PNPD/CAPES – PPGCL/UNIVÁS 
 
Levando em consideração a necessidade de se propiciar diálogos que visem ampliar o sítio de sentidos 
para a significação do sujeito da/na contemporaneidade, a presente sessão busca discutir, a partir de 
uma perspectiva analítico-discursiva, questões pertinentes à significação do corpo e do sujeito inscritos 
pela sexualidade e pelo gênero. Diante de tal temática, objetiva-se estabelecer um momento de reflexões 
e de questionamentos sobre o funcionamento discursivo do corpo e do sujeito, no que diz respeito à 
sexualidade e ao gênero, tanto da/na atualidade quanto em diferentes momentos históricos, políticos e 
sociais do cenário brasileiro. Ainda, a referida proposta visa abranger pesquisas que desenvolvam 
análises de corpus circunscritos em/por diferentes esferas institucionais como o social, o jurídico, a 
escola, a mídia, a arte, a moda, entre outros. Dessa maneira, a presente sessão busca apontar para a 
abertura de sentidos, possibilitando a inscrição de sentidos outros que não segreguem e/ou excluam seus 
cidadãos à margem do meio social. 

 
 

“BELA, RECATADA E DO LAR”: UM OLHAR SOBRE A IMAGEM DA MULHER BRASILEIRA 
 

Tatiana Barbosa de Sousa, UNIVÁS 
 

Este trabalho tem como corpus discursivo a matéria veiculada pela revista brasileira Veja, em abril de 
2016, intitulada “Bela, recatada e do lar”. Com o presente estudo, buscamos compreender quais são os 
sentidos sócio-historicamente constituídos em nossa sociedade acerca do que é “ser mulher” e 
destacamos qual é a memória de sentidos que está atrelada aos sentidos evocados e postos por essa 
publicação feita pela revista, naquela ocasião. Amparados pelos pressupostos teórico-analíticos da 
Análise de Discurso, campo do saber em que se compreende que a linguagem não é transparente, 
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tomaremos como base os estudos de Pêcheux ([1975] 2009) e Orlandi (2001 e 2005). Para alcançarmos 
nosso objetivo, nosso ponto de partida é o discurso publicitário. Este é um espaço de dizer livre que, 
embora pautado por regulamentações, nem sempre obedece às regras determinadas pelos órgãos 
competentes, o que acaba por ferir, não raras vezes, a integridade de um grupo social minoritário - para 
a finalidade deste artigo, o gênero feminino. 

 
 
IDEOLOGIA, CORPO E MEMÓRIA: A INDIVIDUAÇÃO DO SUJEITO TRAVESTI PELO DISCURSO MARGINAL 

 
Lidia Noronha Pereira, UNIVÁS/CAPES 

 
Nesse trabalho, à luz do campo teórico da Análise de Discurso, procuro compreender os processos de 
significação do corpo e do sujeito travestis constituídos pelo assujeitamento à língua, à ideologia e à 
historicidade. Considero, ainda, corpo e sujeito atravessados e também constituídos pela memória sobre 
sexo, sexualidade e sobre gênero. Parto do pressuposto de que, não raro, o sujeito travesti é lançado à 
margem do convívio social por haver uma memória que o individua pelas vias da marginalização. Tal 
segregação é observada pela significação outra do sujeito travesti que se dá, à princípio, pela não 
correspondência entre anatomia e identidade de gênero. Diante disso, busco compreender como se dá 
o funcionamento discursivo do corpo e do sujeito travestis individuados (ORLANDI, 2011) pelo já-dito 
sobre sexualidade e sobre gênero. Para tanto, trago como recorte de análise o depoimento da travesti 
Amara Moira, dado ao canal online Chá Caseiro, onde explicita suas vivências enquanto sujeito travesti. 
Ainda, intento provocar questionamentos que visem à ampliação dos sítios de sentidos para corpo e para 
sujeito para além de um já-dito social que segrega e exclui seus cidadãos. Dessa forma, esse trabalho 
justifica-se pela necessidade de uma abertura para reflexão e compreensão acerca da significação outra 
do sujeito, de maneira que outros dizeres sobre corpo e sobre sujeito sejam possíveis. 

 
 

CORPO-MEMÓRIA EM CENA: PERFORMANCE! 
 

Atilio Catosso Salles, UNIVÁS/FAPEMIG 
 

A presente pesquisa trata da leitura discursiva de uma performance intitulada: “Sou gay, você me abraça 
ou me mata?”. De início, enquanto indício primeiro, diria que em um processo de memória que tem sua 
forma e funciona ideologicamente, tanto o corpo do sujeito performer quanto o da linguagem “são 
atravessados de discursividade, efeitos de sentidos constituídos pelo confronto do simbólico com o 
político” [...] (ORLANDI, 2012, p. 92). Ferracini (2013) abre para a compreensão, que orienta também 
minha leitura, de que o corpo movimenta sentidos em relação a um já-lá, remetendo o corpo, de certo 
modo, ao funcionamento do interdiscurso. Portanto, corpo-memória. Corpo pensado na relação forte 
com a do interdiscurso, na relação forte com o cenário. Esse é o esforço que tento empreender sobre 
meu material de análise, esforço que diz sobre o processo discursivo de significação desencadeado pelo 
corpo (simbólico e político, investido de sentidos) e pelo efeito de presença. Em cena numa performance, 
temos corpos materialmente distintos que se formulam no atravessamento de muitas histórias, 
condições específicas de constituição. Eis um passo a se dar na direção de compreender a “versão” 
(ORLANDI, 2012) do sujeito performer que, num espaço, num território, constitui/formula um cenário, 
elabora sentidos de gênero e pertencimento em uma sociedade, no mundo, de um modo que lhe é 
particular. 

 
O SUJEITO MULHER NO DISCURSO JURÍDICO 

 
Patricia Cristina Brasil, METROCAMP / UPM / CAPES/ PROSUP 

Débora Raquel Hettwer Massmann, UNIVÁS 
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O estudo tem por objetivo analisar os sentidos dados ao sujeito mulher na ordem jurídica brasileira e 
compreender de que modo esses discursos permeiam as dificuldades na superação da desigualdade de 
gênero no Brasil. Tratando-se o Direito de linguagem atribuída ao poder do Estado, a relação da 
linguagem jurídica com a sociedade se dá a partir de formações discursivas que, revestidas de caráter 
coercitivo, compõem a memória que constitui os sujeitos de direito. Tendo em vista essa imbricada 
relação entre direito e linguagem, o estudo propõe uma reflexão sobre a tríplice articulação: linguagem, 
direito e sociedade, a partir dos estudos materialistas da linguagem propostos por Orlandi (2002), que 
nos permite apontar a persistência de uma memória discursiva sobre o sujeito mulher que, constituindo 
os sentidos que permeiam a tutela estatal, torna-se um obstáculo à coerência do sistema jurídico e à 
superação da desigualdade entre homens e mulheres. 

 
 

A CONSTRUÇÃO DO GÊNERO DENTRO DA LINGUAGEM PUBLICITÁRIA 
 

Frederico Eugênio de Magalhães Couto, UNIVÁS 
 

Neste trabalho levantamos a questão da identidade de gênero construída pela publicidade, discutindo os 
sentidos compostos nas propagandas da L’Oréal. Observando o movimento de sentidos historicamente 
construídos em torno do sujeito sexualmente marginalizado, observamos um sentido atravessando essas 
novas publicidades, que tentam estabilizar o sentido de inclusão social. Este movimento diz respeito ao 
modo como tais sentidos são inscritos na memória interdiscursiva, o que permite o questionamento do 
modo como a aceitação do sujeito sexualmente marginalizado ganha estabilização/variação, em 
consonância com a posição que esse sujeito pode assumir enquanto consumidor. A propaganda analisada 
constitui um lugar de produção de efeito de aceitação do sujeito sexualmente marginalizado, desde que 
possa ser ali reconhecido como consumidor e, assim, sentir-se acolhido nessa posição, como se usufruísse 
de um lugar seguro, deslocado das margens socialmente estabelecidas. 

 
 

DIZENDO DO CORPO COM O CORPO: ANÁLISE DE UMA PERFORMANCE EMBLEMÁTICA DO 
FEMINISMO 

 
Telma Domingues da Silva, UNIVÁS 

 
A presente comunicação traz uma análise que concerne o projeto “Corpo/ voz/ memória: subjetivação 
feminina” que desenvolvo. Retomo a noção de memória a partir da análise de Discurso, considerando, 
primeiramente, o papel da memória histórica de fixar um sentido entre outros. Assim, tendo em vista 
que a voz feminina foi de algum modo silenciada ou posta em segundo plano, a proposta de desenvolver 
uma reflexão sobre a memória feminina implica, justamente, na consideração do silenciamento de 
determinadas formas de subjetivação, ou de formas de olhar/ dizer específicas na produção social. A 
análise que apresento parte de uma produção no campo das artes, e pergunto como é “a voz” ou “dar 
voz” ao feminino nas Artes Plásticas: como são colocados dizeres do corpo/sujeito feminino como 
enunciáveis na ordem do discurso, a partir do campo artístico, na relação com o que pode ter sido ou é 
silenciado, de diversas formas, na sociedade e no próprio campo artístico? 

 
 
Sessão Coordenada: ENTRE RESISTÊNCIA E FLUIDEZ: O DISCURSO 
 
Débora Raquel Hettwer Massmann – UNIVÁS 
 
As pesquisas aqui reunidas compreendem que o estudo da linguagem não pode ser empreendido sem 
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considerar a sociedade que a produz: linguagem e sociedade se constituem mutuamente, através de 
processos histórico-sociais. Refletir sobre a linguagem em sua articulação com a sociedade é fundamental 
para a elaboração de diferentes formas de conhecimento e para a compreensão dos processos de 
significação que daí derivam. Concebendo então a linguagem como trabalho simbólico e político, ou seja, 
como processo de produção de sentidos na sociedade e na história, as pesquisas aqui apresentadas 
resultam dos debates realizados no âmbito do Grupo de Pesquisa “Discurso, Sentido e Sociedade”, da 
Universidade do Vale do Sapucaí. Os pesquisadores aqui reunidos dedicam-se a estudar o discurso 
religioso, o discurso do trabalho, o discurso jurídico e o discurso midiático. Trata-se, pois, de investigar a 
historicidade, os processos de significação (formação discursiva, formação ideológica), as relações 
imaginárias e as relações de força que são produzidas nos e pelos discursos analisados. É observando, 
justamente, este movimento do discurso, dos sujeitos e dos sentidos em diferentes materialidades 
significantes que somos levados a compreender, pelas análises apresentadas, o funcionamento do 
político na linguagem que se manifesta ora pela resistência (cristalização e estabilização de sentidos), ora 
pela fluidez (desestabilização e movência de sentidos) de discursividades na sociedade contemporânea. 

 
 

“COM JEITINHO...” UMA ANÁLISE RETÓRICA DO DISCURSO DO PAPA FRANCISCO 
 

Guilherme Beraldo de Andrade, UEMG 
 

O presente trabalho pretende analisar a estrutura argumentativa dos discursos do líder religioso Papa 
Francisco. O corpus desse trabalho é constituído pelos discursos proferidos por Francisco na Assembleia 
Geral da ONU (2015) e no Parlamento Europeu (2014), bem como em sua obra Evangelii Gaudium, 
publicada em novembro do ano de 2013. Os textos foram interpretados considerando-se a linha de 
pesquisa da Argumentação e Retórica, suportada nos trabalhos de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), 
Meyer (1994), Aristóteles (2005) e Reboul (2000) que determinam a questão do aspecto argumentativo 
apresentado em suas construções. Através de uma revisão bibliográfica, identificamos que os 
posicionamentos do orador se definem tecnicamente, atribuindo-lhe expressão mesmo em cenários 
políticos não religiosos. Alçado a tal patamar, o orador é elevado pelo auditório universal a parâmetros 
caracterizadores de um ícone, quase em desconsideração à sobriedade e linha de seu discurso. De igual 
forma, também verificamos que o orador se posiciona, muita das vezes, acerca de temas polêmicos que 
afetam sua Igreja, indicando um multi ethos e corroborando um ethos pré-discursivo constituído. Alheio 
às controvérsias, o Papa expressa suas concepções, ainda que, algumas vezes, de maneira indireta, 
reforçando sua oralidade e posicionamento, corroborando a figura de um orador autêntico, político e 
religioso. 

 
 

O TRABALHADOR EM (DIS)CURSO: UMA ANÁLISE  
 

Patricia Cristina Brasil, METROCAMP / UPM / CAPES / PROSUP 
 

O presente estudo interessa-se pelos discursos de gestão sobre o trabalhador, adotados pelos detentores 
dos meios de produção como ferramentas de superação das crises do capitalismo, de manutenção do 
lucro e de manipulação da consciência coletiva dos trabalhadores, em prol dos objetivos da empresa. As 
ideias aqui desenvolvidas utilizam, como dispositivo, analítico a obra de Orlandi (2003 e 2012), na 
tentativa de compreender os discursos fundadores do imaginário constitutivo do que se hoje denomina 
Colaborador, em suas emergências e contradições. O estudo aborda, especificamente, os discursos de 
gestão do toyotismo e do neoliberalismo, que culminam com o discurso do Colaborador, bem como os 
sentidos em circulação de cada um deles, a partir da análise de textos voltados à gestão. Pontuamos 
nossa análise em episódios centrais, nos quais o discurso dos detentores dos meios de produção foi e é 
utilizado para descomprimir as tensões sociais inerentes ao funcionamento do capitalismo em crise e sua 
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efetiva consequência para os trabalhadores. 

 
 

A “JUSTIÇA” EM (DIS)CURSO: DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E FORMULAÇÃO DE SENTIDOS  
 

Débora Raquel Hettwer Massmann, UNIVÁS 
 

Este trabalho se propõe a analisar formulações produzidas em torno da palavra “Justiça” em diferentes 
enunciações que circulam em nossa sociedade. Para descrever o sentido da palavra “justiça”, investigam-
se as condições sócio-históricas e ideológicas em que o acontecimento de linguagem foi produzido. 
Acontecimento este que se caracteriza pelo funcionamento da língua num dizer específico sobre 
“justiça”. Este processo de produção de sentidos mobiliza procedimentos enunciativos distintos que 
afetam, reescrevem, retomam e resignificam o que já foi dito. Trata-se, pois, dos procedimentos de 
reescrituração e de articulação. Observando estes dois procedimentos enunciativos, chega-se ao 
conceito de Domínio Semântico de Determinação (DSD) (GUIMARÃES, 2007). Tem-se, assim, que dizer 
qual é (ou quais são) o(s) sentido(s) da palavra “justiça” implica poder estabelecer o seu DSD. Os 
resultados obtidos a partir desta análise mostrarão a historicidade que se construiu nas diferentes 
formulações produzidas em torno do conceito de “justiça” em contextos sócio-históricos e ideológicos 
distintos; e, além disso, contribuirão para a compreensão das significações do conceito de “justiça” em 
quadros epistemológicos distintos e para o estudo da apropriação desse conceito nas rupturas teórico-
metodológicas que este conceito tem produzido em diferentes discursividades de nosso tempo. 

 
 

DISCURSO JURÍDICO-PENAL, INDIVIDUAÇÃO DO SUJEITO E CRIME: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA 
PALAVRA “BANDIDO” 

 
Roberta Mantovani Caiaffa dos Santos Ibanez, UNIVÁS 

 
Este estudo objetiva analisar a relação entre sujeito e sociedade no sistema capitalista, a fim de 
compreender o sentido da palavra “bandido” na contemporaneidade. O Estado, tal como concebemos 
atualmente, surge com o capitalismo, pois para que o trabalhador possa vender sua força de trabalho em 
troca de um salário, é necessário que o Estado crie o conceito de “sujeito de direito”, que é dotado de 
liberdade e igualdade e, por conseguinte, está apto a assinar um contrato de trabalho. Além de 
possibilitar a exploração do trabalho assalariado, é o Estado que detém o monopólio da violência legal, o 
que significa que cabe ao Estado a manutenção da ordem e o controle social. Partindo dessa premissa, o 
Estado produz um intricado processo de individuação dos sujeitos, que depende de uma complexa 
engrenagem sócio-histórica e político-econômica. Assim, o Estado atua para constituir um sujeito 
economicamente útil e politicamente dócil. Esse processo de individuação passa pela produção de um 
discurso jurídico penal, que vai estabelecer quais ações serão consideradas “crime” para determinado 
Estado. A partir dessa definição legal, o conceito de “crime” perpassa todas as esferas da sociedade e 
seus sujeitos e, consequentemente, cria o conceito de “bandido”. Nesse estudo, fundamentados na 
Análise de Discurso, buscamos compreender o processo de produção de sentidos da palavra “bandido”. 
Afinal, que sentidos são produzidos e postos em funcionamento em dizeres como “bandido bom é 
bandido morto?” 

 
 
 

IFAMILIES: UM OLHAR HISTÓRICO, JURÍDICO E ENUNCIATIVO 
 

Adriana de Moraes Pereira Sanros, UNIVÁS 
 



67 
 

Com o intuito de averiguar semântico-enunciativamente a família e sua designação em ambientes 
virtuais, mobilizarei, neste artigo os pressupostos teóricos da Semântica Histórica da Enunciação, para 
discutir a constituição, a significação e a circulação da família no que denomino, aqui, de espaço 
enunciativo virtual e espaço enunciativo jurídico. Para a referida averiguação, apresentarei como parte 
do corpus deste artigo: (1) a obra “iFamily: um novo conceito de família?, (2) A Constituição Federal de 
1988, as Doutrinas (literaturas) do Direito da Família;(3) textos on-line na rede, como páginas de 
comunidades relativas as formas de compreender a (s) família (s), e páginas de sites relacionamentos, 
criadas no Facebook para analisar como estas obras enunciam a configuração da iFamily; bem como 
analisar se esses modos de enunciação convergem ou divergem, observando, neste movimento de 
(convergência ou divergência) como a existência de uma iFamily torna-se possível no espaço de 
enunciação atual, em que o digital comparece como condição de produção determinante. 

 
 

OS SENTIDOS DE "EMPODERAMENTO" NA ECONOMIA FEMINISTA E SOLIDÁRIA 
 

Alessandra Benedito, UPM/Mack Pesquisa  
 

A presente pesquisa analisou o trabalho das mulheres da Economia Solidária Feminista no Brasil, por 
meio do olhar e trajetória das lideranças do projeto Brasil Local - Mapeamento de Economia Feminista e 
Solidária, com o intuito de saber se a intersecção entre os dois modelos produtivos era capaz de gerar 
autonomia/empoderamento, além de trabalho e renda. A pesquisa se desenvolveu a partir da análise da 
literatura e de pesquisa de campo qualitativa de caráter exploratório, por meio de entrevistas 
semiestruturadas com foco nas narrativas produzidas por lideranças formadoras a partir do Projeto Brasil 
Local, bem como por meio de observação sem intervenção direta em diversos eventos, tais como feiras, 
fóruns e simpósios de Economia Solidária e de Economia Solidária e Feminista. A partir da análise da 
condição das mulheres no mercado de trabalho, na economia capitalista, constatamos que, apesar dos 
avanços significativos das últimas décadas, elas ainda permanecem em condições de desigualdade e 
vulnerabilidade econômica e social em relação aos homens, bem como constatou-se que os efeitos das 
políticas públicas implementadas nas últimas décadas, objetivando a superação da desigualdade entre 
homens e mulheres, foram positivos, mas parciais, e a desigualdade persiste tanto no mercado formal, 
quanto nas formas solidárias de produção. 

 
 
Sessão Coordenada: O DISCURSO DAS “MINORIAS” E O QUESTIONAMENTO DOS REGIMES DE VERDADE 
 
Eliane Righi de Andrade - PUC Campinas 
 
Esta sessão coordenada, cujos trabalhos se inserem numa perspectiva discursiva da linguagem, tem como 
objetivo trazer à discussão estudos que remontam à questão de gênero e exclusão, os quais partem de 
corpora variados coletados em pesquisas diversas, mas que tomam a língua como discurso, ou seja, na 
sua relação de estrutura e acontecimento, que é condicionada pela história. A partir dessa articulação é 
possível estudar como os efeitos de sentido produzidos pelos enunciados são determinados por suas 
condições de produção - que abrangem também os meios em que são disseminados - e fundam a 
memória discursiva, responsável pela constituição do sujeito e das identidades em formação. Dessa 
forma, há efeitos de sentido sobre certos discursos como o da pobreza e de gênero que têm se 
perpetuado na memória discursiva, assim como outros, que têm sido silenciados ou desvalorizados, mas 
que assumem na contemporaneidade seu espaço de questionamento para os “limites” até recentemente 
delineados como discursos de verdade. Esses discursos propõem regimes de verdade que são legitimados 
pelas relações de poder e saber dominantes, as quais castram a possibilidade de outras interpretações e 
da emergência de sentidos outros aos discursos de minoria e à construção das identidades. 
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O DISCURSO DAS MÍDIAS SOCIAIS DANDO VISIBILIDADE AO DISCURSO DE EXPLORAÇÃO DA MULHER  

 
Eliane Righi de Andrade, PUC Campinas 

 
Este trabalho tem como objetivo discutir como o estupro coletivo, ocorrido em maio de 2016, no Rio de 
Janeiro, obteve imensa visibilidade a partir de sua divulgação - e ressignificação - pelas redes sociais. 
Adotando uma perspectiva discursiva e os estudos de Jenkins (2009) sobre a cultura da convergência, 
tomamos tal evento como um acontecimento nas perspectivas teóricas de Foucault (2004) e Derrida 
(2004) e nos propomos a refletir sobre alguns efeitos de sentido que a discursivização desse 
acontecimento fez emergir nas redes sociais, gerando consequências no campo político-social. Para tal, 
extraímos recortes discursivos de redes sociais sobre o evento, buscando sua relação com a materialidade 
linguística e a história, a qual determina suas condições de produção. Tomamos os recortes em sua 
constituição imagética e linguística, pois dessa conjunção emerge o discurso e as possibilidades de 
sentido, que fazem ecoar as vozes da memória discursiva. Assim, é possível entender como a 
disseminação de tal evento pelas mídias em geral e pelas redes gerou reações de repúdio e protestos, 
que geraram outros discursos, condenando as práticas de violência e silenciamento da mulher, bem como 
o engajamento social de grupos contra tais práticas e a denúncia desses crimes. 

 
 
SER “DE FAMÍLIA” E “TER FAMÍLIA”: DESLIZAMENTOS, SENTIDOS E RELAÇÕES DE PODER NO JARDIM 

ITATINGA 
 

FABIANO ORMANEZE, PUC-Campinas/ UNICAMP 
 

Este trabalho analisa enunciados de um grupo de adolescentes do Jardim Itatinga, ligados ao projeto de 
extensão “Estigma/Estima: comunicação audiovisual, identidade e participação social de adolescentes”, 
numa oficina de análise de discurso midiático, em que foram discutidas reportagens sobre o bairro em 
questão, que, desde os anos 1960, é formado majoritariamente por casas de prostituição. A partir dos 
conceitos de autores como Michel Pêcheux, Michel Foucault e Eni Orlandi, nos dedicamos a refletir sobre 
os sentidos e deslizamentos produzidos a partir do signo “família”. Como descreveremos no trabalho, 
esse signo desliza, nos enunciados, entre uma relação de posse (“ter família”) e de pertencimento (“ser 
de família”). Nota-se que, apesar de uma tentativa de dominar os sentidos, o que leva os adolescentes, 
no plano consciente, à defesa de que “ter família” deveria ser direito de todos e que as atividades ligadas 
à prostituição não impediriam mulheres de pertencerem a um núcleo familiar, a análise dos enunciados 
produzidos pelos adolescentes demonstra o deslizamento, inconsciente, para a ideia historicamente 
construída de “ser de família”, como característica que se oporia à prática da prostituição. A interpelação 
ideológica, a memória discursiva sobre o que é família e enunciados do tipo “casa de família”, que 
convivem no bairro com “casas de prostituição” e boates, produzem esses efeitos de oposição e poder, 
dos quais analisamos os funcionamentos discursivos. 

 
 
ENTRE A MEMÓRIA E O DISCURSO: A REPRESENTAÇÃO DE GÊNERO E RAÇA NA FUNÇÃO DE ÂNCORA 

DO JORNAL NACIONAL 
 

Duílio Fabbri Júnior, UFSCar 
 

O Jornal Nacional, da Rede Globo, mostra, em várias ocasiões, evidências que o caracterizam como um 
noticiário oficialista e “a cara” da sociedade brasileira, o que se manifesta não só por meio de 
representações de grupos políticos, como pela manutenção de um discurso de poder e hegemonia. Nosso 
trabalho discute as relações de poder e gênero no Jornal Nacional, a partir da análise de quem são os 
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jornalistas que exerceram a função de âncoras, em que, historicamente, o gênero feminino não detém 
espaço. Assim, procuramos refletir sobre quais memórias estão na presença de uma mulher na 
apresentação/ancoragem de notícias no principal telejornal do País. Além do ritual da apresentação ser 
majoritariamente masculino, nenhuma mulher negra ocupou essa posição em mais de 50 anos do jornal, 
sendo encontradas somente como repórteres especiais ou “garota do tempo”. É em meio a essas 
contingências, contextuais e discursivas, que examinamos os traços identitários atribuídos à função do 
âncora, sob a ótica do gênero e a questão racial, a partir de noção de memória discursiva e das condições 
de produção, levando em consideração os efeitos de sentido de credibilidade que o jornalismo pretende 
produzir nos interlocutores. 

 
 

OS MORADORES DE RUA EM VÍDEOS DO YOUTUBE: AS REPRESENTAÇÕES DE SI E DO(S) OUTRO 
COMO ECOS DE RESISTÊNCIA 

 
Lucas Rodrigues Lopes, UNICAMP/FATECMM 

 
A rua – lugar de poetas, boêmios, policiais, assistentes sociais, agentes religiosas –, atrai também 
pesquisadores, dando um novo significado a este espaço como também aos indivíduos que fazem dele a 
sua moradia, sobrevivência e vida. Ela propicia o agrupamento de tipos aparentemente similares, grupos 
de pessoas, antes, (des)conhecidas, que passam a compartilhar as roupas, a comida, a droga e o dinheiro. 
A organização desses sujeitos da/na rua, como forma de ação, de resistência e de defesa, é estratégia 
para enfrentar os desafios que vivenciam. Pretendemos identificar e discutir as representações da 
dimensão nômade, de andejo e de cuidado de si que emergem no que é dito e silenciado por moradores 
de rua. Escutar seus dizeres e silêncios possibilitará mapear como os moradores de rua (re)constituem 
sua história e se fazem sujeitos. Com base em conceitos da psicanálise e do discurso e em estudos 
foucaultianos sobre a produção da subjetividade, buscaremos analisar recortes discursivos selecionados 
a partir de entrevistas no site YouTube. Partimos da premissa de que, na rua, compartilham gestos, falas, 
modo de vestir e andar de seus pares sejam da comunidade de onde vieram ou do grupo com que 
convivem. Emerge, aí, o resultado de um complexo processo histórico de fabricação em que se 
(entre)cruzam os discursos que definem a verdade do sujeito, as práticas que regulam seu 
comportamento, os modos de subjetivação que o constituem. 

 
 

GÊNERO, ESTETIZAÇÃO E EXCLUSÃO 
 

Maria de Fátima Silva Amarante, PUC- Campinas 
 

Nesta comunicação discutimos recortes discursivos retirados do Facebook e Instagram com foco na 
estetização de postagens multimodais em que se materializam representações do gênero feminino. Tais 
postagens foram publicadas por garotas adolescentes em suas páginas das redes sociais mencionadas, 
no ano de 2017, sendo que a análise levou em conta os comentários que a elas se referiam, uma vez que 
tomamos o conjunto como texto. Nosso interesse se dirige aos processos de subjetivação que implicam 
exclusão. Com base em Foucault e Lipovetsky, discutimos a questão da lisonja e dos aspectos viso-
artísticos, como elementos da estetização discursiva. Os resultados apontam para uma proliferação dos 
discursos de exclusão de gênero que se contrapõe a uma espécie de silenciamento dos discursos de sexo, 
em que pese a exacerbada sensualidade das imagens. 
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Sessão Coordenada: O POÉTICO E O POLÍTICO: EQUIVOCIDADES INSCRITAS EM UM ENCONTRO 
ARDENTE 
 
Aline Fernandes de Azevedo Bocchi – FFCLRP / USP; UNIFRAN 
Financiamento: FAPESP (2016/20876-6) 
 
Esta sessão temática reúne trabalhos que problematizam a relação entre o poético e o político, tendo em 
vista o referencial teórico da Análise de Discurso. Em seu modo de apreensão do discursivo, Michel 
Pêcheux estabelece que a mudança ideológica surge como processo metafórico em que o sentido passa 
a se produzir no interior do não-sentido. Conforme o autor, é isso que confirma a relação entre processo 
metafórico e processo revolucionário: é naquilo que possibilita a transferência de uma palavra a outra, 
nos deslocamentos e transgressões de um sentido que se metaforiza, que o político se coloca em toda 
sua força, pela via do poético e do humor. Em outras palavras, estabelecer a “interpelação ideológica 
como ritual supõe reconhecer que não há ritual sem falhas; enfraquecimento e brechas, ‘uma palavra 
por outra’ é a definição da metáfora, mas é também o ponto em que o ritual se estilhaça no lapso [...]” 
(PÊCHEUX, 2009 [1975]). Tais elaborações conceituais situam, cada uma a seu modo, as apresentações 
que integram esta sessão. Elas materializam o encontro teórico e afetivo entre três grupos de pesquisa 
que se ocupam, dentre outras questões, do poético em seu encontro com o político, o E-l@dis, 
Laboratório Discursivo - Sujeitos e Sentidos em movimento, coordenado pela prof. Dra. Lucília Abrahão 
e Sousa; o PHIM, Projeto História, Inconsciente e Materialidades, coordenado pelo prof. Dr. Lauro Baldini; 
e o Mulheres em Discurso, coordenado pela prof. Dra. Mónica G. Zoppi-Fontana. 

 
 

VERSÕES DO FEMININO EM O CONTO DA AIA 
 

Aline Fernandes de Azevedo Bocchi, FFCLRP /USP; UNIFRAN/FAPESP 
 

Neste trabalho, proponho um gesto de leitura do romance distópico “O conto da Aia”, de Margaret 
Atwood, traçando para ele um percurso de compreensão que torne visíveis os efeitos de deslocamentos, 
transgressões e reorganizações acerca feminino e da maternidade constituídos em seu processo 
narrativo ficcional. Considero que essa materialidade estética, produzida em determinadas condições 
históricas, diz respeito, sobretudo, a uma tomada de posição do sujeito a partir de um exercício ético, no 
qual implicam-se os rituais ideológicos e o funcionamento da memória a produzir efeitos políticos no 
campo da linguagem e dos sentidos. Meu ponto de partida é o encontro desejado e necessário entre o 
poético e o político que perpassa as elaborações teóricas de Michel Pêcheux e Françoise Gadet (1981), 
autores para os quais a poesia não pode ser reduzia ao “domingo do pensamento”, ou seja, ela trava, 
necessariamente, um laço com o político. Em outras palavras, é ao mobilizar o jogo necessário da 
metáfora a transferir sentidos, na cedência incessante do significante, que o poético se produz em 
equívocos, no encontro entre língua e história, na medida em que desloca evidências. Isto posto, analiso 
gestos de resistência inscritos na materialidade do romance por meio do efeito poético, lugares de 
subversão e transgressão fortemente marcados pelo debate/combate em torno da sexualidade e do 
gênero na sociedade contemporânea. 

 
 

O ERÓTICO E O POLÍTICO EM HILDA HILST 
 

Karine de Medeiros Ribeiro, UNICAMP / CNPq 
Tyara Veriato Chaves, UNICAMP / CNPq 

 
Em Estrutura ou Acontecimento, Pêcheux (1983) afirma que ao lado de objetos discursivos de talhe 
estável, deparamo-nos com aqueles outros cuja existência é regida pela maneira como se fala deles. 
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Soma-se a isso uma tomada de posição que considera que o humor e o traço poético não são o “domingo 
do pensamento”, mas as armas fundamentais da inteligência teórica e política. A partir dessa posição, 
buscamos problematizar o lugar do erótico na relação com o poético e o humor, de modo a refletir sobre 
seus efeitos no campo da linguagem. Assim, propomos uma análise da obra de Hilda Hilst, especialmente 
em sua tetralogia erótica - O caderno Rosa de Lory Lamby (1990), Cartas de um Sedutor (1991), Contos 
D´escárnio e Textos Grotescos (1992), e Bufólicas (1992) - pensando em como os deslizes dessa 
leitura/escritura põem em xeque sentidos sobre os corpos e a sexualidade dos sujeitos. Tal gesto de 
leitura tem como ponto de partida a Análise do Discurso materialista (PÊCHEUX, [1975] 1981, 1983), mas 
também propomos um diálogo com os estudos de gênero (BUTLER, 1990, 2010) e autores do campo 
literário que abordam o erotismo, a pornografia ou a “bandalheira” em Hilda Hilst (DUARTE, 2016; 
MORAES 2008; PÉCORA, 2002). Trata-se de considerar que os sentidos sobre os corpos e a sexualidade 
na escrita de Hilda Hilst podem desnaturalizar essencialismos que classificam e normalizam sujeitos, 
posto que o processo metafórico está em relação com o processo revolucionário. 

 
 

O QUE RESTA DA ANISTIA? 
 

Thales de Medeiros Ribeiro, UNICAMP / CNPq 
 

Em “A Memória Saturada”, Régine Robin (2016) afirma que os esquecimentos sistemáticos em forma de 
perdões ou anistias são uma tentativa de realizar o apagamento do passado das sociedades, por mais 
que essa política do esquecimento não apague efetivamente a história. Inserido no quadro da Análise de 
Discurso (ORLANDI, 2007; PÊCHEUX, 1999), esboçarei um percurso de leitura sobre o que resta da anistia 
no Brasil face ao silêncio e às tensões da memória e do esquecimento, a partir da materialidade da 
produção estética (PÊCHEUX, 1995). Partindo do arquivo do Comitê Brasileiro pela Anistia¸ analisarei o 
livro de poemas Inventário de Cicatrizes, de Alex Polari de Alverga (1978), e algumas produções artísticas 
atuais que elaboram socialmente os silêncios da anistia ao marcarem discursivamente os lugares 
deixados vazios pelas políticas do esquecimento da ditadura civil-militar brasileira. No Brasil, apesar do 
projeto político da anistia (especialmente em torno do arquivo do CBA) se fundar sob ampla denúncia 
das graves violações de direitos humanos, a lei da anistia (lei n. 6.683/1979) foi redigida pelos próprios 
agentes do Estado autoritário e não revisada após a Constituição de 88. Se a tensão entre o projeto da 
anistia e a lei da anistia se constitui diante de silêncios na memória, o que resta e o que retorna como 
irrupção do real nas elaborações simbólicas que se constroem a partir do “ponto de vista dos vencidos”? 

 
 

NOTAS DA RUÍNA E DO ALUMBRAMENTO: O MONODRAMA DE CARLITO AZEVEDO 
 

Leonardo Paiva Fernandes, USP 
 

Neste trabalho, propomos analisar as imagens (os phantasmas) do estrangeiro na obra Monodrama 
(2009), de Carlito Azevedo. Problematizamos como o estrangeiro aparece e desaparece aos olhos do eu 
que enuncia, permitindo, assim, abordar as imagens “por meio de um movimento dialético que é colhido 
no ato de sua paralisação” (AGAMBEN, 2012, p. 39-40). Tratamos como “imagens do estrangeiro” as 
figurações de experiências limítrofes marcadas pelo risco que pontuam este livro “proeminentemente 
político de Carlito Azevedo” (STERZI, 2015, p. 134). Ao retomar o posicionamento de Carlito Azevedo de 
que “todo escritor escreve numa língua estrangeira” e de que “todo poeta é imigrante, onde quer que 
esteja” (AZEVEDO; FREITAS, 2010), direcionamos nossas reflexões a partir das imagens do estrangeiro na 
tensão entre a ruína e o alumbramento, visando a dimensão linguística como escrita entre línguas 
(DERRIDA, 1996). Por meio do materialismo benjaminiano, contemplamos as imagens que aparecem no 
movimento dialético capturado no ato de sua paralisação. Nesta pausa, segundo Agamben, podemos 
apreender os fantasmas cristalizados na memória, pois esta “não é, de fato, possível sem uma imagem 
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(phantasma), que é uma afecção, um páthos da sensação ou do pensamento. Nesse sentido, a imagem 
mnêmica está sempre carregada de uma energia capaz de mover e turbar o corpo” (AGAMBEN, 2012, p. 
24-25). 

 
 

A VOZ POÉTICA DE RUPI KAUR: DA DENÚNCIA À HOMENAGEM 
 

Maria Beatriz Ribeiro Prandi, USP; 
Dantielli Assumpção Garcia, UNIOESTE/CAPES;  
Lucília Maria Abrahão e Sousa, FFCLRP - USP;  

Melissa Frangella Lozano, UNAERP 
 

Neste trabalho, partiremos da perspectiva teórica da Análise de Discurso de linha francesa (PÊCHEUX, 
1997) para analisarmos um vídeo em homenagem às mulheres, veiculado no Dia Internacional da Mulher 
em 2017, e na semana em que alguns casos de violência contra a mulher foram expostos na mídia 
(março/2017). Nesse vídeo, atrizes globais recitam os poemas de Rupi Kaur, de seu livro “Milk and 
Honey”, publicado no Brasil como “Outros Jeitos de Usar a Boca”. A partir do uso metonímico posto na 
poesia, falaremos sobre um deslizar de sentidos referentes à mulher, acerca da mulher que diz e é dita 
no contemporâneo hoje, não deixando de lado o atravessamento da memória com relação ao modo 
como a mulher foi vista e falada em nossa história. Nossa proposta neste texto é analisar o vídeo de 
divulgação no Brasil da obra de Rupi Kaur, refletindo sobre o deslizamento que este produz, deslocando 
os significantes denúncia, assédio, violência, resistência para homenagem, isto é, para outro campo 
semântico. Ademais, objetivamos compreender como, pela via do poético, outros deslocamentos são 
produzidos: do corpo da mulher para a travessia da linguagem e de seus efeitos e modo de dizer do 
feminino; da mulher como extensão de formas de significar seus dilemas (da cor, da beleza, da força, da 
tensão com o diferente). 

 
 
 
Sessão Coordenada: UMA ANÁLISE DISCURSIVA INTERDISCIPLINAR: A ANÁLISE DO DISCURSO, ANÁLISE 
CRÍTICA DO DISCURSO E A SEMÂNTICA COGNITIVA NA CONSTRUÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS 
PRÁTICAS DISCURSIVAS  
 
Natália Elvira Sperandio – IPTAN 
 
Esta sessão é dedicada a trabalhos que possuem como propósito promover a análise de práticas 
discursivas pelo viés de diferentes perspectivas teóricas, a saber, Análise do Discurso, Análise Crítica do 
Discurso, Semântica da Enunciação e Semântica Cognitiva. Com o intuito de verificar a construção e o 
funcionamento dessas práticas, tendo como corpus diferentes gêneros discursivos, como, por exemplo, 
discurso jornalistico, publicitário e o gênero charge, as pesquisas que compõem essa sessão 
demonstrarão de que forma ocorrem as representações discursivas, as construções conceituais e 
enquadramentos que atuam na construção e direcionamento argumentativo dos discursos em questão. 
Dessa forma, por meio de uma análise interdisciplinar, traremos discussões que envolvam: a análise das 
metáforas utilizadas no enquadramento do conceito corrupção, um debate sobre embates e debates 
sobre o Projeto intitulado “Efeitos de sentido a partir de charges do projeto Escola sem Partido”, uma 
investigação dos gêneros discursivos/textuais cuja temática explora o Projeto Escola Sem Partido, que 
contempla os processos metafóricos no domínio da enunciação e cognição, a construção conflitiva das 
narrativas no discurso forense e o papel argumentativo das metáforas em textos do século XIX vinculados 
ao jornal gazeta de notícias. 
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ENQUADRANDO O CONCEITO "CORRUPÇÃO": UMA ANÁLISE COGNITIVA E DISCURSIVA DAS 
METÁFORAS SOBRE CORRUPÇÃO 

 
Natália Elvira Sperandio, IPTAN 

 
Este trabalho tem como proposta promover uma análise das metáforas utilizadas no enquadramento do 
conceito corrupção. Nosso intuito é demonstrar de que forma a mídia nacional tem construído 
discursivamente esse conceito. Para isso, tomaremos como base a proposta da Metáfora Sistemática, 
desenvolvida por Cameron (2003), em conjunto com a Teoria da Metáfora Conceitual, de Lakoff e 
Johnson (1980, 2003). Além disso, faremos a articulação dessas teorias com as pesquisas elaboradas por 
Charteris-Black (2004, 2005) sobre a Teoria Crítica da Metáfora, pois compartilhamos com o autor a ideia 
de que as metáforas possuem importante papel na orientação argumentativa discursiva, conduzindo os 
sujeitos a determinadas significações. Como resultado foi possível observarmos que as metáforas 
utilizadas na construção do conceito corrupção foram textualmente construídas, sendo essas 
responsáveis pela direção argumentativa pretendida pelo autor do texto. Ademais, foi possível 
verificarmos que as sustentações dessas metáforas sistemáticas foram feitas pelas metáforas conceituais 
subjacentes, havendo, dessa forma, interdependência cognitiva-discursiva. 

 
 

PRÁTICAS DISCURSIVAS ACERCA DO PROJETO ESCOLA SEM PARTIDO: PROBLEMATIZANDO ALGUNS 
DOMÍNIOS DO SENTIDO  

 
Nádia Dolores Fernandes Biavati, UFSJ 

 
O presente trabalho tem como objetivo analisar gêneros discursivos/textuais cuja temática explora o 
Projeto Escola Sem Partido. Discutimos, a partir dos fundamentos da Análise de Discurso e da Semântica 
da Enunciação, características que perpassam debates sobre a temática, especialmente porque em 
gêneros como a charge se representam atores e posições que criticam ou que apoiam o projeto de lei 
em questão. Destacamos que tais gêneros representam regramentos ao professor e à instituição escolar, 
bem como possíveis repercussões a esse processo, como a compreensão do projeto como “Escola com 
mordaça”. Em análise, compreendemos que, em termos de sentido, organizamos o mundo tomando a 
sequência de fatos como um campo de abstração. Consideramos, também, a localização dos eventos, 
tomando a disposição dos fatos e construindo significações para objetos e(m) construções mentais. Nessa 
perspectiva, problematizamos sentidos sobre o tema projetados em materialidades que se dão 
atualizadas na língua, situadas em enunciados, constituídos na enunciação. Desse modo, a compreensão 
de elementos que designam e marcam temporalizações sobre o projeto indicam discursos que 
atravessam o Projeto de Lei 867, trazendo desdobramentos sobre aspectos acolhidos ou rejeitados na 
sociedade. 

 
 

EFEITOS DE SENTIDO A PARTIR DE CHARGES SOBRE O PROJETO ESCOLA SEM PARTIDO 
 

Carla Cassiano de Almeida, UFSJ/FAPEMIG 
 

O presente trabalho destaca uma análise que apresenta embates e debates sobre o Projeto intitulado 
“Efeitos de sentido a partir de charges do projeto Escola sem Partido”, com enfoque voltado 
especialmente para charges que circulam no universo digital destacando a referida temática. A 
problematização a partir da qual se dá a análise busca ir além dos estudos em Educação. Nesse viés, é 
necessário considerar as representações discursivas que atravessam os dizeres dos projetos em 
tramitação e os dizeres dos movimentos prós e contras essa proposta. Para investigação, sugerem-se 
ações de descrição, análise da prática discursiva e problematização dos regramentos propostos e 



74 
 

impostos no novo modelo pedagógico debatido em questão. Toma-se o viés da Análise do Discurso de 
vertente francesa, mais precisamente, no desenvolvimento da presente proposta. Assim, alguns aportes 
teóricos de Michel Pêcheux e, principalmente, da pesquisa de Eni Orlandi, voltados para 
interdiscursividades, são destaques para observar o gênero charge, em seu modo de ver/representar a 
escola, bem como outras instituições. Por fim, a investigação ao tema implica problematizar os (d)efeitos 
de sentido das regularidades e dos regramentos nesses discursos sobre a escola. Em última instância, 
toma-se o debate da naturalização (FAIRCLOUGH, 2001) das características dos gêneros que criticam o 
projeto de lei representando regramentos instituídos para os atores sociais. 

 
 
"A LINGUAGEM SERVE PARA VIVER": ACONTECIMENTO DA LINGUAGEM E PROCESSOS METAFÓRICOS 

 
Antônio Luiz Assunção, UFSJ 

 
Pretende-se, com este trabalho, discutir uma articulação interdisciplinar entre os Estudos Enunciativos e 
os estudos desenvolvidos no quadro da Linguística Cognitiva, mais especificamente, aqueles referentes 
à metáfora e à concepção de cognição situada. Parte-se de dois pressupostos básicos: a) do ponto de 
vista cognitivo, a capacidade humana de dar significado a tudo aquilo que apreende no ambiente em que 
se vive. Não há função possível para aquilo que não significa. Nesse sentido, parece-nos, portanto, 
produtivo considerar a linguagem e, consequentemente, os processos metafóricos na interface entre 
estes dois domínios: aquele da enunciação e aquele da cognição; b) do ponto de vista dos estudos 
enunciativos, a articulação surge do fato de que devemos tratar da linguagem em uso, reconhecendo o 
fato de que “a linguagem fala de algo”, o que implica considerar o indivíduo no seu ambiente e em 
interação com outros indivíduos. É importante considerar esta condição histórica da produção de sentido 
e, neste caso, aquela dos processos metafóricos, sob o olhar de que toda enunciação é política, como 
observa Guimarães (2002). Isso significa dizer que na interação com o meio ambiente as informações 
obtidas não são imunes, mas transformadas pelas experiências que as produzem, o que implica uma 
constante recategorização. 

 
 

LINGUÍSTICA FORENSE, NARRATIVA E DISCURSO: PROPOSTA DE ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DA 
ACUSAÇÃO E DA DEFESA EM UM PROCESSO CRIMINAL 

 
Carla Leila Oliveira Campos, UNIFAL-MG 

 
O objetivo deste trabalho é analisar como se dá, por meio do conteúdo ideacional das peças (HALLIDAY, 
1976 e 1998) e dos processos de negociação dos relacionamentos interpessoais, a construção conflitiva 
das narrativas das alegações finais da acusação e defesa em um processo de falsificação de documento 
público. Filiamo-nos à Análise do Discurso Forense, com o intuito de compreender como os modos de 
interação nos tribunais e os papéis sociais desempenhados pelos sujeitos influenciam suas práticas 
linguísticas. Para análise do conteúdo ideacional das peças, adotamos como categoria analítica o modelo 
de narrativa proposto por Labov (1972) e, em relação aos processos de negociação da imagem e dos 
relacionamentos interpessoais (ROSULEK, 2010), buscamos observar como determinadas estratégias 
constroem não só a imagem de cada um dos advogados, bem como sua relação com os outros sujeitos 
do processo. Em nossas análises, vimos como as regras de interação no tribunal influenciam as escolhas 
linguísticas operadas pelas partes na construção de suas narrativas e de suas imagens, o tratamento dado 
por elas às outras partes, e o trabalho de valoração dos eventos narrados, reforçando a tese de Fairclough 
(2001) de que as escolhas linguísticas são operadas de acordo com a inserção social e propósitos 
comunicativos do sujeito. 
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A METÁFORA COMO RECURSO ARGUMENTATIVO EM TEXTOS DO SÉCULO XIX NO JORNAL GAZETA DE 
NOTÍCIAS: UM ESTUDO DE CASO 

 
Heberth Paulo de Souza, UNIPTAN 

 
A metáfora é um elemento da comunicação humana que pode ser descrito sob vários aspectos, desde a 
sua concepção mais tradicional no âmbito da Filosofia da Linguagem, até as abordagens mais 
contemporâneas da Semântica Cognitiva, sob cujo enfoque é considerada um modo de raciocínio 
intrínseco à natureza humana. E principalmente no âmbito das recentes abordagens, há um forte 
entrelaçamento da metáfora com alguns aspectos da Análise do Discurso, em que esse elemento se 
manifesta em diversos campos do conhecimento humano. Essa abordagem vem desembocar num 
programa de estudos conhecido como Análise Crítica da Metáfora, que estuda os efeitos decorrentes do 
emprego de metáforas, do ponto de vista de escolhas linguísticas social e culturalmente contextualizadas, 
carregadas de ideologia e imbuídas de força argumentativa. Este trabalho analisa o papel das construções 
metafóricas em textos de 1896 e 1897 do Jornal Gazeta de Notícias, assinados sob o pseudônimo Max, 
em que o autor se contrapõe às ideias católicas do chamado ‘O Apóstolo’. Primeiramente foram 
identificadas as construções metafóricas e, a partir daí, se estabeleceu a relação entre elas e outros 
recursos argumentativos. Este estudo, que integra um programa de pesquisa mais amplo envolvendo 
Estilometria e Linguística de Corpus, evidencia a metáfora como um elemento de fundamental 
importância para a veiculação de sentidos subjacentes à estrutura superficial dos textos e, portanto, 
carregado de ideologias e não-ditos. 

 
 

Eixo temático: Língua e Ensino 

 
Sessão Coordenada: PRÁTICAS DE LINGUAGEM: LÍNGUA, CONHECIMENTO E SOCIEDADE 
 
Joelma Aparecida Bressanin – UNEMAT 
Financiamento: CAPES 
 
Nesta sessão coordenada, propomos apresentar algumas reflexões desenvolvidas a partir dos grupos de 
estudos e dos projetos de pesquisa inscritos no âmbito do Centro de Estudos e Pesquisas em Linguagem 
(CEPEL) da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). Reunimos trabalhos que se filiam a 
diferentes teorias - Análise de Discurso, Sociolinguística e Semântica - que apresentam discussões em 
torno das seguintes questões: política de línguas, diversidade linguística, o discurso das e sobre as 
práticas pedagógicas, o discurso dos e sobre os materiais didáticos, imagens de professor e de aluno no 
processo de formação, processos de significação e modos de identificação dos sujeitos. Buscamos, assim, 
privilegiar, em nossas discussões, os diversos modos de compreender a produção dos sentidos na relação 
entre língua, conhecimento e sociedade. 

 
 
OPERAÇÕES DE DETERMINAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DE DOMÍNIOS NOCIONAIS: O FUNCIONAMENTO 

DE FALSO 
 

Albano Dalla Pria, UNEMAT/ CAPES 
 

Partimos da hipótese de que abstrair da variação em favor de mecanismos de categorização é uma 
solução simplista para problemas complexos e, por isso, inscrevemos falso na problemática da variação 
que tem por fundamento o processo de apropriação dos mecanismos da linguagem na produção e no 
reconhecimento de enunciados. Os instrumentos de observação constam do repertório conceitual da 
Teoria das Operações Predicativas e Enunciativas. Para essa teoria: a linguagem é indeterminada quanto 
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às possíveis configurações da experiência; o sujeito que a coloca em funcionamento está imerso em um 
meio psicofísico e cultural; para que possa referir as suas representações, esse sujeito as têm de situar 
em relação àquele meio, numa situação particular de diálogo. Como é no movimento que vai do formal 
ao empírico, e vice-versa, que o enunciado se constrói, também foi nesse movimento que o observamos. 
Para tanto, simulamos os processos de montagem e desmontagem de valores (possibilidades de 
estabilização) para um conjunto de enunciados. Através dessas manipulações, vimos que uma dada 
noção semântica encontra resistência, obstáculo, para encarnar uma dada construção linguística, numa 
dada situação enunciativa. Falso é marca de operações que visam à equilibração da representação quer 
no plano nocional, porque reorganiza o domínio de significação da noção, quer no plano enunciativo, 
porque abre caminho à estabilização da representação numa situação enunciativa particular. 

 
 

O FALAR DA COMUNIDADE QUILOMBOLA CAMPINA DE PEDRA EM POCONÉ-MT 
 

Jocineide Macedo Karim, UNEMAT 
 

Esta pesquisa concentra-se na área da Sociolinguística e tem como objetivo investigar o falar da 
comunidade quilombola Campina de Pedra, localizada na região do Alto Pantanal Mato-Grossense no 
município de Poconé-MT. Observamos a comunidade em relação ao seu falar e modo de vida, verificando 
suas avaliações e crenças a respeito de sua identidade social, do seu modo de falar e sobre sua cultura. 
A abordagem que daremos ao estudo está centrada na área da Sociolinguística, nas regras sociais que 
regem a interação comunicativa. Na análise, utilizamos um corpus composto por seis entrevistas guiadas 
por meio de um roteiro de perguntas e narrativas das experiências vividas pelos informantes, além de 
informações oriundas de observação participante. Os informantes da pesquisa têm a linguagem 
estabilizada, se distribuem em duas faixas etárias: a primeira de 18 a 36 anos (adultos mais novos) e, a 
segunda, acima de 55 anos (adultos mais velhos). Essa escolha se justifica pelo fato de que nessas faixas 
etárias os falantes apresentam um comportamento definido em relação à linguagem e a questões sociais. 
Nos resultados da coleta de dados constam usos linguísticos nos níveis fonológico, morfossintático que 
identificam o falar dos habitantes nativos das regiões mais antigas do Estado de Mato Grosso, que foram 
fundadas no período do Brasil-Colônia. 

 
 

ASPECTOS LINGUÍSTICO-EDUCACIONAIS DA TEORIA CULIOLIANA 
 

Marcos Luiz Cumpri, UNEMAT/CAPES 
 

Este trabalho se inscreve numa discussão sobre o ensino de línguas na perspectiva da Teoria das 
Operações Predicativas e Enunciativas (TOPE) de Culioli e colaboradores. Em nossas reflexões também 
contaremos com o apoio fundamental da filosofia fenomenológica nas visões de Husserl e de Merleau-
Ponty. O objetivo será o de mostrar que apesar de a TOPE não estar inserida na Linguística Aplicada, 
fornece um valioso arcabouço técnico-teórico para o ensino porque é uma teoria das articulações: 
homem e linguagem, léxico e gramática, Psicologia e Sociologia, símbolo e realidade, etc. A ideia central 
será a de defendermos uma concepção de linguagem que a eleva a uma função maior do que a de 
comunicação, a de equilibração. Como material de análise, traremos textos produzidos por alunos do 
ensino médio para mostrarmos, por meio do mapeamento de operações de linguagem (entre elas: 
diátese, quantificação, qualificação, modalização, aspecto), o percurso da construção dos sentidos, algo 
que, a nosso ver, é essencial ao ensino. 
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POLÍTICAS DE LÍNGUA(S) E PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO 
 

Lourdes Serafim da Silva, UNEMAT 
 

Este trabalho tem por objetivo analisar o processo de identificação sujeito-língua(s), a partir de um 
arquivo constituído por textos de alunos imigrantes em uma escola de Educação Básica no município de 
Porto Esperidião, na região da fronteira Brasil/Bolívia. A pesquisa se inscreve no campo da História das 
Ideias Linguísticas articulada à Análise de Discurso de linha materialista, formulada por Michel Pêcheux e 
outros pesquisadores, na França, e desenvolvida, no Brasil, inicialmente, por Eni Orlandi. Sobre os 
processos de identificação do sujeito, analisamos textos produzidos em sala de aula por alunos imigrantes 
nas aulas de Língua Portuguesa. As práticas discursivas e os processos de identificação com as línguas em 
circulação na escola brasileira são definidores do modo como a prática pedagógica é desenvolvida. As 
diferentes posições-sujeito, as diferentes formas de identificação dos sujeitos-alunos, inscritos numa 
dada formação discursiva determinam, a nosso ver, a prática de língua a ser ensinada na escola. 

 
 

MODOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO COM AS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 
 

Sandra Raquel De Almeida Cabral Hayashida, UNEMAT 
 

O Programa Interinstitucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) é um programa do MEC/CAPES 
com a finalidade de fomentar a iniciação à docência, aperfeiçoar a formação de docentes em nível 
superior e melhor a qualidade da educação básica. Em outro trabalho pudemos analisar como o discurso 
do PIBID se institucionaliza como uma política de fomento à formação inicial de professores e de indução 
ao currículo dos cursos de licenciaturas, de formação de professores e da educação básica. Neste 
trabalho, ao refletir sobre o Programa, consideramos a sua relação com os sujeitos que estão envolvidos 
no processo, bem como nos discursos que circulam e atravessam esses sujeitos. Sujeitos que são levados 
a interpretar, afetado pelo simbólico e pelo político. Para isso, nos inscrevemos no domínio da Análise de 
Discurso, introduzida por Michel Pêcheux, na França, e Eni Orlandi, no Brasil. Nosso objetivo é analisar 
discursos de alunos e professores sobre o PIBID, procurando compreender os processos de identificação 
desses sujeitos a partir da materialidade linguístico-discursiva que os constituem em relação a uma 
política de formação inicial e continuada de professores. O corpus é constituído de recortes de artigos e 
relatos de experiências publicados no Brasil. Assim, buscamos mostrar o trabalho de inscrição dos 
sujeitos no simbólico, nos modos de identificação do professor e do aluno na política instituída e nas 
práticas de ensino no interior do Programa. 

 
 

LINGUAGEM, INSTITUIÇÕES E PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

Joelma Aparecida Bressanin, UNEMAT 
 

Este trabalho se inscreve nos pressupostos teóricos da Análise de Discurso materialista e resulta de 
atividades desenvolvidas no Grupo de Estudos Políticas e Ensino de Línguas no Centro-Oeste (GEPELCO), 
vinculado ao Projeto de pesquisa “Políticas Públicas e Práticas de Linguagem no Centro-Oeste”. Nosso 
objetivo, neste estudo, é compreender as discursividades sobre o direito à educação e as instituições de 
ensino público do Brasil textualizadas no documentário “Nunca me sonharam” (2017), produzido por 
Maria Farinha Filmes e dirigido por Cacau Rhoden. Propomo-nos refletir sobre o modo como os sujeitos 
se significam e são significados no espaço escolar, em particular, os processos de identificação dos 
sujeitos regidos pelo imaginário. Dito de outro modo, nosso trabalho considera a intersecção de 
diferentes materialidades significantes que constituem o documentário enquanto linguagem, no 
propósito de analisar o funcionamento da ideologia na relação imaginária dos sujeitos com suas 
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condições de existência. Nossas análises dão visibilidade ao modo como os sentidos são produzidos e 
administrados a partir da representação imaginária de educação pública, considerando na relação do 
sujeito com o sentido, da linguagem com o mundo, da história com a língua, a atual formação social. 

 
 
Sessão Coordenada: PRODUÇÃO/INVENÇÃO DE LINGUAGENS E ESTÉTICA RELACIONAL NO ESPAÇO-
TEMPO DA AULA 
 
Maria Onice Payer – UNIVÁS 
 
Esta sessão propõe reunir pesquisas que analisem e compreendam a prática da linguagem, no campo do 
ensino, em perspectivas do saber não subordinas ao didático e que se alinham em torno de poder 
(re)constituir e re-significar os sujeitos pela relação ao simbólico (PAYER & CELADA, 2016). Na prática, 
isto implica passar pela produção/invenção de linguagem, e das linguagens, que trabalhem o 
reconhecimento do real do processo de produção de sentidos, no jogo entre a repetição e a diferença, 
entre a paráfrase e a polissemia (ORLANDI, 2011), no que o ensino-aprendizagem da linguagem implica 
a estética, na escrita - de toda ordem e no espaço-tempo da aula –, na literatura – narrativas fantásticas 
e/ou populares, poesias – e no campo relacional entre sujeitos que se enlaçam nas condições de 
vulnerabilidade ao se incluírem na teia social da vida pública – a escola, a rua, os diferentes espaços 
culturais como feiras e exposições artísticas. Nestas práticas, a produção e circulação de sentidos vai além 
das normalidades estabelecidas, tanto nas instituições quanto no cotidiano, em efeitos que pululam na 
população que quer-se dizer, de um modo ou de outro. O objetivo da sessão é discutir a relação das 
instituições com os movimentos de constituição e transformação de sujeitos através das produções de 
linguagem, como as que um sujeito professor de línguas pode proporcionar através do conhecimento da 
relação entre a linguagem e a construção da subjetividade, entre a linguagem e a sociedade. 

 
 

A INTERAÇÃO PROFESSOR, ALUNO E ESCRITA NOS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

Maraísa Rodrigues da Silva Borba, UNIVÁS 
 

Com base nas teorias da AD relacionadas à produção dos sentidos, à inscrição do aluno ao simbólico e, 
principalmente, à subjetivação e processos de identificação, reconhecemos possibilidades de repensar 
nossos gestos, ao lidar com o processo de ensino que levaria os alunos à participação da construção do 
próprio conhecimento. Pretendemos compreender, juntamente com os professores, os processos da 
interação professor, aluno e escrita, pois percebemos, na escrita, possibilidades para o desenvolvimento 
de atividades que também poderiam autorizar o aluno à produção de sentidos, de subjetivação e 
identificação nos processos de ensino. Em suma, a questão crucial investigada nesse trabalho diz respeito 
à seguinte pergunta de pesquisa: quando o aluno se inscreve em um sentido e o evidencia nas mais 
variadas formas em que o objeto do discurso pode ser dito através da escrita, no processo histórico dessa 
língua, há espaço para o sujeito então poder participar da produção dos efeitos de sentidos, da 
construção de um determinado conhecimento? Mediante essa pergunta, abriu-se a possibilidade de levar 
para o espaço escolar a pesquisa. O professor, desse modo, poderá, através da pesquisa, produzir um 
dispositivo teórico e analítico sobre condições de produção de inscrição dos sujeitos, subjetivação e 
processo de identificação e língua, e investir nas práticas de ensino. 

 
 

NARRATIVAS FANTÁSTICAS: INFLUÊNCIAS NO FOLCLORE ORAL DO SUL DE MINAS 
 

Daianna Brasílio de Araújo Pompeu Neves, UNIVÁS 
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Contos de fada fazem parte da cultura e literatura de nações desde eras remotas. Transformaram-se 
segundo o desenvolvimento das comunidades, passaram aculturações, percorreram continentes. Fazem 
parte do cotidiano de crianças em todos recantos. Narrativas populares participam de diferentes culturas, 
sejam de assombração, traições, fatos reais ou não. Temas muito trabalhados, faz-se necessário vê-las 
sob ângulos inéditos. Desta justificativa surgiu a ideia de unir o que já foi registrado ao que ainda pulula 
no folclore da cidade onde resido, encravada na Serra da Mantiqueira - Baependi. A partir do que é do 
domínio popular e de outros que, de maneira artesanal, foram transcritos, coletei narrativas que 
apresentam similaridades com contos consagrados, analisando as relações entre eles. No Doutorado, 
propomos analisar este material discursivamente, considerar questões como autoria, versões e 
circulação do discurso. Até que ponto uma saga local ou um “causo” de uma pequena cidadezinha pode 
ser influenciado inconscientemente pelos contos de fada e pelas narrativas fantásticas? Ou uma saga 
local tornar-se do domínio literário? É isso o que será abordado neste trabalho, com o objetivo maior de 
tentar esclarecer estas “coincidências” (regularidades), além de tornar pública a riqueza cultural da 
cidade de Baependi e do Sul de Minas. 

 
 

ANÁLISE DO DISCURSO VIA “OS POEMAS” DE MÁRIO QUINTANA 
 

Maria Nicolau, UNIVÁS/FAPEMIG 
 

Nesta exposição, vamos trabalhar a produção poética de alunos do quinto ano do, Colégio Anglo. Este 
trabalho está relacionado à tese de doutorado do PPGCL, em que se desenvolvem práticas pedagógicas 
com o texto poético. Propomos identificar, a partir do poema de Mário Quintana intitulado “os poemas”, 
uma forma de realizar uma atividade fora da sala de aula, onde os pássaros trazem o poetar como algo 
de um processo identificatório para desenvolvimento da escrita. Para isso, propõe-se escrever a partir de 
versos posteriormente realizados pelos alunos, de forma a serem identificados sentidos e perspectivas 
do dizer, na linha da Análise do Discurso. A interação entre o fazer uma atividade fora da sala delineia e 
o que o verso versa sobre o objeto do discurso (pássaros), por exemplo, dinamiza a produção poética 
com os alunos. E esses, provocados por uma vivência experimental, a partir de um desenvolvimento do 
trabalho de Payer (2015), irão realizar tal prática integrando-a ao aprendizado da língua materna. A 
Análise do Discurso poético virá traduzir tal experimento, e, portanto, resignificar o espaço-aula. 

 
 

INCLUSÃO ESCOLAR: CONSTITUIÇÃO DE UM DISCURSO 
 

Lisiane Flores de Oliveira Strumiello, UNIVÁS 
 

Na atualidade, as políticas educacionais inclusivas e os esforços pedagógicos concentram-se em trazer 
para a escola regular o aluno com necessidades especiais, sendo estas baixas ou altas intelectualidades, 
aproximando-o dos padrões de normalidade praticados neste espaço. Através da linguagem, o homem 
transforma a realidade em que vive e a si mesmo. Neste estudo, que faz parte da pesquisa do doutorado 
em Ciências da Linguagem, nosso olhar se volta para diversos tipos de diferença: a superdotação 
intelectual ou subdotação intelectual. Interessou-nos analisar e compreender, a partir do dispositivo 
teórico-metodológico da Análise de Discurso (AD), como se constituem os discursos de professores e 
alunos em situação de inclusão escolar. Buscou-se, na fala dos professores e alunos, os processos de 
produção de sentidos acerca da experiência da inclusão. Acredita-se que tal processo incorpora o 
fazer/pensar no dizer dos entrevistados em suas redes de relações; aponta-se, portanto, elementos 
significativos para uma análise do processo inclusivo. Desta forma, o corpus da pesquisa se constitui de 
registros de linguagem obtidos por meio de entrevista informal semiestruturada com alunos em situação 
de inclusão e com seus professores. Como resultados buscou-se entender os modos de funcionamento 
do discurso, articulando as temáticas que emergem nas conversações com os modos discursivos de 
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operar-se a inclusão escolar. 

 
 

OUTRA FACE. LINGUAGEM FOTOGRÁFICA EM PRÁTICAS DE ACOLHIMENTO 
 

Maria Onice Payer, UNIVÁS 
 

Proponho descrever e analisar um trabalho de intervenção artística que vem sendo feito através da 
linguagem fotográfica como um modo de proporcionar identificações entre aqueles que acolhem e 
aqueles que são (ditos) acolhidos dentre sujeitos que emigram/se refugiam. A partir do encontro da 
população expectadora com imagens fotográficas da face humana, em diversas mostras fotográficas no 
contexto de eventos culturais como festas e feiras (BOLONHA, 2016), propõe-se explorar os efeitos de 
sentido da relação entre semelhança e diferença, que ali se produzem. O trabalho tem o objetivo de 
compreender como a memória discursiva, pelo interdiscurso, trabalha e é trabalhada em sentidos que 
rondam a crise humanitária, no contexto de práticas de Acolhimento de sujeitos em condições de 
vulnerabilidade. Assim, a análise desenvolve um tópico do Projeto de Pesquisa “Processos de 
subjetivação, imigração e linguagem” (Pq/CNPq). 

 
 

Eixo temático: Linguagem, Conhecimento e suas Tecnologias 
 
Sessão Coordenada: AS TECNOLOGIAS DE LINGUAGEM E A FORMA MATERIAL DO CONHECIMENTO 
 
Cristiane Dias – UNICAMP / LABEURB 
 
A produção de conhecimento ocorre conjuntamente à elaboração de instrumentos e tecnologias. No que 
se refere à linguagem, essas tecnologias passam pelos modos de formulação. Como afirma Orlandi 
(2001), “formular é dar corpo ao sentido”. Nessa perspectiva, essa sessão coordenada tem como objetivo 
analisar processos de significação que dão forma ao conhecimento por meio de tecnologias de linguagem 
como, por exemplo, as hashtags, grafos, fanpage, site, plataformas e aplicativos. Cada uma dessas 
tecnologias são formas materiais que põem em circulação um conhecimento sobre a sociedade e a cidade 
e sobre a organização e constituição dos arquivos, ressignificando os espaços do saber e o saber sobre os 
espaços, tanto em sua ordem quanto em sua organização. Inscritos na perspectiva teórica da Análise de 
Discurso, a proposta do grupo é apresentar análises que trabalhem os efeitos de sentido do digital: a) na 
constituição dos arquivos e da memória; b) na constituição das formas de mobilidade e do espaço urbano; 
c) na constituição da violência e dos processos de identificação dos sujeitos. Todas essas questões serão 
foco das reflexões propostas nos trabalhos dessa sessão coordenada. 

 
 

(CON)FUSÃO ESPACIAL 
 

André Silva Barbosa,  UNICAMP/CNPq 
 

O nosso objetivo principal foi compreender o funcionamento de determinadas inscrições do espaço 
urbano no espaço digital, e também os efeitos de sentidos que elas produzem em ambas as 
materialidades. Para isso, realizamos análises de recortes do site Google Maps e do jogo para celular 
Pokémon GO. Primeiramente, expomos os distintos modos como a cidade é formulada nesses programas, 
fazendo uma comparação entre eles. Em seguida, discutimos a relação aí instaurada entre esses espaços 
digitais e o da própria cidade. Com as nossas análises, pudemos compreender que sites e aplicativos como 
estes com os quais trabalhamos, a partir da “transferência” de uma materialidade específica para outra, 
realizam uma “metáfora” (PÊCHEUX, 2009) do espaço urbano, com a qual certos sentidos da cidade são 
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transformados em dados eletrônicos, em “memória metálica” (ORLANDI, 1996), para serem formulados 
no digital. Observamos como, desse modo, tais programas fazem uma “simulação” (Idem, 2012) do 
espaço urbano que, através de um enquadramento que encerra a “profundidade” da cidade na 
bidimensionalidade possível de uma moldura, gera um “espaço achatado”. Notamos, assim, como eles 
constroem uma cidade “realista” (REICHER, 2009) que, mesmo já sendo da ordem do “imaginário” sobre 
ela (ORLANDI, 1999), tende a se significar como se fosse a cidade em seu “real” (Ibidem): gesto que funde, 
que, pela produção de um efeito de indistinção entre materialidades que não se confundem, produz tal 
“espaço (con)fuso”. 

 
 

LEITURA DE GRAFOS PELA PERSPECTIVA DA AD 
 

Mariana Garcia de Castro Alves, UNICAMP 
 

Busca-se uma reflexão sobre a leitura e a produção de grafos em redes digitais. O objetivo é compreender 
os efeitos de sentido do digital enquanto formas materiais características de arquivos contemporâneos. 
Como artefatos tecnológicos, os grafos superam as capacidades individuais de memória. Assim, como 
ferramentas, além de representarem interpretações de sujeitos historicamente constituídos – a 
tecnologia não é neutra –, refletem subjetividades frente a determinadas condições de produção, numa 
perspectiva externalista. Essas tecnologias de arquivo são fontes para diversas áreas como Antropologia, 
Comunicação, Marketing etc. Ao considerar a relação entre discurso, tecnologia, ideologia e inconsciente, 
buscamos refletir criticamente sobre a leitura de grafos, frente à teoria ator-rede, de Bruno Latour, e aos 
estudos de linguagem, no entendimento de sentidos em circulação, inscritos no modo de produção 
capitalista em seu estágio atual. 

 
 

SENTIDOS DE JUSTIÇA E POLÍCIA E SEUS EFEITOS NA SOCIEDADE  
 

Guilherme Ferragut, UNICAMP 
 

O presente trabalho tem por objetivo analisar as postagens da página da Folha de São Paulo no Facebook 
sobre a polícia e a justiça. Buscamos compreender como circulam os discursos sobre justiça e polícia, 
mobilizando sentidos de descrédito em relação a tais instituições, podendo, em decorrência disso, 
influenciar casos de linchamento como o ocorrido em maio de 2014 no Guarujá. Sendo assim, 
mobilizando o dispositivo teórico da Análise de Discurso, foram selecionadas as postagens no período de 
18 de outubro de 2016 a 18 de janeiro de 2017, onde encontram-se as palavras polícia e justiça. Além da 
análise dessas postagens, também analisaremos os efeitos dessas informações nos usuários da rede 
social, tendo em vista que nem tudo que é postado no Facebook chega a todos os seguidores da Folha 
de São Paulo. Também trataremos dos linchamentos, considerando que o corpo das vítimas de tal 
violência é textualizado pelos seus agressores. Quando se pensa na questão do linchamento, vê-se que 
ela está atrelada, significativamente, ao modo como os sentidos de justiça vão se produzindo e, também, 
como a internet passa a determinar o modo como a sociedade se relaciona com o próprio Estado e, em 
consequência, com seus aparatos, como é o caso do jornalismo. 

 
 

DE AMARILDO AO HAITI: O PERCURSO DE DUAS HASHTAGS PELA MEMÓRIA 
 

Deborah Pereira, UNICAMP 
 

O presente trabalho tem como objetivo compreender o funcionamento discursivo de #SomosTodos nas 
redes sociais: #SomosTodosAmarildo, #SomosTodosMacacos, #SomosTodoBrasil, entre outras, à luz da 
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Análise de Discurso. Para isso, procura-se refletir sobre como operam as hashtags na ordem da circulação 
dos sentidos. É importante ressaltar que estas circulações também são atravessadas por já-ditos e, como 
coloca Pêcheux (1981, p. 28), “não são nunca aleatórias”. Partindo disso, a análise focará em duas 
hashtags, #SomosTodosAmarildo e #NinguémÉHaiti, sob a perspectiva das noções de Memória e Sujeito 
Universal, refletindo acerca das relações de deriva que levam Somos Todos à Ninguém É. A respeito da 
noção de universalidade, trazemos Pêcheux (1975 [2014, p. 117]) que aborda que o sujeito universal está 
“situado em toda parte e lugar nenhum”. Assim, #SomosTodosAmarildo apaga as contradições e 
distinções de classe existentes entre os sujeitos, convocando-os a um lugar comum, a um sentir e ser 
único. A partir disso, observamos que a estrutura passa por processos de deriva, chegando a 
#NinguémÉHaiti, que funciona pela memória de #SomosTodos. Para estabelecer a relação entre os dois 
enunciados, tomamos como entrada a noção de efeito de memória (COURTINE, 1981) e sentidos em fuga 
(ORLANDI, 2012) entendendo que #NinguémÉHaiti rompe e ao mesmo tempo retoma a repetibilidade 
de #SomosTodosAmarildo, o coloca em outro lugar e questiona a universalização e homogeneidade posta 
neste ser todos. 

 
 

DO ARQUIVO COM MEMÓRIA À MEMÓRIA COMO ARQUIVO 
 

Cristiane Dias, UNICAMP 
 

As noções de memória e arquivo sempre estiveram no cerne das preocupações da Análise de Discurso. 
Em textos como “Ler o arquivo hoje”, Pêcheux problematizou teoricamente a noção de arquivo, assim 
como Guilhaumou e Maldidier o fizeram no texto “Efeitos de Arquivo”, problematizando a noção de 
arquivo e, com isso, a própria noção de corpus. A partir desses textos, proponho refletir sobre os 
deslocamentos que a produção de uma “memória metálica” pela mídia e pelas tecnologias digitais, 
através de um tratamento digital da informação, que permite a replicação, compartilhamento e 
“armazenamento” de tudo, produzem na noção de arquivo e, com ela na noção de corpus em Análise de 
Discurso. Ao mesmo tempo e pela mesma razão, a iminência de desaparição dos arquivos espreita. 
“Móvel, transitório, efêmero, inapreensível, mundo do fluxo, fluido, que se esvai rapidamente. Quantos 
sites perdidos logo que concebidos, presentes apenas na aparência...” (ROBIN, 2016, p. 399). Para refletir 
sobre esses deslocamentos teóricos, mas também metodológicos, na medida em que intervém na forma 
de montagem do objeto de análise, trago o problema do arquivo com memória e da memória como 
arquivo, sendo o primeiro aquele que funciona pelo esquecimento e o segundo aquele que, pelo trabalho 
técnico da memória, instaura um regime de não-esquecimento. 

 
 
Sessão Coordenada: CAMINHOS TRAÇADOS PELO PROCESSO DE INCLUSÃO EDUCACIONAL 
 
Eliana Lúcia Ferreira (UFJF) 

Os caminhos traçados pelo processo de inclusão educacional/social que vem ocorrendo no Brasil mais 

especificamente a partir da Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência (ONU, 2006) estão 

ocasionando a transposição de um terreno pavimentado por muitas certezas, para alcançar outro terreno 

perplexo de incertezas, mas calcado em um processo educacional mais justo, coerente e menos idealista. 

A educação inclusiva pressupõe uma concepção heterogênea de educação e sociedade que põe em jogo 

discursos-outros, perpassando por dizeres que mostram uma não-coincidência de dizeres e sentidos. 

Portanto, os trabalhos dessa sessão, na sua maioria ancorados no dispositivo teórico-metodológico da 

Análise de Discurso, buscam mostrar a produção dos efeitos de sentidos sobre o processo educacional 

brasileiro das séries iniciais ao ensino superior. O que se pode observar das conclusões dos trabalhos é 

que a educação inclusiva não é algo tão simples. Não é ajustar/adaptar/aceitar/permitir estar juntos, 

nem tão pouco é um afrouxamento do rigor das exigências educacionais. A educação inclusiva requer 
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uma instrumentalização/acessibilidade para propiciar a construção de uma educação de qualidade para 

todos em todos os momentos do processo educacional. Ela não pode ser construída por caminhos únicos, 

deve ser embasada numa extensa e intensa experimentação de vivências e de possibilidades de se 

significar. E é nesta dimensão do “significar” através do acesso (físico, informacional e formacional) que 

as pesquisas aqui apresentadasapontam para a necessidade de mudanças no campo do possível. 

 
 

CAMINHOS DA ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 

Debora Cristina Ricardo, UFJF 
 

O trabalho tem como objetivo principal analisar e discutir a acessibilidade da pessoa com deficiência na 
Educação Superior. Para tanto, se construiu um referencial teórico centrado nos conceitos de Educação 
inclusiva, Tecnologia Assistiva e Desenho Universal de Aprendizagem (Universal Design for Learning). 
Metodologicamente, trabalhamos com o referencial da Análise do Discurso, buscando compreender os 
discursos sobre a acessibilidade propostos pelas Universidades Federais participantes do programa 
INCLUIR/MEC. Nesta pesquisa, assumimos o desafio de identificar um modelo de educação dentro de 
uma concepção curricular heterogênea que reconhece os sujeitos-alunos como protagonistas de seus 
destinos e como agentes de mudança, motivados por interesses e intencionalidades. Logo, entram em 
questão, nesse processo, os mecanismos que são mobilizados para a conversão dessa vontade pessoal, 
garantindo, assim, múltiplas práticas educacionais. 

 
 

PRÁTICAS INCLUSIVAS E SUBJETIVIDADE 
 

Juliana Santana Cavallari, UNIVÁS  
 

O propósito deste estudo, que se ancora no dispositivo teórico-metodológico da Análise de Discurso, é 
abordar e compreender os sentidos que emanam do discurso da inclusão e que estão atrelados ao 
imaginário que esta discursividade evoca e mobiliza acerca da diferença, deficiência, alteridade, ser 
especial, ser excluído. Buscou-se observar e compreender, mais especificamente, o modo como as 
práticas inclusivo-educacionais são constituídas e investidas de significância no espaço escolar. Partindo 
do pressuposto de que a inserção de alunos especiais em turmas de escolas regulares angustia e até 
mesmo inibe a atuação daqueles que deveriam possibilitar a aprendizagem de ‘todos’ os alunos, já que 
são investidos de um suposto saber sobre o outro, levantou-se a hipótese de que a inclusão, como vem 
sendo praticada, é engendrada por gestos de exclusão e pelo apagamento da alteridade e da diferença 
constitutivas do sujeito e da linguagem. O corpus desta pesquisa compreende registros coletados por 
meio de entrevistas informais semiestruturadas que foram realizadas com o diretor, coordenador 
pedagógico, professores, alunos e pais de alunos que convivem diretamente com alunos ditos especiais, 
regularmente matriculados em uma Escola Municipal de Educação Infantil, localizada na região do Vale 
do Paraíba. A análise dos registros discursivos contribuiu para o entendimento dos diferentes modos de 
subjetivação e dos impasses subjetivos engendrados nas/pelas práticas inclusivas. 

 
 

HISTÓRIAS E DIFERENÇAS DO OUTRO, NO ENSINO SUPERIOR 
 

Eliana Lucia Ferreira, UFJF 
 

O atual foco nas Políticas Públicas de Inclusão do Ensino Superior traz para o debate questões 
contundentes sobre as diretrizes das Políticas Públicas implementadas pelas IFES e suas capacidades de 
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convertê-las em discursos sociais politicamente corretos e academicamente fragilizados. Sendo assim, 
buscamos aqui compreender os sentidos da Política Pública da Educação Especial na perspectiva 
Inclusiva, e indagamos as condições de emergência de posições no diálogo político, que representam as 
demandas atuais dos grupos sociais que foram historicamente excluídos dos espaços de representação 
do ensino superior. Este estudo se embasou no dispositivo metodológico da Análise de Discurso, que nos 
permitiu refletir sobre alguns aspectos do funcionamento histórico e ideológico dos espaços de 
representação política, que ressoam em desafios específicos enfrentados pelas atuais políticas de 
fomento e sustentação da diversidade. Em vista dessas considerações, esta nossa reflexão se concentrou 
em uma análise de dimensão histórica e ideológica desses mecanismos de exclusão e gestão social, como 
parte de uma memória coletiva (de memorialização das relações sociais), que se sedimenta por discursos 
dominantes e assim acomoda nosso olhar às práticas políticas sobre o outro, suas diferenças e sua 
história. 

 
 

AVANÇOS E DESAFIOS DAS POLÍTICAS DE ACESSIBILIDADE DAS IFES 
 

Flávio Iassuo Takakura, UFJF 
Eliana Lucia Ferreira, UFJF 

 
Este estudo teve como objetivo analisar a evolução da matrícula de pessoas com deficiência no ensino 
superior nos últimos dez anos, a partir dos dados disponíveis na plataforma do INEP (Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). A Análise do Discurso foi utilizada na interpretação 
dos dados obtidos, identificando as representações simbólicas que favoreceram e prejudicaram a 
consolidação das Políticas Públicas de atendimento dos direitos da pessoa com deficiência, em particular 
no que se relaciona ao seu direito ao ensino superior. Identificamos que o número de ingressantes nas 
instituições de educação superior cresceu 17,1%. Com taxa média de crescimento anual de 8,4% nos 
últimos dez anos, a rede federal registrou aumento no número de ingressantes superior a 124% entre 
2002 e 2014. Em relação ao número de alunos com deficiência, observamos que, de acordo com o INEP, 
as matrículas de pessoas com deficiência aumentaram quase 50% entre 2010 e 2014. Em 2014 eram 
quase 30 mil alunos, enquanto em 2010 eram pouco mais de 19 mil, sendo a maioria em cursos de 
graduação presenciais. Analisando os dados, podemos afirmar que não somente as políticas de inclusão 
e a promoção das diferenças como diversidade são recentes na história brasileira, como as formas de 
representação política dos diferentes segmentos sociais, que nos espaços de diálogo institucionais ficam 
expostas a processos históricos de exclusão social legitimados socialmente. 

 
 

CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL 
 

Lívia Fabiana Saço, UFJF 
 

Este estudo é uma reflexão que busca compreender as condições de emergência do processo de inclusão 
escolar e as novas posições do corpo docente e discente no cenário das negociações 
políticas/educacionais. Nosso referencial metodológico se deu a partir da Análise de Discurso, para nos 
atermos aos discursos dos alunos com deficiência regulamente matriculados na UFJF, no período de 2013 
a 2015. Nossos estudos têm mostrado a relevância de se abordar os mecanismos de re-produção de 
relações sociais desiguais na estruturação da sociedade brasileira, discutindo-os mais amplamente face 
aos dilemas da cidadania e da condição de cidadão em nossa contemporaneidade. É relevante ainda 
reconhecer os modos de articulação entre interesses individuais e coletivos na discussão sobre cidadania 
e inclusão social e, consequentemente, reconhecer as possibilidades de equacionamento entre a 
autonomia individual e a garantia de direitos associados a identidades coletivas, comunitárias, 
sustentadas por vínculos sociais. 
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS – O INÍCIO DA GESTAÇÃO BEM-SUCEDIDA 
 

Maria do Carmo Rossler de Freitas, UFJF  
 

Com a intensificação dos movimentos sociais de luta contra todas as formas de discriminação que 
impedem o exercício da cidadania das pessoas com deficiência, emerge, em nível mundial, a defesa de 
uma sociedade inclusiva. No decorrer desse período histórico, fortalece-se a crítica às práticas de 
categorização e segregação de estudantes encaminhados para ambientes especiais, que conduzem, 
também, ao questionamento dos modelos homogeneizadores de ensino e de aprendizagem, geradores 
de exclusão nos espaços escolares. Na busca de enfrentar esse desafio, o trabalho aqui apresentado trata 
de apresentar boas práticas de inclusão escolar desenvolvidas em escolas inclusivas. 
Metodologicamente, o trabalho foi desenvolvido de acordo com os seguintes passos: primeiramente, 
identificamos algumas escolas inclusivas na cidade de Campinas/SP e, atuamos de forma intencional na 
Escola Doctus. Num segundo momento, acompanhamos os trabalhos de uma escola no decorrer de 3 
anos. As atividades pedagógicas desenvolvidas foram filmadas e analisadas por expertises da área de 
inclusão e, por fim, copilamos os diversos depoimentos dos alunos das classes inclusivas. Os depoimentos 
foram analisados a partir da metodologia da Análise do Discurso. A partir das nossas análises, podemos 
afirmar que diversos movimentos buscam repensar o espaço escolar e a identificação das diferentes 
formas de exclusão geracional, territorial, étnico racial, de gênero, dentre outras, e que a proposta de 
inclusão escolar começa. 

 
 
Sessão Coordenada: OBSERVATÓRIO ANALÍTICO DE FUNCIONAMENTOS SEMÂNTICOS DA RELAÇÃO 
ENTRE A LINGUAGEM E OUTRAS TECNOLOGIAS 
 
Eduardo Alves Rodrigues – UNIVÁS 
 
Esta Sessão Coordenada reúne pesquisadores do Grupo de Pesquisa Estação Tecnológica da Linguagem 
(ETL, CNPq) e objetiva a exposição e a discussão de resultados de pesquisas que buscam compreender 
efeitos de processos semânticos em funcionamento a partir da relação entre a linguagem e outras 
tecnologias. Essas pesquisas mobilizam diferentes corpora no âmbito do quadro teórico-metodológico 
seja da Semântica da Enunciação seja da Análise de Discurso, expondo (ir)regularidades e especificidades 
que caracterizam objetos simbólicos concernidos nessa relação pelo modo como aí tais objetos 
significam. Torna-se central, portanto, nas pesquisas aqui reunidas a investigação e a análise de possíveis 
modos de constituição, formulação e circulação dos efeitos decorrentes da imbricação entre a tecnologia 
da linguagem e outras tecnologias. O Grupo ETL constrói, assim, um observatório analítico do movimento 
dos sentidos e dos sujeitos sobre tal relação, o qual ganha visibilidade pela análise (1) da significação de 
corpos na arte digital (2) dos efeitos da tecnologia de arquivo sobre a (res)significação do povo judeu; (3) 
do deslocamento do sujeito na cidade que se marca em processos de escrita no whattpad; (4) de questões 
éticas decorrentes do funcionamento da tecnologia; (5) da significação da família e do casamento na 
tecnologia da fotografia e (6) da relação 'tecnologia e inovação' construída em estruturas linguísticas 
coordenadas. 

 
 

TRANS-CON-FORMAÇÃO DE CORPOS PELA ARTE DIGITAL EM EXPOSIÇÃO NO INSTAGRAM 
 

Eduardo Alves Rodrigues, UNIVÁS 
 

Neste trabalho, analiso modos de conformação e transformação de corpos que expõem, no/pelo aparato 
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tecnológico da aplicação Instagram, evidências de sentido forjadas a partir da relação entre o linguageiro 
e o digital. As análises apresentadas estão centradas na montagem discursiva que sustenta tal trabalho 
simbólico-ideológico produzindo efeito sobre o funcionamento político da divisão social da leitura, do 
conhecimento, da interpretação que estabelecem certos contornos para imagens passíveis de (não) 
serem socialmente reconhecidas como corpos. Sustenta as análises o quadro teórico-metodológico da 
Análise de Discurso, sobretudo, o modo como nesse quadro a metáfora é concebida relativamente ao 
campo do jogo entre a repetição e a diferença que torna possível tanto a reprodução quanto a ruptura 
no âmbito dos processos semânticos historicamente determinados. As análises mostram que, na 
imbricação com certos funcionamentos discursivos possíveis no/pelo digital, os corpos podem constituir-
se como lugar de dis-tensão relativamente ao campo da interpelação-identificação-produção de 
sentidos. 

 
 

SUJEITOS E SENTIDOS EM DESLOCAMENTO NO ESPAÇO URBANO/DIGITAL: GESTOS DE 
INTERPRETAÇÃO 

 
Renata Chrystina Bianchi de Barros, UNIVÁS 

 
Partindo do pressuposto de que a escrita é uma tecnologia de linguagem, nesta comunicação pretendo 
apresentar recente pesquisa na qual objetivei compreender a escrita na materialidade digital afetada 
pelo gesto de deslocamento do sujeito no espaço urbano. De modo mais específico, nesta pesquisa 
objetivei compreender o funcionamento da linguagem, os processos de constituição do sujeito e dos 
sentidos e as marcas dos traços da narratividade urbana produzidas pelo gesto do deslocamento do 
sujeito na cidade sobre os processos da escrita de sujeitos que escrevem em aplicativos como o whattpad, 
software que possibilita a produção de diferentes tipos de textos e que se apresenta, ainda, como rede 
social on-line, na qual os participantes podem ou não compartilhar os textos produzidos para que outros 
os leiam e comentem. O corpus de análise desta pesquisa foi composto por materiais que se constituem 
na narratividade urbana e se materializam no/pelo espaço digital, manifestando, de certa forma, os 
processos constituintes da escrita pela e na sociedade; processos estes para os quais pretendo dar certa 
visibilidade nesta comunicação. 

 
 

O PAPEL DA MEMÓRIA NO DISCURSO DA TERRA PROMETIDA: ESTUDO DA ARTICULAÇÃO DO 
ARQUIVO COMO TECNOLOGIA DE LINGUAGEM 

 
Alice Perucchetti Orrú, UNIVÁS/ UNIFAE 

 
Esta apresentação expõe resultados alcançados ao longo do trabalho de pesquisa realizado no curso de 
doutorado, no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da UNIVÁS. Faremos a exposição 
de algumas entradas de análise que fazem parte do trabalho, objetivando observar o funcionamento do 
arquivo, considerando-o como tecnologia de linguagem, de modo a compreender deslocamentos 
produzidos em seu funcionamento face à memória da formulação do discurso de formação do povo 
judeu, tomando a (re)significação de Israel na formulação/significação da Terra, do Povo e do Estado. 
Fundamentamo-nos teoricamente na Análise de Discurso, para compreender como o funcionamento de 
certo processo discursivo produz certas evidências de sentido no âmbito do corpus de análise, o texto 
bíblico, considerando-o como arquivo que produz evidências para o “ser sagrado”. 

 
 

RELAÇÕES SOCIAIS NA SOCIEDADE EM REDE: REFLEXÕES SOBRE ÉTICA E TECNOLOGIA 
 

José Simão da Silva Sobrinho, UFU 
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Neste trabalho, analisamos o texto ficcional “O tribunal da quinta-feira”, de Michel Laub (2016). A 
narrativa se constrói a partir de um acontecimento, sem se reduzir a ele: a publicação não autorizada, 
nas redes sociais, de mensagens trocadas, por e-mail, entre dois amigos. Dentre as leituras possíveis do 
texto, focamos as questões éticas que o funcionamento da tecnologia suscita. Consideramos a produção 
de tecnologia como trabalho que reproduz-transforma as relações sociais. Os modos como a tecnologia 
é posta em funcionamento produzem efeitos para o sujeito e suas relações com o outro em condições 
de existência materiais. Esses funcionamentos estão associados às formas como a tecnologia significa 
para/em o sujeito em sua historicidade. Nessa reflexão sobre a tecnologia, que a toma na perspectiva da 
heterogeneidade histórica de sua significação, nos deslocamos do instrumentalismo, que reduz a 
tecnologia a aparelho ou recurso e o sujeito a usuário, e do substancialismo, que considera como 
onipresentes determinados significados e efeitos da tecnologia, como se ao sujeito fosse impossível 
escapar a certos sentidos e efeitos. Assumimos a perspectiva do movimento do sujeito e do sentido no 
funcionamento da tecnologia. Na leitura que produzimos, além de analisar, no romance, as questões 
éticas implicadas no funcionamento da tecnologia, abordamos aspectos da relação entre ideologia e 
ficção, a partir, principalmente, de Macherey (1966) e Badiou (1967). 

 
 

'TECNOLOGIA E INOVAÇÃO': DO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO 
 

Luiza Katia Castello Branco, UFF/CAPES-PNPD 
 

Em pesquisa recente de pós-doutorado, integrada ao projeto 'O Brasileiro hoje: língua, cultura e novas 
relações sociais' (CAPES/coord. de Bethania Mariani), que problematiza como o sujeito brasileiro 
contemporâneo é inserido/se insere nas novas relações sociais, como se representa/se posiciona frente 
às práticas sociais existentes e como se subordina/resiste às políticas públicas que visam inclui-lo de 
algum modo – propusemo-nos a observar o funcionamento do significante 'inovação' e a compreender 
como o discurso da inovação afetava esse sujeito, interpelando-o como aquele que tem de estar (se) 
reinventando (n)o ritmo (tempo/espaço) da inovação tecnológica, mas não só. Nesse movimento de 
pesquisa, observamos que, muito raramente, 'inovação' aparecia sem seu par, 'tecnologia'. Sabendo que 
nosso grupo tem como um dos objetivos fundamentais constituir um arquivo que dê visibilidade ao modo 
como o funcionamento da relação linguagem/tecnologia se formula e circula socialmente, estamos 
construindo um arquivo de leitura em que se podem observar regularidades na materialidade 
linguageira: ocorrências que constituem, nesse momento, como a matriz de nosso objeto de análise, se 
assim podemos dizer, a relação 'tecnologia e inovação' numa estrutura coordenada. Nessa apresentação, 
pela análise, buscamos dar visibilidade ao efeito de globalidade produzido por essa estrutura, apontando 
para o ponto de encontro da materialidade da língua, com a história, com o real. 

 
 

A FOTOGRAFIA COMO TECNOLOGIA DA LINGUAGEM 
 

Carmen Lucia Hernandes Agustini, UFU 
 

A fotografia é uma das formas da linguagem produzida em e por meio da tecnologia. Como objeto 
simbólico cuja tecnologia 'captura' o real, ela funciona, imaginariamente, na evidência do sentido, 
afirmando o óbvio da (in)visibilidade ali (im)posta; no entanto, por sua condição sígnica, a fotografia 
mantém-se na opacidade que a linguagem reclama/constitui. Ela apresenta um desencaixe constitutivo, 
já que o fundamento da linguagem é a significância, ou seja, forma e sentido não são coincidentes e, por 
isso, a linguagem abre-se à equivocidade (constitutiva) do(s) sentido(s). Sendo assim, a fotografia, como 
cifra da história, constitui-se como forma material, base de processos discursivos cujo trabalho imaginário 
intenta fazer o outro ver 'o que o fotógrafo pretensamente supõe ver'. Assim, a fotografia, como 
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tecnologia da linguagem, trabalha em função de provocar o um do(s) sentido(s) na inerência de sua 
equivocidade constitutiva. Considerando esse fundamento, analisamos o funcionamento da fotografia 
de família, em particular das fotografias de casamento em nossa sociedade, a fim de compreender e 
explicitar a incidência do acontecimento em seu regime enunciativo. Para tanto, mobilizamos a teoria da 
enunciação, de Émile Benveniste, e a teoria do discurso, de Michel Pêcheux. Nossa análise, procura, dessa 
forma, trabalhar a significância da fotografia, de modo a colocar em evidência sua condição linguageira. 

 
 
Sessão Coordenada: ORDEM E ORGANIZAÇÃO DA/NA MÍDIA: O GESTO POLÍTICO DA PRODUÇÃO DA 
LEITURA 
 
Telma Domingues da Silva – UNIVÁS 
 
Discutiremos leitura como gesto político, no contexto da sociedade mundializada, em que as “ofertas” se 
fazem alimentando / alimentadas por um sujeito urbano consumidor de informações, imagens etc. Na 
relação com referências teóricas diversas, destacando-se a Análise de Discurso, compreende-se mídia 
como o que circula ou faz circular a partir de um discurso de mercado. Uma dimensão institucional integra 
a dispersão de textos/imagens etc. a partir do gesto simbólico do consumo. Na cidade, espaço político-
simbólico, “o sujeito urbano é o corpo em que o capital está investido (...) espaço definido pela memória, 
a história se faz por um ‘eu’ que é urbano” (ORLANDI 2001, p. 193). O conjunto disperso de textos (mídia) 
é parte do que instaura o espaço social (as relações entre sujeitos) como espaço urbano. No extremo, 
embalagens e publicidade produzindo sentidos não só para o produto, mas significantes do consumo 
como prática social e discursiva, em demanda contínua. Também a “informação” ou a rede social no 
digital vão (in)escapar à captura do sujeito pelo mercado. Leituras diversas são, porém, possíveis, 
considerando-se os diferentes sujeitos e práticas e a possibilidade da resistência, nas práticas simbólicas 
cotidianas, a determinações políticas já-dadas, que naturalizam os sentidos pelo discurso de mercado, ao 
textualizar o meio e o sujeito (urbano, digital...) em mercadoria. Os trabalhos na sessão contemplam 
gestos de leitura produzidos na escola, na empresa e na imprensa. 

 
 

PRÁTICAS DE LEITURA, TECNOLOGIA E ESCOLA 
 

Juciele Pereira Dias, UNIVÁS 
Luciana Nogueira, UNIVÁS 

 
Esta comunicação tem como objetivo colocar em discussão o trabalho produzido em uma Oficina 
realizada a partir do Projeto de Extensão “A Linguagem vai à Escola – ALinE”, da qual participaram 
professores do PPGCL/UNIVÁS e de Escolas da Rede Pública de Ensino de Pouso Alegre. Nosso objetivo é 
compreender os sentidos de “leitura” na formação do sujeito professor enquanto leitor, ou seja, analisar 
o modo como esses sentidos se inscrevem em suas histórias na (e com a) leitura, suas dificuldades, 
inquietações, lutas por condições de trabalho, mas também enquanto superações, descobertas e alegrias 
que se fizeram presentes também na sua atuação enquanto professoras. Neste espaço de “trocas”, em 
um batimento entre a Teoria e a Prática, foram trabalhadas as diferentes noções de “leitura” na história 
da formação do sujeito leitor no Brasil em relação aos sentidos que ainda circulam no cotidiano. Dessa 
maneira, discutimos sobre as repetições nos métodos de alfabetização e as diferentes circunstâncias de 
enunciação do trabalho com as tecnologias na história, problematizando, também, o que é tecnologia, 
no sentido de compreendê-la de um modo mais abrangente e não somente como o que está posto em 
relação ao digital. Portanto, a escrita, os livros didáticos, os dicionários, as gramáticas foram 
problematizados enquanto tecnologias em potencial (virtual) para a produção de certos deslocamentos 
nas práticas sociais. 
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DE CINEMA E ESCOLA: CASO DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINAS 

 
Eneida Fátima Marques, SME- PMC 

 
Este trabalho é uma reflexão sobre aspectos do programa “Cinema & Educação”, implementado na Rede 
Municipal de Educação de Campinas desde 2016, em resposta à aprovação do projeto de Lei 13006/2014. 
As ações previstas pelo programa dividem-se entre: projetos de cineclubes nas escolas, processos 
formativos de educadores, composição de um acervo básico de filmes e planejamento de sua distribuição 
– movimentos que ocorrem de forma descentralizada. Nesse contexto, também se dão momentos de 
discussão sobre o cinema enquanto manifestação artística, sobre as relações entre cinema e educação e 
sobre as especificidades das experimentações nesta área nos segmentos educacionais envolvidos. A 
política, que vem sendo desenvolvida com alunos e professores de Ensino Fundamental, Educação 
Infantil e EJA, enfatiza o cinema como expressão artística e propõe que as relações com a produção 
audiovisual envolvam “ver para fazer junto” e “fazer para ver junto”, além de “conversar sobre o que é 
visto”, com o uso do método dos dispositivos de criação de imagens e de iniciativas de curadoria, práticas 
inspiradas por A. Bergala e disseminadas pelo Projeto “Inventar com a Diferença”, que conta com 
educadores de todo o Brasil e alguns países da América Latina, no intuito de inventar mundo éticos, 
estéticos e políticos que potencializem (re)leituras e (re)existências estéticas e políticas no cinema e na 
educação. 

 
 

HOMEM VERSUS MULHER: GESTOS POLÍTICOS NA/ PELA FOLHA DE S. PAULO EM ENTREVISTA COM 
LAERTE COUTINHO 

 
Lidia Noronha Pereira, UNIVÁS/CAPES 

 
No presente trabalho, busco discutir sobre o funcionamento discursivo do corpo travestido, considerado 
enquanto corpo discursivisado pela oposição binária masculino/ feminino, que vai além da reprodução 
da lógica do “ou se é mulher ou se é homem”. Mais especificamente, proponho analisar sentidos 
possíveis que circundam e constituem o gênero significado no corpo através de narrativas de tais sujeitos 
sobre sua significação outra aos olhos da norma. Para tanto, analiso uma matéria jornalística em que, na 
forma de entrevista a órgãos de imprensa, o sujeito se coloca publicamente. Dessa maneira, utilizo como 
recorte de análise uma entrevista concedida pela cartunista Laerte Coutinho ao jornal Folha de S. Paulo, 
em novembro de 2010. Nesse sentido, busco observar seu depoimento, frente às perguntas do referido 
jornal, veiculado pela mídia online, que representa uma narrativa de constituição da realidade do sujeito 
para além da lógica binária. Diante de tal material de análise, retomo os estudos de Orlandi (2003) e 
Nunes (2005) sobre a noção de arquivo, buscando colocar em questão o discurso do/sobre o corpo 
travesti funcionando pela memória de arquivo sobre a produção social, histórica do corpo e do sujeito, 
constituída pela sexualidade e pelo gênero, mas também pelo equívoco, pela falha, pelo paradoxo. Ainda, 
busco questionar a lógica disjuntiva e as “técnicas” de gestão social que visam marcar, identificar 
classificar, comparar sujeitos, a fim de reuni-los ou separá-los. 

 
 

A MIDIATIZAÇÃO DO TRABALHO E DO TRABALHADOR: IMAGEM DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 

Maria Isabel Braga Souza, PUC-Minas 
 

A realidade das organizações é materializada por meio da linguagem, em uma conjuntura que envolve 
sujeitos que falam e significam a partir de diferentes posições. Na sociedade atual, há um movimento 
grande para imprimir nas relações trabalhistas um sentido de rede (colaboração) e não hierarquia. 
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Ancorados na Análise de Discurso de linha francesa, buscamos compreender a significação dos discursos 
empresariais, trazendo para o presente estudo o recorte de uma notícia empresarial da Alcoa Alumínio 
S/A. Considerando os efeitos de coletividade e pertencimento, propomos analisar a nomenclatura 
“Alcoanos” que aparece no texto enviado à imprensa. Trata-se de um texto que foi veiculado em um site 
de notícias locais. Além de estar disponível na internet, o texto – denominado release, na área da 
Comunicação Social – também foi enviado à mídia, objetivando dar publicidade a uma iniciativa de 
voluntariado dos Alcoanos. Com a mundialização, as relações sociais também se constituem nessa 
conjuntura virtual, onde, para a empresa, há a visibilidade e a circulação da materialidade linguística dos 
enunciados que se destinam a significar a organização face a seus públicos. No material que 
selecionamos, observamos efeitos de sentido que fortalecem a imagem da empresa e dos Alcoanos, 
enquanto um grupo de trabalhadores que pensa no próximo, na comunidade. Discursivamente há um 
fechamento dos sentidos nesse material da empresa, que se faz representar de um modo e não de outro 
no espaço onde atua. 

 
 

DISPOSITIVO E DISCURSO NO DESIGN DA PRIMEIRA PÁGINA DO JORNAL IMPRESSO 
 

Ricardo Augusto Silveira Orlando, UFOP 
 

A primeira página do jornal impresso oferece um modo de leitura do mundo, da sociedade, do tempo 
capturado da jornada, de uma realidade discursivizada. Ela contribui, de modo decisivo, na economia 
discursiva do jornalismo, na conexão entre os esquadrinhamentos sociais, as instâncias de exercício do 
poder e uma produção discursiva que também se dá em meio a diversos modos de segmentação e 
organização. Neste trabalho, como em outros anteriores, continuamos nos interrogando, a partir da 
discursividade do visual na primeira página do jornal impresso, sobre o papel da visualidade na imprensa, 
buscando compreender como este espaço privilegiado participa e atua em meio aos regimes do visível 
em suas diversas temporalidades. A discussão proposta aqui se baseia na consideração da primeira 
página como um espaço singular no jornal, fundamental para as condições de visibilidade e dizibilidade 
da informação jornalística. Considera-se sua organização, com ênfase em preocupações oriundas do 
design e da comunicação visual, operando na produção e circulação de discursos, numa lógica que se 
recorta pelas noções de dispositivo e discurso baseadas em Foucault. O trabalho analisa o funcionamento 
da visualidade da primeira página, a partir de exemplos retirados de diferentes jornais contemporâneos, 
procurando enfatizar a relação entre modos de dar a ver e o exercício de uma política do olhar. 

 
 

A ESPACIALIZAÇÃO DA LEITURA NO JORNAL, DA CIDADE AO DIGITAL 
 

Telma Domingues da Silva, UNIVÁS 
 

A proposta desta comunicação é refletir sobre como se opera, na prática jornalística, (jornalismo 
brasileiro) a produção de uma “visualidade” na leitura das notícias/informação. Compreendo essa 
questão a partir da consideração da linguagem como produto de diferentes tecnologias (de linguagem). 
A partir de uma abordagem discursiva sobre a linguagem e o espaço digital, Dias (2013) aponta um 
processo no sentido da espacialização da leitura escrita, que deixa de ser “‘prisioneira pelo fio temporal’ 
da oralidade, para se tornar cada vez mais visual”. A produção de uma visualidade na leitura escrita é 
hoje bastante evidenciada com a expansão das práticas de leitura/ escrita no espaço digital. Tomamos 
como contraponto ao momento atual, em que se procura transportar o jornal para o meio digital, a 
introdução no jornalismo brasileiro do chamado “diagrama”, isto é, quando as páginas dos jornais passam 
a ser produzidas a partir de um projeto prévio. 
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Sessão Coordenada: SUJEITO, ESPAÇO, CORPO E SENTIDO 
 
Newton Guilherme Vale Carrozza – UNIVÁS 
 
Partindo da compreensão proposta por Orlandi (2012) que pensa o corpo não como corpo empírico, “mas 
como corpo em sua materialidade significativa enquanto corpo de um sujeito” (idem, p. 85), procuramos, 
nesta sessão coordenada, refletir sobre a relação entre corpo e ideologia, partindo do princípio de que 
“o corpo do sujeito está atado ao corpo da cidade, ao corpo social” (idem, p. 86). Ou seja, há que se levar 
em conta que não se trata de qualquer forma de corpo, mas do corpo que materializa uma determinada 
formação social, numa determinada conjuntura, e que se textualiza dentro da narratividade urbana. 
Diante disso, há variadas possibilidades de se tomar o corpo para estudo, também na sua relação com o 
espaço (diferentes territorialidades): corpos que transitam no inusitado, produzindo sentidos sociais 
inesperados que são em si um protesto. Corpos inertes. Corpos controlados. De um lado, o gesto, a 
'postura', a expressão; de outro, a interferência no corpo. Corpos em trânsito, corpos encarcerados, 
corpos 'banidos', corpos 'segregados', corpos 'legítimos', corpos integrados, corpos 'fora de lugar', em 
um espaço politicamente significado, que migram na produção de sentidos que se deslocam para 
diferentes objetos simbólicos. O comum, o normatizado, o hegemônico. O sujeito à procura de um corpo 
diferente. Tudo isso se coloca, para nós, como campos férteis de investigação. 

 
 

CORPO E(M) PERFORMANCE: SUJEITO E PRESENÇA 
 

Atilio Catosso Salles, UNIVÁS/FAPEMIG 
 

Esta pesquisa, filiada ao domínio teórico da escola francesa da Análise de Discurso, tem interesse em 
investigar a articulação sujeito/corpo/arte/presença. Para tanto, o corpus discursivo é constituído de 
uma performance intitulada “The artist is present”, produzida pela artista Marina Abramović, em 2010, 
no MoMA. Na discursividade analisada, a espessura material significante produz movimentos de sentido, 
movimentos do sujeito com o seu olhar e seu corpo, em um território (espaço-histórico-social), jogando 
com sentidos possíveis, em posições sujeito possíveis. Uma espessura material que é estrutural, simbólica 
e formulada como linguagem. Nessa direção, proponho, tal como Orlandi (2001, 2002, 2012), tomar o 
corpo, o corpo de um sujeito em performance, não enquanto um corpo empírico, biológico constituído 
de carne. O que interessa é a materialidade do sujeito na relação com o seu corpo, pois, como afirma a 
autora, tratar da materialidade do corpo na relação com um sujeito é considerar a ideologia, a história e 
os processos de vida social e política que intervêm sobre a produção da significação. 

 
 

CORPO, DISCURSO E SUBJETIVIDADE EM CIRURGIAS PLÁSTICAS 
 

Paula Chiaretti, UNIVÁS 
 

Este trabalho aborda a tentativa, sempre renovada, de fazer com que a aparência do corpo físico se altere 
por meio dos mais diversos expedientes. Dentre as práticas que buscam a modificação do corpo, 
destacamos, tomando como ponto de reflexão, a prática das cirurgias plásticas. Prática que pode, 
inclusive, nos auxiliar a compreender de que modo os “avanços científicos” são acompanhados pela 
flexibilização dos processos e modelos identificatórios. O material, que será analisado a partir da 
perspectiva teórico-analítica da Análise de Discurso (PÊCHEUX), foi recortado de um episódio do 
programa de televisão I want a famous face, que tinha como objetivo, por meio de uma série de 
procedimentos estéticos e cirúrgicos, fazer com que a participante se pareça com a cantora Britney 
Spears. Na declaração analisada, podemos observar um funcionamento discursivo marcado pela 
sobreposição do discurso científico ao da identidade particular. Entendemos que esse discurso se 
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constitui em um momento histórico específico, no qual os laços se apresentam supostamente 
horizontalizados, produzindo sentidos a partir dos quais se poderiam sobrepor corpos cujas “montagens” 
se encontram na tensão e aparente contradição entre homogeneidade (não apenas estética) e realização 
do ideal do eu. 

 
 

O processo de significação do corpo e do sujeito contemporâneos: deslizes e rupturas de sentido 
 

Lidia Noronha Pereira, UNIVÁS/CAPES 
 

No presente trabalho, filiado ao campo teórico da Análise de Discurso, busco compreender os efeitos de 
sentido (ORLANDI, 2012) que constituem a materialidade do corpo e do sujeito em seu processo de 
significação, na medida em que adentram os espaços sociais. Diante disso, questiono o corpo e o sujeito 
que escapam à significação normativa, no que diz respeito ao gênero, provando deslizamentos e 
rupturas. Corpos e sujeitos inscritos e significados pela própria tensão do feminino/masculino e que 
resistem em fechar sua significação em um ou outro polo. Para tanto, tomo como recorte de análise cinco 
imagens do cantor e compositor Liniker, bem como trechos de seu depoimento dado ao canal Trip TV em 
2016, em que fala de sua significação outra, para além da dicotomia do feminino/masculino. Interessa-
me, diante desses recortes, observar o funcionamento da (des)estabilização dos sentidos para corpo e 
para sujeito outros inseridos no cotidiano social. 

 
 

“CORPOS FORA DO LUGAR: METÁFORAS MÉDICAS NO DISCURSO JORNALÍSTICO SOBRE AS FAVELAS 
EM ‘O GLOBO’”  

 
Cícero Costa Villela, UFJF 

 
O presente trabalho tem por objetivo analisar o discurso do Jornal “O Globo” sobre as favelas cariocas, 
tendo como foco a relação entre discursos, sujeitos e territorialidades. O foco da análise recai sob o assim 
denominado pelo jornal: “processo de favelização” e suas diferentes metáforas (ORLANDI, 2005). No 
processo de análise, observamos que os dizeres sobre as favelas são atravessados por diferentes 
discursos que atualizam a memória do higienismo social que se materializam em diferentes metáforas 
como “favela como foco de pobreza” e “favela como deterioração da vida urbana”. Esses dizeres 
relacionam diretamente o discurso médico e suas diferentes materializações no discurso urbano 
(SENNET, 2006) relacionando, assim, cidade e os diferentes corpos que a habitam. Esse processo analítico 
possibilita observarmos a produção discursiva do espaço urbano, bem como a relação entre sujeito e 
territorialidade. Por fim, a análise mobiliza o aparato teórico- metodológico da Análise do Discurso 
(ORLANDI, 2005) em especial na leitura que a disciplina faz da cidade como materialidade 
urbanoadministrativa que controla, por assim dizer, sentidos, bem como os corpos passíveis de habitar 
determinado espaço (ORLANDI, 2001 ). 

 
 

CONSUMO, IMAGEM E CORPO 
 

Newton Guilherme Vale Carrozza, UNIVÁS 
Gabriel de Paiva Rosa Gaspar, UNIVÁS 

 
Refletimos sobre como a questão do consumo incide sobre o sujeito, considerado em sua materialidade 
corporal. Partimos de um gesto específico de transformação do corpo em que os sujeitos tentam se 
aproximar fisicamente de símbolos do consumo, como a boneca Barbie, para a partir daí compreender 
os processos discursivos que ligam o sujeito a um modo de estar no mundo que faz emergir a questão do 
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indivíduo enquanto mercadoria a ser consumida, principalmente no que se refere à sua imagem. Partindo 
da afirmação de que “o corpo é a materialidade do sujeito” (ORLANDI, 2012), dos conceitos de Sociedade 
do Espetáculo (DEBORD) e Sociedade de Consumo (BAUDRILLARD), propusemos um estudo sobre a 
boneca Barbie, para encontrar uma via de compreensão sobre o que sustenta a relação dos indivíduos 
com seus próprios corpos, quando se transformam fisicamente para terem a aparência de um boneco. 
Abrem-se, pelo discurso, pontos de deriva na compreensão do corpo do sujeito que se transforma para 
se parecer com um objeto símbolo de consumo e beleza. Entra em jogo a diferença entre o “natural” e o 
“artificial”. “Parecer-se com um boneco” é um duplo acontecimento do significante, uma vez que o 
boneco em questão é, sobretudo, um objeto que pretende se assemelhar a uma pessoa adulta e, nesse 
sentido, o sujeito busca se parecer com aquilo que se buscou parecer com um sujeito. É, em medida, o 
retorno do sujeito sobre o imaginário que tem dele mesmo. 

 
 
Sessão Coordenada: TECNOLOGIA, LINGUAGEM, MEMÓRIA, HISTÓRIA E(M) SUA(S) RELAÇÃO(ÇÕES) NA 
SOCIEDADE 
 
Luiza Katia Castello Branco – UFF 
 
Nesta Sessão Coordenada propomos pensar o modo como, em suas práticas sociais em um Estado 
capitalista mundializado, sujeito, memória, linguagem e tecnologia aí se constituem, se atualizam, se 
atravessam em relação, buscando compreender os processos discursivos que a essa(s) relação(ções) dão 
visibilidade em seus efeitos de constituição, formulação e circulação (ORLANDI, 2001). Os trabalhos aqui 
reunidos buscam discutir/refletir, dentre outras, questões relativas: (a) à memória, pensando aí o 
funcionamento da memória discursiva (PÊCHEUX, 1975; 1999), da memória de arquivo (ORLANDI, 1996), 
da memória metálica (idem) e da memória de futuro (MARIANI, 1998) em relação às diferentes 
materialidades (digital, verbal, não-verbal, etc.); (b) à tecnologia, sendo significada como domínio de 
saber, como linguagem, como técnica, como recurso, etc., estando advertidos por Pêcheux (1994) e 
Henry (1986) sobre "as condições históricas que determinam os sentidos de tecnologia na sociedade e 
na história, com consequências para os sujeitos e os sentidos" (ORLANDI, 2013). Assim, integram essa 
sessão trabalhos sobre: a imagem da mulher mãe na rede social Tinder; a relação formulação e tecnologia 
também analisados na rede de relacionamento Tinder; as versões controversas na leitura de arquivo; os 
discursos sobre o aluno, em propagandas governamentais brasileiras; o sujeito de linguagem produzido 
pelo discurso da inovação; o funcionamento discursivo dos emojis pela tecnologia da linguagem. 

 
 

VOZES (IN)AUDÍVEIS E (DES)ENCONTROS: DAS IMPLICAÇÕES SOCIAIS DO TEXTO EXPOGRÁFICO 
 

Débora Raquel Hettwer Massmann, UNIVÁS 
 

Esta reflexão inscreve-se no âmbito do projeto de pesquisa “Vozes e formas do texto expográfico: 
cruzamento de encontros e leituras” desenvolvido em parceria com a Universidade de Turim (UNITO), 
através de um Convênio de cooperação científica entre o Programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Linguagem (PPGCL) da Univás e a Unito. Nosso objetivo é analisar textos expográficos que circulam em 
museus brasileiros e italianos localizados tanto no espaço urbano como no espaço digital (por exemplo, 
museus histórico-institucionais, museus etno-antropológicos, museus artístico-culturais, entre outros). 
Como objeto de estudo, selecionou-se o Museu Penitenciário Paulista cujos textos expográficos são 
analisados à luz da teoria do discurso. O ponto central de nossa análise se situa no interesse em observar 
de que modo um discurso institucionalizado se constitui, funciona e circula em textos expográficos 
presentes em museus, considerando que ele é afetado pelas relações históricas, políticas e sociais das 
quais fazem parte fatores culturais e econômicos de cada país, na delimitação de territórios, tradições e 
seus sentidos. Pretende-se, portanto, analisar esta dinâmica que articula museu e linguagem para 
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enfatizar as implicações sociais do texto expográfico. 

 
 

SUJEITOS E SENTIDOS EM REDE: CONSTITUIÇÃO, FORMULAÇÃO E CIRCULAÇÃO 
 

Atilio Catosso Salles, UNIVÁS/FAPEMIG 
 

Nessa proposta de leitura, interessa-nos compreender como o sentido de 'encontro' está formulado no 
espaço de um aplicativo de relacionamento, o Tinder. Perguntamo-nos, então: com o que o sujeito 
contemporâneo está se comprometendo ao se filiar a um “app” como o Tinder, e o que dessa filiação 
decorre? Como se enreda (se tece) a escrita do sujeito contemporâneo no espaço material deste 
aplicativo? Antes de alinhavarmos os primeiros apontamentos, destacamos que a perspectiva teórica 
recortada para fazer trabalhar essa reflexão é a da Análise de Discurso; teoria esta que toma a relação 
língua/sujeito/história e introduz o objeto discurso como observatório de compreensão. Essa posição 
teórica se relaciona com nossa questão, à medida que nos oferece pistas para compreendermos de modo 
consequente a relação do sujeito com os vários sentidos contemporâneos de amor que se produzem 
na/pela língua em nosso corpus. 

 
 

UM EMOJI VALE MAIS QUE MIL PALAVRAS? 
 

Guilherme Beraldo De Andrade, UEMG 
 

Desde a gênese da ciência linguística até a atualidade, várias vertentes do estudo da linguagem foram 
criadas e definidas. No ano de 2015, o Dicionário Oxford elegeu como “palavra do ano” um emoji 
(pictograma que transmite a ideia de uma palavra). O presente trabalho pretende analisar a estrutura 
linguística por trás das imagens dos emojis, notadamente quanto a sua característica vinculada à 
tecnologia da linguagem e poder de convencimento. A partir dos pressupostos teóricos da Análise de 
Discurso, podemos considerar que o emoji vem se constituindo discursivamente, se ressignificando 
através da tecnologia da linguagem, o que suporta o estudo aqui pretendido, na medida em que não 
busca uma análise de conteúdo, mas, ao contrário, uma análise de uma prática discursiva, consoante 
Orlandi (2012) e Dias (2013). De igual forma, na linha de pesquisa da Argumentação, suportada em 
Aristóteles (2005) e Barthes (1990), será discutida a questão da retórica da imagem e sua capacidade de 
persuasão, frente à substituição de frases elaboradas por um simples emoji na formulação de discursos. 

 
 

Dos processos de produção de sentidos no Tinder: a imagem de e sobre a mulher-mãe 
 

Tatiana Barbosa De Sousa, UNIVÁS 
 

Nesta pesquisa, temos como objetivo investigar os efeitos de sentidos da imagem de mulher, de mãe e 
de mulher-mãe de mulheres que utilizam a rede social Tinder. Fundamentados na semântica do 
Acontecimento (GUIMARÃES, 2007, 2009), analisam-se postagens feitas por uma usuária do Tinder, que 
divulgou seus diálogos na rede com enfoque para os comentários que recebeu ao mencionar ser mãe e 
estar no site de paquera, e os efeitos de sentido que foram causados nos usuários, especialmente os 
homens, observando-se, essencialmente, a utilização da imagem da mulher estabelecida, a partir de uma 
memória já cristalizada do que é e do que se espera de uma mulher em nossa sociedade. Dessa forma, 
buscaremos mostrar as relações de sentidos que derivam destes discursos e se fazem ecoar em outros 
dizeres, ao longo da história. 

 



95 
 

 
A EDUCAÇÃO E O ALUNO EM PROPAGANDAS GOVERNAMENTAIS: UM OLHAR PARA AS REPETIÇÕES 

 
Milene Maciel Carlos Leite, UFF 

 
O objeto de análise desta pesquisa é a propaganda governamental televisiva brasileira, do período de 
1968 a 2017, no que diz respeito à educação pública, nomeada, na Constituição de 1988, como direito 
social de todos. O aporte teórico-metodológico é a Análise do Discurso de orientação francesa, com base 
em Pêcheux e Orlandi. Interessamo-nos, assim, pelo discurso, especificamente o discurso sobre educação 
(MARIANI, 1998). Consideramos as condições de produção das propagandas, diretamente ligadas ao 
tecido sócio-histórico-ideológico engendrado ao longo do período, que nos permitem apontar 
regularidades e dissonâncias nos discursos sobre educação (idem). Por condições de produção, 
compreendemos, junto a Orlandi (2012), em sentido estrito, o contexto imediato de produção do 
discurso; em mais amplo, o sócio-histórico-ideológico. Tal conceito, assim, nos remete às disputas de e 
por sentidos, às relações de força constituintes da prática discursiva. Nessa apresentação, trazemos à 
discussão gestos de análise de duas propagandas referentes à Medida Provisória nº 746, de 2016, de 
autoria do atual Presidente da República, e televisionadas em rede nacional, em 2017. Disponíveis para 
acesso no canal de vídeos Youtube, ambas têm como título “Novo Ensino Médio”. Consideramos o 
movimento dos sentidos que significam a educação e o aluno, com um olhar atento às repetições, a partir 
de uma pergunta norteadora: o que se repete aponta deslizamentos e/ou rupturas, no campo dos 
sentidos? 

 
 

O SUJEITO PELO DISCURSO DA INOVAÇÃO 
 

Luiza Katia Castello Branco, UFF/CAPES-PNPD 
 

Propomo-nos, nesta apresentação, a refletir sobre o funcionamento da relação que constitui atualmente 
o modo como o sujeito urbano constitui a e é constituído na/pela relação tecnologia/linguagem, e 
buscamos essa reflexão observando o modo como os efeitos de sentido produzidos no discurso "sobre" 
e "da" inovação se atravessam e se sustentam por/em outros discursos – como, por exemplo, o da 
sustentabilidade, urbanismo, empreendedorismo –, e como essa discursividade (se) (re)produz (em) uma 
forma histórica sujeito capitalista empreendedor – o sujeito da Tríplice Hélice – que constitui também os 
sujeitos que não produzem o conhecimento/inovação, porque, ao final, estes também são interpelados 
nesse lugar do empreendedorismo, do lucro, da oportunidade, de algum modo, já que "A inovação exige 
que as pessoas sejam funcionários, clientes, fornecedores, colaboradores, membros de equipe e cidadãos 
informados, vigilantes e responsáveis" (DODGSON; GANN, 2014). 

 
 
 
 
 
Sessão Coordenada: UM VIÉS TECNOLÓGICO: LINGUAGEM E A RELAÇÃO ESCOLA, VESTIBULAR, 
POLÍTICA E CONHECIMENTO 
 
Emanuela Francisca Ferreira Silva – IFSULDEMINAS 
 
Esta sessão conflui em si as diversas tecnologias da linguagem e tem como proposta o diálogo entre 
diversas teorias com o dispositivo teórico oferecido pela Análise de Discurso, numa tentativa de discutir 
a relação escola/vestibular/política e conhecimento, nas escolas ocupadas e circulando nas redes; e o 
discurso literário produzido no livro “Cidade de Deus”, da autoria de Paulo Lins, que coloca em circulação 
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a nomeação deste bairro ressignificando sentidos e produzindo novos discursos. Para Auroux, o processo 
histórico de gramatização das línguas do mundo se dá na base de duas tecnologias de linguagem: a 
gramática e o dicionário. O conceito de "tecnologia de linguagem" vem das discussões no âmbito do 
convênio entre a HIL francesa (SYLVAIN AUROUX) e brasileira (ENI ORLANDI) desde a década de 1980. 
Orlandi amplia esta noção colocando como tecnologias de linguagem tudo o que está na base de um 
processo discursivo-linguageiro. 

 
 

LINGUAGEM E CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO: O ATO DE ESCUTAR EM INTERFACE COM A 
LEITURA 

 
Emanuela Francisca Ferreira Silva, IFSULDEMINAS/IFSULDEMINAS 

 
Este trabalho é uma discussão sobre a importância da música e do ato de escutar no processo de ensino-
aprendizagem. Tem-se uma perspectiva enunciativa que tenta agregar ao ensino de sala de aula outras 
formas de aprender, se ancorando em teorias do texto e do discurso que dialoguem com teorias da 
música. Não é possível pensar o processo de ensino-aprendizagem e a pesquisa por um caminho sólido; 
a fluidez de um mundo em constante mudanças traz para o ensino uma certa volatilidade em que é 
preciso um trabalho criativo do professor-pesquisador com vistas a oferecer uma aula multicultural que 
dialogue com a realidade globalizante que se instaura. Têm-se duas perspectivas: os estudos de 
Benveniste (1989) em que a leitura é um ato enunciativo, realizado com a concentração e a resolução, 
dentro de um contexto único, da correlação entre o sentido e o fato, entre o universal e o individual, 
entre o real e o ideal, obrigando o leitor a percorrer um caminho particular e tecer suas compreensões, 
somado à concepção de língua/linguagem como interação social (BAKHTIN/VOLASHINOV, 1983). E os 
estudos de Schafer (1991) e Sloboda (2008) sobre música como processo de ensino que abrange a todos 
os indivíduos, independente de talento, faixa etária ou classe social. A música está presente em quase 
todas as culturas do mundo. É preciso, pois, transgredir a forma engessada de se trabalhar o processo de 
ensino-aprendizagem, tendo-a como suporte, como diretriz, como meio. 

 
 

CIRCULAÇÃO DOS SENTIDOS NOS MOVIMENTOS DE OCUPAÇÃO DAS ESCOLAS NO PARANÁ 
 

Cidarley Grecco Fernandes Coelho, UNICAMP/CAPES 
 

Durante o ano de 2016, em diferentes estados do Brasil, diversas instituições de ensino foram ocupadas 
por estudantes que protestavam contra as medidas do governo. A circulação dos eventos nas redes 
sociais mostrou como a linguagem, o conhecimento e as tecnologias estão em relação com os 
movimentos da sociedade e com o político. Assim, este trabalho propõe uma discussão sobre os sentidos 
em circulação durante o movimento de ocupação das escolas no Estado do Paraná, pela perspectiva da 
Análise de Discurso, fundada por Michel Pêcheux, na França, e no Brasil, por Eni Orlandi, compreendendo 
que os sentidos são constituídos, formulados e circulam na relação com a memória discursiva, o 
interdiscurso, produzindo efeitos de sentidos. Partindo de análises dos dizeres de cartazes presentes nas 
escolas ocupadas e circulando nas redes, o dispositivo teórico e analítico será mobilizado com vistas à 
reflexão sobre o equívoco e os deslizamentos de sentidos da linguagem em sua opacidade e espessura 
semântica, na relação com o simbólico e o imaginário. 

 
 

“CORPORIFICAÇÃO” DO MOVIMENTO: UM ESTUDO SOBRE A LINGUAGEM DE MOBILIZAÇÃO E 
RESISTÊNCIA POLÍTICA NO ESPAÇO DA INTERNET, ATRAVÉS DE TEXTOS “MANIFESTOS” 

 
Maria do Carmo de Oliveira Moreira dos Santos, UFV 
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Por meio das publicações de “Manifestos” em redes sociais e jornais on-line, 2013-2017, pretende-se 
analisar elementos de linguagens, além do formato do texto “Manifesto”, a fim de entendê-lo como um 
gênero em que se podem sustentar pensamentos políticos/ideológicos e propiciar uma “experienciação” 
de “identidades”. As análises terão como fio condutor a configuração desses textos como discursos 
políticos/ideológicos no espaço da internet, entendendo-os como espaço público na concepção 
harendtiana (ARENDT, 2005). Isto é, espaço de ação. Suscita-se uma reflexão sobre as estratégias 
discursivas, o papel de persuasão, os aspectos éticos e estéticos nesses textos. Além disso, observa-se 
que na medida em que o “corpo”, que com essa modalidade textual lida, mobilizando categorias, tais 
como desejo, identificação, crença, intencionalidade, ressignifica percepções e sensações. Desse modo, 
os processos cognitivos que acontecem na/da interação entre a linguagem e o corpo, tanto daquele que 
a produz, quanto daqueles que entram em contato com esses discursos, levam à reconstrução de 
identidades. Ao perpassar o corpo, pois é nele que se materializam tanto dimensões da linguagem – 
correlatos psicofísicos da produção da escrita, por exemplo, como da cognição – estruturação e 
organização dos pensamentos, esses se materializam como algo “corporificado”. Todo esse processo 
torna-se mais instigante quando se pensa no “meio” em que tais discursos circulam, dada a complexidade 
discursiva. 

 
 

CIDADE DE DEUS: BAIRRO, LIVRO, FILME, SENTIDOS QUE CIRCULAM E SE ATRAVESSAM 
 

Viviane Lopes, UNICAMP 
 

O discurso literário produzido no livro “Cidade de Deus”, da autoria de Paulo Lins, coloca em circulação a 
nomeação deste bairro, ressignificando sentidos e produzindo novos discursos. Utilizando o dispositivo 
teórico oferecido pela Análise de Discurso – fundada por Michel Pêcheux, na França, e praticada no Brasil, 
o objetivo é compreender o trajeto desses dizeres, os sentidos que circulam quando novos textos são 
produzidos após a publicação do livro. A circulação constitui-se de um movimento contínuo entre o dito 
e os não-ditos, de apagar e evidenciar, silenciar e reproduzir, ocultando certos sentidos em oposição à 
estabilização de outros. Nesse movimento, é possível observar a predominância dos sentidos de 
violência, tráfico de drogas, dualidade entre o poder paralelo e Estado, entre outros, enquanto 
desaparecem sentidos de comunidade, cultura popular e solidariedade, por exemplo. A partir da análise 
da nomeação Cidade de Deus em diferentes materialidades, este trabalho propõe uma reflexão sobre 
como a circulação de sentidos pode transpor a estabilização em relação a alguns discursos, no caso o 
literário, produzindo efeitos que rompem com o imaginário de um sentido único. 

 
 

O ENVIESAMENTO IDEOLÓGICO DO VESTIBULAR CHILENO E O MÉRITO ACADÊMICO 
 

María Paulina Castro Torres, UNICAMP/Capes PEC-PG  
 

No Chile como em outros países da América Latina são utilizadas provas estandardizadas para a admissão 
no ensino superior. Estas provas apresentam vários pressupostos, por isso nos perguntamos sobre o lugar 
que a linguagem, a significação, a cultura e a história têm neste tipo de avaliações. Nessa via, 
questionamos quais são os meios externos do desenvolvimento cultural e do pensamento valorados na 
PSU (Prueba de Selección Universitaria) de matemática e de linguagem e comunicação chilena. A partir 
da psicologia histórico-cultural, definida por Vigotski e especificada por diferentes autores (SMOLKA, 
1991; WERTSCH, 1999; PINO, 2000) propomos analisar a PSU matemática e de linguagem e comunicação 
como práticas semiótico-sociais, salientando, na análise, a mediação semiótica, o princípio dialógico e as 
formações discursivas. Apoiamos nossa análise em duas perguntas difíceis da versão 2012 do gabarito 
comentado (DEMRE, 2014): o item N° 49 e o item 15 do exame de linguagem e matemática, 
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respectivamente. Esses itens são a entrada de análise da constituição do mérito acadêmico nesta 
avaliação, já que mostram as marcas que determinam os indivíduos interpelados como sujeitos 
competentes e incompetentes, o que nos leva a questionar como se constituem os processos seletivos 
universitários no Chile, de modo tal que rejeitam, a cada ano, grandes quantidades de estudantes de 
escola pública e de baixa renda. 

 
 

LEITURA DE CHARGES E DISCURSOS JUVENIS: UMA ABORDAGEM SOBRE CIDADANIA NO FACEBOOK 
 

Edilaine Gonçalves Ferreira de Toledo, CEFET-MG 
 

A charge, em sua composição híbrida de imagem e texto, consolidou, por meio da imprensa, seu espaço 
enquanto texto e gênero que articula seu enunciado na exata medida entre crítica, humor e retratação 
da realidade na qual está ancorada, de acordo com Romualdo (2002), Flores (2002), Miani (2000) e Lima 
(1963). Nesse sentido, tem-se na imagem e no texto escrito, espaço consolidado nas mídias digitais e em 
todo contexto escolar tecnológico. Esta pesquisa propôs uma investigação da charge como instrumento 
de mediação e reflexão sobre cidadania, numa perspectiva cultural, tecnológica e comunicacional, por 
meio da construção de pacto de leitura entre produtores e receptores, em rede social, com base em 
Martín Barbero (2001; 2002; 2006; 2008 e 2012), Baccega (1995; 2002; 2007; 2009; 2010 e 2011); Lopes, 
Borelli e Resende (2002) e Garcia Canclini (2005; 2010 e 2013). Nesse sentido, essa investigação propôs-
se a analisar, por meio de interação entre charges e jovens alunos de uma escola pública federal de nível 
médio (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-MG, unidade Varginha), na 
rede social – Facebook –, a forma por meio da qual uma prática discursiva de cidadania emerge dessas 
apropriações, enquanto ação cultural de consumo, na perspectiva cíclica entre produção-produto-
recepção. 

 
 

Eixo temático: Teoria e Análise Linguística 

 
Sessão Coordenada: ARGUMENTAÇÃO , TEXTUALIDADE E DESIGNAÇÃO NO ACONTECIMENTO 
ENUNCIATIVO: O SENTIDO NOS DIFERENTES MODOS DE ESCRAVIDÃO 
 
SOELI MARIA SCHREIBER DA SILVA – UFSCar 
Financiamento: FAPESP 
 
Esta Sessão Coordenada insere-se no projeto FAPESP 2015/16397-2, desenvolvido na Unidade de Estudos 
Históricos, Políticos e Sociais da Linguagem na UFSCar. Analisamos a argumentação, textualidade e 
designação no acontecimento enunciativo, tratando do sentido nos diferentes modos de escravidão. 
Trabalhamos com a Teoria da Semântica do Acontecimento, nos aproximamos da Análise dos Discurso e 
nos inscrevemos na Teoria e Análise Linguística, um dos temas da Sessão Coordenada. Consideramos 
fundamental expor nossas conclusões sobre os estudos que vimos fazendo. Apresentaremos o estudo do 
agenciamento enunciativo e da argumentação nas cartas de Carlos José Botelho para Antònio Carlos de 
Arruda Botelho. Analisaremos movimentos argumentativos no "Jornal O Abolicionista", observando a 
elegibilidade do liberto na argumentação e relação com a argumentatividade. Apresentaremos análise 
das cartas de Antônio Carlos de Arruda Botellho para Ana Carolina Botelho, analisando a designação da 
palavra escravo e mostrando como funciona o nome próprio. Também, apresentaremos análise de 
verbetes que designam castigos e instrumentos de tortura em dicionários da escravidão, tratando da 
argumentação. Analisaremos a argumentação, argumentatividade e perspectivação na Carta do Escravo 
Felício ID 3014. E apresentaremos uma análise de política de língua, estudando o funcionamento do 
Centro de Estudo de Línguas de São Paulo na relação com o multilinguismo e como o falante de língua 
portuguesa é identificado. 
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O LUGAR SOCIAL DO LOCUTOR NO ACONTECIMENTO DA ESCRAVIDÃO 
 

Georges Sosthene Koman, UFSCar/CAPES 
 

Analisamos uma carta de Carlos José Botelho em que a escravidão enquanto acontecimento de língua é 
retomada do ponto de vista de um locutor numa cena enunciativa. De modo explícito, olhamos para a 
relação entre quem diz e a quem se diz algo, sendo isto o que determina o sentido do acontecimento. 
Isto supõe, evidentemente, que quando falamos de escravidão tomada no acontecimento de língua não 
se trata de uma relação falante – ouvinte, nem de relação entre um locutor com uma língua, mas de uma 
relação de argumentação num espaço de enunciação. Neste quadro, os falantes são afetados pela língua 
de modo que são figuras determinadas histórica e politicamente. De forma concisa, podemos considerar 
que ao enunciar, alguém está falando de um lugar que assume e direciona o dizer. Tomamos, por 
exemplo, o seguinte enunciado numa carta familiar: (1) Papai. O enunciado inicia a carta de Carlos Jose 
Botelho para Antonio Carlos de Arruda Botelho sobre o que já escreveu em outras cartas como o modo 
como gasta seu dinheiro, sobre a faculdade e sua rotina de trabalho e estudo. Sumariamente podem ser 
considerados aspectos relativos à constituição da cena enunciativa. Desenvolvemos esta apresentação a 
partir da noção de Argumentatividade e argumentação do teórico brasileiro Guimarães (2013), em que a 
enunciação adquire um caráter político. 

 
 

O NOME PRÓPRIO DE ESCRAVO NAS CARTAS DO CONDE DO PINHAL  
 

Nayara Fernanda Dornas, UFSCar/CNPq 
 

Por meio de um olhar enunciativo, fornecido pela teoria da Semântica do Acontecimento, desenvolvida 
pelo estudioso brasileiro Eduardo Guimarães, a proposta do presente trabalho é estudar a designação da 
palavra escravo, nas cartas do Conde do Pinhal para Anna Carolina, sua esposa, conhecida como Naninha, 
em relação com o nome próprio. Analisaremos como a palavra escravo é designada e enunciada nessas 
cartas que são escritas por um marido para sua esposa. Assim, um dos nossos objetivos neste trabalho é 
identificar as designações de escravo na relação com o nome próprio. Como aporte teórico, usaremos o 
arcabouço teórico da Semântica Histórica da Enunciação (GUIMARÃES, 1995; 2002; 2007a; 2007b), e para 
a operação dos dados utilizaremos os mecanismos da Semântica do Acontecimento. Assim, ao longo das 
cartas, observando o funcionamento dos nomes próprios que estão presentes no presente do 
acontecimento das cartas, revelaremos que os nomes próprios referenciam a palavra escravo, já que os 
nomes próprios ora são determinados pelo tipo de trabalho desenvolvido, ora pela cor da pele, ora pelo 
funcionamento do nome em outras enunciações que, por meio da relação de integração, nos revela o 
sentido de escravo. Assim, temos que os nomes próprios funcionam com o sentido de escravos. 

 
 

MOVIMENTOS ARGUMENTATIVOS DA ANTIESCRAVIDÃO E DA ESCRAVIDÃO NO JORNAL O 
ABOLICIONISTA  

 
Nirce Aparecida Ferreira Silvério, UFSCAR 

 
Analisamos um texto do jornal “O Abolicionista”, que trata da elegibilidade do liberto. Objetivamos 
identificar como se apresenta e qual o sentido das diretividades do dizer inscritas no texto. Desta forma, 
buscamos caracterizar as designações “liberto” e “escravidão”, no texto, e compreender as relações entre 
estas designações e movimentos argumentativos constituídos no jornal “O Abolicionista” e que 
representam embates antiescravistas ou escravistas. Nos balizamos no suporte teórico-metodológico da 
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Semântica do Acontecimento, disciplina criada pelo pesquisador brasileiro Eduardo Guimarães. 
Abordamos os conceitos de cena enunciativa, lugar social de dizer e lugar de dizer, como eles se 
apresentam no texto e estruturam sua argumentação. A busca dos sentidos das designações se estrutura 
por meio do dispositivo analítico do domínio semântico de determinação, o qual combinamos com a 
análise dos sentidos do uso de operadores argumentativos como o “ou” e a emergência de um lugar 
social de dizer ou de um enunciador. E desta forma, concebemos a argumentação em suas relações com 
a argumentatividade. 

 
 

ARGUMENTAÇÃO, ARGUMENTATIVIDADE E PERSPECTIVAÇÃO NA CARTA DO EX-ESCRAVO FELÍCIO E 
NA LEI NA ATUALIDADE 

 
Soeli Maria Schreiber Da Silva, UFSCar/FAPESP 

 
Esta comunicação insere-se no projeto FAPESP - UEHPOSOL. Trabalhamos com a argumentação, 
textualidade e designação em textos da escravidão. Meu objetivo é analisar a argumentação, 
argumentatividade e perspectivação, a partir da Teoria da Enunciação de Ducrot (1987;1999), Guimarães 
(2002,2013) e Dias (2012,2013). Assim, vou tratar da argumentação, apresentando duas perspectivas de 
análise que deslocam o sentido da argumentação como formulado na semântica argumentativa. A 
argumentação é a sustentação que um eu faz a um tu a respeito de algo (GUIMARÃES, 2017). Guimarães 
insere o alocutor e alocutário, ou seja, o lugar de dizer. Isso será possível observar na análise que faço da 
carta do Escravo Felício; já a argumentatividade será como o alocutor projeta-se enquanto ex-escravo 
para falar do escravo, avaliando a escravidão. E isso se dá de um enunciador coletivo para um enunciador 
individual pela narratividade da escravidão. Pretendo analisar também a Lei na atualidade. 

 
 

O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE ESTUDO DE LÍNGUAS (CEL-SP) EO FALANTE DA LÍNGUA 
PORTUGUESA FACE AO MULTILINGUISMO 

 
Adriana da Silva, UFSCar 

 
Nosso trabalho se inscreve no quadro teórico da Semântica do Acontecimento (GUIMARÃES, 2002) a qual 
estabelece uma relação com a Análise do Discurso de linha francesa. É uma Semântica de base 
enunciativa e por meio das nossas análises, fizemos uso do aporte metodológico da textualidade, tal 
como defende Guimarães (2006). Acreditamos que a Língua Portuguesa constituiu-se já em seu 
nascedouro deste lado do atlântico, atrelada a uma heterogeneidade linguística. E, para sustentar esta 
questão, aparamo-nos na discussão proposta por Orlandi (2002), no que tange a este conceito. Pensamos 
o espaço de enunciação brasileiro. E ao pensarmos como se dá o funcionamento dessas línguas, 
observamos, na contemporaneidade, os discursos que circulam nesse espaço, como 
globalização/mundialização (ORLANDI, 2012), em que a língua inglesa é a principal língua estrangeira que 
homogeneíza as nações; percebemos uma mudança no espaço enunciativo, quando a língua inglesa 
passa a dividir esse espaço com outras línguas estrangeiras como: espanhol, francês, italiano entre 
outras, caracterizando, assim, um espaço multilíngue. A partir desse cenário, pensamos como se 
caracteriza esse espaço, tendo como ferramenta de análise o Centro de Estudo de Línguas (CEL-SP). A 
criação desse projeto decorreu da necessidade da implantação da língua espanhola nas escolas públicas. 
Nosso objetivo de pesquisa foi estudar o Centro como um acontecimento na relação entre línguas. 
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O POLÍTICO E A DESIGNAÇÃO NA LINGUAGEM: UMA ANÁLISE DOS NOMES DOS CASTIGOS E 
INSTRUMENTOS DE TORTURA APLICADOS AOS ESCRAVOS EM VERBETES DE DICIONÁRIOS 

ESPECIALIZADOS SOBRE A ESCRAVIDÃO 
 

Maria Fernanda Faccipieri Silva, UFSCar 
 

Este trabalho insere-se no desenvolvimento da pesquisa “Argumentação, textualidade e designação na 
Semântica do Acontecimento: os sentidos nos diferentes modos de escravidão” da Unidade de Pesquisa 
em Estudos Históricos, Políticos e Sociais da Linguagem (UEHPOSOL- FAPESP). Nele, analisamos os 
verbetes que designam castigos e instrumentos de tortura usados no período da escravidão negra no 
Brasil, sobretudo nos dicionários especializados sobre o período em questão. Desse modo, tomamos por 
base os dicionários de Alaôr Eduardo Scisínio, Dicionário da Escravidão (1997), e de Clóvis Moura, 
Dicionário da Escravidão Negra do Brasil (2004), tratando meu corpus com base nos estudos da 
argumentação na cena enunciativa, conforme os estudos de Guimarães (2007, 2009, 2011) que tratam 
da argumentação enquanto acontecimento enunciativo, a partir da cena enunciativa. Tomamos o 
dicionário como lugar de observação entendendo−o como um instrumento de gramatização, de forma a 
analisar em que medida, discursivamente, o aparecimento desses verbetes em um dicionário 
especializado contribui para uma análise linguística, no que se refere à produção de sentidos observar. 
Sendo assim, esta pesquisa busca responder em que medida o apagamento desses verbetes nos 
dicionários de grande circulação e a irrupção dos mesmos, em dicionários especializados, diz a respeito 
da sociedade de cada período. 

 

Eixo temático: Literatura e Artes 
 
Sessão Coordenada: A LINGUAGEM LITERÁRIA COMO LUGAR DE RESISTÊNCIA E UTOPIA NA SOCIEDADE 
CONTEMPORÂNEA 
 
Andrea Portolomeos – UFLA 
 
Este trabalho pretende abordar a questão do apagamento do sujeito na nossa sociedade de conformação 
burguesa e discutir o papel da linguagem literária como lugar de resistência a esse processo, seja através 
da abordagem do tema por um arranjo linguístico que nos permite “estranhar” e ressignificar nossa 
experiência no mundo, seja através da afirmação do fictício e do imaginário como elementos 
determinantes na construção do não-lugar, da utopia. A proposta problematiza o alto valor atribuído, na 
sociedade atual, ao conhecimento prático em detrimento do conhecimento sensível, mais 
especificamente literário, de potencial emancipatório dos esquemas padronizantes da vida ordinária. A 
literatura guarda como uma de suas características fundamentais a desestabilização dos costumes e 
valores arraigados, das tradições que condicionam nossa percepção de mundo, da vida e de nós mesmos, 
inclusive. Nesse sentido, este trabalho propõe também uma discussão sobre a delicada questão da 
especificidade do texto literário que, se negligenciada pela escola, pela universidade ou pelos professores 
de literatura, pode contribuir para a ratificação do referido processo de padronização dos indivíduos na 
sociedade, na medida em que esses se tornam suscetíveis ao consumo de textos que, longe de proporem 
uma “transgressão do real”, sancionam a ideologia da cultura de mercado e as práticas do senso comum. 
Nesse viés, aborda, ainda, as ideias de juízo estético, valor e textos canônicos e não canônicos. 

 
 
“OS CAVALINHOS DE PLATIPLANTO”: UMA REFLEXÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA COMO 

DISCIPLINA PARA UMA SOCIEDADE MAIS IGUALITÁRIA 
 

Vinícius Macedo Teodoro, UFLA 
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Considerando a atual Reforma do Ensino Médio, que cria a disciplina “Linguagens e suas Tecnologias” – 
que inclui a Literatura – percebemos um contexto de desvalorização da linguagem artística em 
detrimento da pragmática. Este trabalho tem o objetivo de discutir sobre a importância das práticas 
literárias em sala de aula, privilegiando a peculiaridade de seu signo estético. Para Antônio Cândido, a 
literatura é um bem essencial para a formação da alteridade, pois atua no subconsciente e no 
inconsciente do indivíduo para o exercício da diversidade, do reconhecimento da importância das 
diferenças entre os indivíduos. Uma tentativa de resistir ao processo de “pragmatização” do texto 
literário em sala de aula e de objetificação do indivíduo na nossa sociedade poderia se dar através de 
aulas que explorassem o gênero fantástico, na perspectiva de retomada e exploração do imaginário 
infantil. O conto “Os Cavalinhos”, de Platiplanto, de José J. Veiga, analisado neste trabalho, retoma esse 
imaginário, apresentando uma riqueza estética que cumpre sua função artística de estranhamento, 
segundo os termos de Viktor Chklovski, capaz de desautomatizar a percepção do leitor sobre si mesmo e 
sua realidade. Ao desconstruir a visão pragmática dos alunos sobre eles mesmos e sobre seus mundos, a 
literatura possibilitaria novas formas de aprendizagem sobre a vida para além do pragmatismo cotidiano. 

 
 

O IMAGINÁRIO COMO VIA DE TRANSGRESSÃO DO REAL  
 

Andrea Portolomeos, UFLA 
 

Este trabalho pretende refletir sobre o potencial transgressor do real que reside no imaginário, nos 
termos de Wolfgang Iser, e sobre a tentativa de controle desse elemento, presente na nossa sociedade 
de conformação burguesa que requer de seus indivíduos uma padronização ou uma objetivação de suas 
atitudes, comportamentos e desejos. Nessa esteira, visa discutir a literatura como lugar de resistência à 
ideologia que nos perpassa, na medida em que, ainda de acordo com Iser, o ato de leitura do texto 
ficcional demanda um exercício do imaginário, da subjetividade, no preenchimento dos vazios, das 
lacunas inscritas na ficção. Luiz Costa Lima, na decisiva obra “O controle do imaginário”, já discutia como 
o advento da Razão moderna colaborou para a construção de discursos que favoreceram o declínio e o 
descrédito da ficção, relegada, então, ao campo da inverdade, de um conhecimento inútil para a vida 
prática. Entretanto, na contracorrente, grandes autores literários, ao longo da história, no seu sofisticado 
trabalho com a linguagem, conseguem resgatar o ficcional do veto a que esse foi/ está sujeito, ao mostrar 
como a sensibilidade e a imaginação viabilizam um importante aprendizado não cartesiano, contestador 
de verdades histórica e socialmente estabelecidas sobre nós mesmos, sobre a sociedade que 
constituímos e sobre o mundo. 

 
 

A LEITURA LITERÁRIA NA AFIRMAÇÃO DA SUBJETIVIDADE 
 

Simone Aparecida Botega, UFLA 
Andrea Portolomeos, UFLA 

 
Este trabalho tem o objetivo de discutir a propriedade da literatura de relativizar muitos dos 
conhecimentos pragmáticos formadores dos indivíduos, por meio do imaginário, o que permite ao leitor 
desenvolver, de maneira profícua, a sua subjetividade. Sabe-se que, na nossa sociedade, cada vez mais 
padronizada e objetivada, os indivíduos têm sua subjetividade esmaecida por um rígido ordenamento. 
Muitos textos literários abordam essa histórica questão do apagamento do eu, por meio da 
representação e estilização da realidade. Nesse sentido, a literatura fantástica - objeto deste estudo - 
tem a capacidade de recriar, por meio da ficção, o mundo real, acrescentando-lhe elementos não 
reconhecíveis em sua lógica comum, o que produz um acionamento do imaginário do leitor, retirando-o 
de seu lugar comum. Essa propriedade do gênero fantástico possibilita o desenvolvimento de um saber 
sensível, que permite aos sujeitos leitores reconhecerem suas particularidades e seus desejos. Assim, 
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esta pesquisa ancora-se nos escritos de Chklovsky, Mukarovsky, Iser e Todorov para discutir o texto 
literário como uma forma de comunicação especial, diferente dos textos pragmáticos. Entende-se, com 
base nos críticos acima, que a significação da leitura literária não é imediata e automática, como ocorre 
em relação aos textos pragmáticos. Observa-se que esse tipo particular de leitura estimula fortemente a 
subjetividade do recebedor, uma vez que aciona sua criatividade para a criação de verdades particulares. 

 
 

A LITERATURA COMO MEIO DE ESTÍMULO AO PENSAMENTO CRÍTICO 
 

Juliana Pereira Andrade, UFLA 
 

O presente trabalho objetiva analisar a literatura como um meio de desautomatizar o pensamento do 
leitor e fazê-lo refletir criticamente sobre o seu papel social. Durante a leitura de um texto literário, é 
preciso se preocupar em ler as sugestões deixadas pelos “vazios” do texto e atentar para a sua pluralidade 
de significações, indo além da relação direta com o real. Segundo Iser (1975), a realidade, ao ser 
transposta para o texto ficcional, passa a fazer parte de um novo contexto, sendo transgredida, assim, 
pelo imaginário. Desse modo, a realidade fingida no texto literário se expande nos atos de leitura pelo 
imaginário, provocando uma nova compreensão do que se concebe cartesianamente como real. 
Conforme Chklovski (1973), “(...) todos os nossos hábitos fogem para um meio inconsciente e automático 
(...)”. O teórico formalista reforça a questão de que através da arte ocorre “a liberação de objeto do 
automatismo perceptivo”, já que a percepção da obra de arte é obscurecida, difícil e lenta. Desta 
maneira, é possível considerar que a literatura como arte, exige do seu leitor maior reflexão para ser 
percebida; logo, ela é um meio de fazer pensar, de tomar consciência das possíveis realidades existentes 
e de ser mais crítico. Nessa perspectiva, discutiremos tais questões tendo como base a novela de Herman 
Melville, Bartleby, o escriturário. 

 
 

A LINGUAGEM LITERÁRIA NA FORMAÇÃO DO SUJEITO CRÍTICO  
 

Sophia Assis Rodrigues, UFLA/FAPEMIG 
Clélio Braz de Souza, UFLA 

 
O presente trabalho visa compor um estudo a respeito do papel da literatura na formação do sujeito, 
através da discussão de dois contos de Murilo Rubião “O Ex Mágico da Taberna Minhota” e “A Fila”. Para 
isto, este trabalho tomou como escopo o estudo dos teóricos Chklovski, Todorov, Selma Calasans e 
Antônio Candido. O trabalho com a literatura deve atentar para a especificidade da linguagem e leitura 
literária, observando o problema do valor e do prazer estéticos em nossa sociedade atual. Dado que, uma 
das especificidades do texto literário é seu caráter plurissignificativo, que faz com que o leitor possa 
relativizar paradigmas definidos socialmente. Conforme aponta Chklovski (1973) a finalidade da arte é de 
gerar a desautomatização do sujeito, mediante o estranhamento ou a singularização do objeto literário. 
Assim, o texto literário possibilita uma leitura desautomatizada, uma vez que cada leitor reage de forma 
particularizada na recepção ou fruição de um texto. 

 
 

A QUESTÃO DO APAGAMENTO DO SUJEITO DISCUTIDA PELO GÊNERO FANTÁSTICO 
 

Larissa Sena Rocha do Nascimento, UFLA/CNPq 
 

Este trabalho tem por objetivo discutir aspectos intrínsecos ao gênero fantástico da literatura (como a 
questão da verossimilhança e inverossimilhança, dos objetos inanimados que podem tornar-se 
animados, da hesitação e estranhamento do leitor), apresentando especificidades da narrativa fantástica. 
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Para tal, lembra conceitos formalistas como estranhamento e singularização e a ideia de imaginário como 
elemento transgressor do real, de acordo com a teoria do efeito estético. Através de uma forma 
particular, a do gênero fantástico, a pesquisa intenciona verificar uma questão de conteúdo que perpassa 
vários textos representativos de diversas culturas e línguas, qual seja, o apagamento do sujeito na 
sociedade de conformação burguesa. Os autores abordados na metodologia deste trabalho são Tzvetan 
Todorov, Selma Calasans, Viktor Chklovski e Wolfgang Iser. Com esse suporte teórico, esta comunicação 
apresentará uma leitura crítica de dois textos com marcas do gênero fantástico: ‘’’O espelho’’’, de 
Machado de Assis e ‘’O Nariz’’, de Nikolai Gógol. 
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Resumos das Sessões de Comunicação Individual 
 

Eixo temático: Análise de Discurso 

 

Uma voz da Mantiqueira na internet: a Porteira do Mato 

Nilo Sérgio Silva Gomes - UFRJ 
 
Desde julho de 2015, está no ar um novo portal na internet, alternativo às mídias hegemônicas e 
diferenciado, por buscar retratar e dar visibilidade às cidades e populações de parte da Serra da 
Mantiqueira. Alternativo às grandes mídias porque se propõe a retratar essas regiões, a partir de suas 
próprias realidades e cotidianos, e não de eventos fortuitos e/ou extraordinários; e diferenciado por 
trazer e tratar essas realidades a partir delas próprias, com suas memórias, suas tradições e, sobretudo, 
suas próprias vozes e linguagens. O portal se propõe a falar e a ser o lugar de fala dessas populações 
invisíveis nas grandes mídias, retratando, relatando e reproduzindo as memórias e características 
peculiares dessas populações, bem como dos problemas e das adversidades presentes no dia-a-dia das 
vilas e cidades desta parte da Mantiqueira. O objetivo deste trabalho é relatar esta experiência editorial 
em uma mídia digital, compreendendo que ao fazê-lo estamos difundindo relatos, imagens, linguagens e 
memórias das populações dessas localidades, tornando-se simultaneamente fonte e referência para 
possíveis pesquisas. Memória aqui compreendida como em Halbwachs (1990), uma produção coletiva e 
social, combinada com os estudos sobre o discurso, especialmente a análise do discurso empreendida na 
linha desenvolvida pelo linguista e filósofo francês Michel Pêcheux e pela linguista brasileira, tradutora 
da obra do pensador francês, no Brasil, Eni Orlandi. Mais os conceitos de micro-história desenvolvidos 
por Giovanni Levi e Jaques Revel. 

 
 
 

Divulgação científica: um fomento à curiosidade infantil  
 

Luana Sousa Rocha da Silva - UEMG/CNPq 
Carlos Alexandre Molina Noccioli - IFSULDEMINAS/UNESP/CNPq/IFSULDEMINAS 

 
 
Neste trabalho, propusemo-nos a analisar o tratamento linguístico-discursivo utilizado no processo de 
divulgação científica de temas relacionados à tecnologia, publicados na revista “Ciência Hoje das 
Crianças”, em sua versão online. Para tanto, configuramos o corpus de análise por meio da definição de 
palavras-chave relacionadas ao âmbito da informática/tecnologia, a fim de consultar o banco online de 
reportagens disponibilizado no site oficial da revista. Selecionamos, a partir disso, a reportagem intitulada 
“Chove ou não chove?”. Ancorados teoricamente na Análise do Discurso de orientação francesa, 
especificamente nos trabalhos de Calsamiglia (1997) sobre processos linguístico-discursivos utilizados na 
popularização do conhecimento; Cassany e Martí (1998) referente a estratégias divulgativas específicas; 
e Noccioli e Cataldi (2012), acerca da recontextualização do discurso científico em revistas de 
curiosidades, descrevemos e analisamos os processos linguístico-discursivos de expansão e redução. 
Esses recursos são utilizados, respectivamente, para munir o leitor de conhecimentos prévios para se 
manter a coerência textual e suprimir informações que não contribuem para progressão do texto. Após 
a análise, pudemos constatar que, por se tratar de uma revista cujo público-alvo é infantil, a revista 
utiliza-se de uma linguagem interativa, valendo-se de definições simples e exemplos cotidianos, próximos 
à realidade infantil, fomentando a imaginação e a curiosidade das crianças. 
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O discurso das finanças pessoais voltado às mulheres: relações interdiscursivas e estereótipos 

 
Laryssa Calixto Militão - UNIFAL/FAPEMIG 

Leonardo Biazoli - UNIFAL - MG 
Carla Leila Oliveira Campos - UNIFAL-MG 

João Paulo de Brito Nascimento - UNIFAL-MG 
  
 
Este trabalho tem como objetivo analisar, por meio do quadro teórico-metodológico da Análise do 
Discurso (AD), como as narrativas que fundamentam o discurso das finanças pessoais voltado ao público 
feminino, dialogam, interdiscursivamente, com outras narrativas presentes em nossa sociedade, 
alimentadas por estereótipos sobre a relação das mulheres com o dinheiro e o consumo. Para tanto, na 
análise da superfície linguística do texto, que, por sua vez, possibilita o acesso ao plano discursivo, 
adotamos como categoria de análise a noção de narrativa de Genette (1995), posteriormente 
desenvolvida por De Fina e Georgakopoulou (2012). O livro “Eu mereço ter dinheiro: como ser feliz para 
sempre na vida financeira”, publicado em 2013, por Reinaldo Domingos, compõe o corpus deste trabalho. 
Com base nos pressupostos teóricos, observamos que o sujeito, ao atualizar esses estereótipos na 
construção narrativa da relação da mulher com suas finanças pessoais, desconsidera a atual noção de 
gênero como construção social e reproduz discursos que alimentam a ideia de que há características 
biológicas que influenciam a formação psicológica das mulheres e os papéis sociais que elas 
desempenham. Assim, identificamos em nossas análises, a reprodução, sem questionamentos, de 
estereótipos que alimentam a ideia de que há uma “força misteriosa” intrínseca à “alma feminina”, 
reforçando o discurso sobre a formação biológica da personalidade feminina. 

 
 
 

"O mundo tem uma nova embalagem": uma análise discursiva da campanha publicitária da Vale 
Fértil  

 
Rosana Cristina Gimel - UNICAMP 

 
 
Este trabalho tem como objetivo analisar o discurso da campanha publicitária da empresa Vale Fértil, 
mais conhecida por suas azeitonas, por meio de suas propagandas dirigidas ao público homossexual. A 
Análise de Discurso de linha francesa será a teoria e o procedimento de análise utilizada como aporte 
teórico. Serão trabalhadas as seguintes categorias de análise: condições de produção, interdiscurso e a 
formação discursiva para evidenciar os diversos efeitos de sentido e as representações do imaginário 
coletivo, que podem ser compreendidos através da materialidade discursiva. Para este estudo, a análise 
será pautada, inicialmente, nos teóricos Michel Pêcheux e Eni P. Orlandi. O corpus é formado por três 
propagandas da Vale Fértil que divulga as novas embalagens do seu produto (as azeitonas) atreladas à 
construção dos significados por meio da tematização e figurativização. As peças publicitárias remetem às 
mudanças significativas que a sociedade tem vivenciado, especialmente no tocante às novas 
configurações de núcleos familiares, às novas formas de se relacionar e de vivenciar o amor, tendo em 
vista a união homoafetiva. Essas propagandas foram veiculadas com grande repercussão, entre março e 
maio de 2015, na mídia digital eletrônica em redes sociais e internet, em canais do Youtube e canais 
pagos de televisão, na mídia impressa no Brasil e no exterior, e em outdoors – esses últimos veiculados 
apenas em São José dos Pinhais, PR, onde fica a empresa. 

 
 
 



107 
 

"Redondo é sair do seu quadrado": uma análise das formas do silêncio no vídeo “Viva a diferença”, 
da Skol 

 
Elaine Canisela Ferreira - UNICAMP 

 
 
Quando se pensa sobre publicidade de cerveja, logo vem à mente mulheres com corpos esculturais, 
trajadas com vestes mínimas, caracterizada de forma objetificada, hipererotizada e subserviente. No 
entanto, de uns tempos para cá, esse quadro vem se alterando, fato que pode ser comprovado na 
publicidade da Skol. Em novembro de 2016, a Skol deu “largada ao verão mais democrático de todos os 
tempos”, lançando a campanha “Redondo é sair do seu quadrado”, composta por uma série de filmes, 
conteúdo digital e mídia exterior, nos quais a marca propõe que se respeite as diferenças, e que seus 
consumidores curtam o verão com “mente aberta”, fora do “quadrado”. Um desses vídeos é o “Viva a 
diferença”, lançado em 19 de janeiro de 2017, objeto de análise do presente trabalho. Para tal análise, 
serão aplicados ao vídeo em questão os conceitos de silêncio abordados por Eni P. Orlandi em As formas 
do silêncio (2007), buscando analisar como determinadas escolhas linguísticas silenciam outras. 

 
 
 

(Não) Sou palhaço: efeitos de sentidos do nariz vermelho em protestos de rua no Brasil 
 

Romulo Santana Osthues - IEL-UNICAMP 
 
 
O nariz vermelho de palhaço é uma máscara que, frequentemente, os sujeitos em manifestações de rua 
utilizam para requerer ou protestar contra algo. Apesar da equivocidade que lhe é própria, há efeitos de 
sentido mais regularmente observados no uso desse objeto, como o não querer ser passado para trás, 
não querer ser feito de bobo. Entretanto, percebe-se que, no campo de sentidos de/para palhaço (e 
sujeitos nessa posição), não só cabem docilidade, tolice, subalternidade. Por exemplo, utilizando os 
narizes vermelhos nas manifestações de rua, há sujeitos se significando, entre tantos outros modos, 
como bufões, rompendo o efeito de pré-construído do ser ludibriado, "ser feito de palhaço". Para isso, 
eles se fundamentam em performances provocativas, debochativas e, às vezes, violentas. Dado esse 
cenário, busco compreender: quais fronteiras do social delineiam as formações discursivas dos sujeitos, 
fazendo com que eles se signifiquem palhaços rebeldes de tais maneiras e não de outras; e quais 
discursos “falam em outro lugar” para que esses sujeitos possam transgredir os sentidos dominantes da 
palhaçaria em sua sociedade. A partir de um arquivo constituído por fotografias e vídeos, para minha 
tese de doutorado, proponho descrever o funcionamento dessa máscara como objeto simbólico, 
explicitando como ela é significada em certas manifestações de rua no Brasil entre os anos de 2013 e 
2016. No Enelin 2017, apresentarei alguns recortes e gestos de leitura do corpus reunido até agora. 

 
 
 

A arte como denunciadora das tensões do social em Felizes para sempre? 
 

Bruno Arnold Pesch - UEM 
Renata Marcelle Lara - UEM 

 
 
Felizes para sempre?, minissérie escrita por Euclydes Marinho, produzida pela O2 Filmes e exibida na 
Rede Globo de Televisão em 2015, apresenta em sua trama a arte como denunciante de um 
social/cultural marcado pela tensão do familiar/religioso-desejos/impulsos do(s) sujeito(s)-profissional. 



108 
 

Nesse jogo, o artístico (de)marca os rituais cotidianos da minissérie, mais precisamente, no recorte feito 
para esta análise envolvendo o relacionamento de Marília (restauradora), Cláudio (colecionador e marido 
de Marília) e Denise (prostituta de luxo que figura como alguém que entende de arte). Nesta composição 
audiovisual, investimos analiticamente no funcionamento da contradição que constitui o social. A 
denúncia feita pela arte de um social/cultural constitutivamente tenso e contraditório em “Felizes para 
sempre?” levou-nos a buscar compreender, por uma perspectiva discursiva, a maneira com que a arte 
denuncia as tensões do familiar/religioso-desejos/impulsos do(s) sujeito(s)-profissional no 
relacionamento entre Marília, Cláudio e Denise. Para tanto, interroga-se, na investigação, como nas 
relações entre Marília, Cláudio e Denise o artístico denuncia a tensão social/cultural nas práticas desses 
sujeitos. Ressalta-se que esta pesquisa é constitutiva do projeto de pesquisa docente proposto por Lara 
(2016-2019), “Imagens-visuais e projeções imaginárias de sujeitos em materiais artísticos e midiáticos”, 
em desenvolvimento na Universidade Estadual de Maringá. 

 
A busca de autenticidade na questão do feminino 

 
Nayara de Toledo e Souza - UNIVÁS 

 
 
Ao longo do tempo, atribuiu-se à mulher o papel de cuidadora do lar, frágil, e, ao homem, o papel de 
possuidor da força e do conhecimento. Com essa divisão, historicamente a desigualdade iniciou na 
sociedade, devido aos costumes e concepções da época. A mulher, principalmente a partir dos anos 60 
e 70, lutou muito pelo seu espaço. Modificou as prioridades, como o casamento e a família, abrindo 
possibilidades para desempenhar outros papéis em sua vida. Cada pessoa existente é única e possui em 
si algo ímpar, então Heidegger deu à essa singularidade o nome de “ser” e esse ser, diante do que o 
mundo lhe oferta, possui a capacidade de pensar a si mesmo, buscar sua identidade. Por isso, a busca do 
ser, além de um dever, pode também se tornar um objetivo que não acontece de forma natural, sem 
grandes esforços, pelo contrário, é um processo consciente e árduo, o qual o indivíduo precisa estar 
vulnerável para compreender o modo de ser que nos é intrínseco e move em nós profundas angústias. A 
partir desse olhar para dentro que a mulher atingiu a compreensão de sua maneira de agir e pensar, 
alcançando atualmente um espaço que antes não existia, e a esse momento podemos dar o nome de 
Autenticidade do Ser. Esse trabalho então, visa a articulação da teoria de Autenticidade e Inautenticidade 
de Martin Heidegger com a história da mulher ao longo dos anos.  

 
 
 

A busca de sentido de vida nas pessoas em situação de rua  
 

Daiani de Sousa Cruz Silva - UNIVÁS 
 
 
Apesar das pessoas em situação de rua estarem presentes em muitos centros urbanos, elas ainda 
permanecem invisíveis perante a sociedade e seus direitos são alvo de violação. A presente pesquisa tem 
como objetivo compreender de que forma as pessoas em situação de rua encontram subsídios para viver 
em condições de extrema pobreza e sofrimento humano. Pretende verificar se o sentido de vida é a força 
motivadora que os faz superar as dificuldades e as condições desfavoráveis enfrentadas ao relento. Com 
base nas teorias sociais voltadas às pessoas em situação de rua e na perspectiva teórica de Viktor Frankl 
– a Logoterapia –, este estudo pretende contribuir para a necessidade de conquistar novos espaços 
voltados a esta população; poder desmitificar preconceitos e contribuir para uma sociedade mais 
humana e sensibilizada. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza descritiva e transversal. O 
trabalho foi realizado nas ruas do centro da cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais. Foram feitas 
entrevistas semiestruturadas, constituídas de perguntas abertas e os resultados serão analisados.  
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A complexidade do formalismo da linguagem jurídica frente à precariedade da compreensão na 
sociedade brasileira 

 
Rodrigo Rios Faria de Oliveira - UNIVÁS 

 
 
O trabalho abordará o discurso jurídico, verificando a linguagem jurídica, muitas vezes inteligível, devido 
ao formalismo existente, o que faz com que haja uma carência de compreensão por parte da sociedade 
brasileira. Para que possamos visualizar tal situação, utilizaremos argumentos da linguística, além dos 
das áreas filosóficas, sociológicas e, não podendo, claro, deixar de lado, a jurídica. Analisaremos, em um 
primeiro momento, as relações existentes entre a ciência do Direito e a linguagem, a fim de 
demonstrarmos um possível segregamento do conhecimento jurídico. Ao adentrarmos na linguagem, 
levando-se em conta os textos linguísticos, há a pretensão de demonstrar que tal exercício decorre de 
um rigor e de uma histórica tradição que foram formados ao longo dos tempos. Após, será visualizada a 
ordem do discurso, onde analisaremos o papel do discurso jurídico, o qual exterioriza um exercício do 
poder, fazendo resultar em uma provável desigualdade social.  

 
 
 

A constituição do sujeito caipira na telenovela Êta mundo bom!, de Walcyr Carrasco 
 

Anísio Batista Pereira - UFU 
 
 
O sujeito se constitui em um importante aspecto do discurso, tendo em vista o lugar de onde fala, por 
meio de sua constituição. Nessa perspectiva, este trabalho se propõe a investigar a constituição do sujeito 
caipira na telenovela Êta mundo bom!, de Walcyr Carrasco, com o objetivo de verificar como se dá sua 
construção, sua representação constitutiva como pertencente ao meio rural. Essa novela, escrita pelo 
referido autor, foi exibida às 18 horas pela tv Globo, de janeiro a agosto de 2016, cujo protagonista, 
Candinho, dentre outros personagens, integram o núcleo caipira da trama. Como recorte teórico-
metodológico, serão tomadas as formulações baseadas na Análise do Discurso de vertente francesa, mais 
precisamente sobre as considerações foucaultianas em relação aos conceitos de discurso e sujeito, 
elementos relevantes para as análises do corpus adotado. Pelos aspectos observados no percurso dos 
personagens caipiras, percebem-se traços de subjetividade constitutivos desse perfil de sujeito nos 
personagens integrantes do núcleo caipira, tomando por base o figurino, a linguagem pertencente ao 
dialeto caipira, bem como a exterioridade imediata, isto é, o ambiente rural em que vivem, fator que 
influencia diretamente na subjetivação desses sujeitos. 

 
 
 

A constituição simbólica da cidade e o ensino de língua portuguesa para surdos 
 

Priscila Costa Lemos Barbosa - UERJ 
 
 
A história da constituição do espaço urbano brasileiro traz vestígios da história de produção da língua 
portuguesa enquanto língua oficial do Brasil, uma vez que podemos perceber uma língua falada no 
espaço urbano e outra língua existente no espaço não-urbano. Do cruzamento desses dois fatores, 
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constrói-se o consenso; o politicamente correto; um conjunto de valores organizados que passam a ter 
uma existência concreta erguida sob a égide da cidade. A cidade funciona, assim, como um espaço de 
conhecimento autorizado que (se) funda (n)a unidade imaginária do território brasileiro, e que comporta 
algumas instituições, regras, e nomenclaturas que permitam que a cidade possa ser percebida como um 
lugar de cultura, de beleza, de bons hábitos, enfim, um lugar em que se encontram aqueles que podem 
dizer. No espaço discursivo da história da educação no Brasil, a escrita aparece como critério de seleção 
e de exclusão no/do espaço social, amparada pelo imaginário de uma unidade linguística que se queria 
para o Brasil. Para o sujeito surdo, essa unidade linguística vai ser apresentada sob alguns formatos: 
leitura labial, datilologia, alfabeto manual e escrita. No presente trabalho, sob a ótica da Análise do 
Discurso de linha francesa e do processo de gramatização das línguas proposto por Auroux (1992), 
abordaremos a maneira como o ensino da língua portuguesa ao sujeito surdo encontra-se respaldado, 
desde seus primórdios, pela história de constituição do espaço urbano brasileiro. 

 
 
A construção da identidade da cadete da Academia Militar das Agulhas Negras sob a perspectiva das 

práticas discursivas institucionais 
 

Andréa Lemos Maldonado Cruz - AMAN 
 
 
O tema central do trabalho é o estudo da construção da identidade das cadetes da Academia Militar das 
Agulhas Negras, escola responsável por formar oficiais da linha bélica do Exército Brasileiro (EB). Sua 
fundamentação teórica baseia-se na análise das práticas discursivas institucionais e acadêmicas, 
elencando aspectos sociológicos, históricos e pedagógicos que possibilitam a formação da identidade 
dessa militar, à luz dos conceitos socioconstrucionistas do discurso. O ponto central da visão 
construcionista é a necessidade de uma cultura compartilhada, onde um indivíduo pode apresentar 
múltiplas identidades, dependendo de suas características de credo, raça, grau de instrução, gênero. Essa 
visão vem ao encontro dos estudos identitários de Stuart Hall sobre o sujeito pós-moderno, e de alguns 
pesquisadores da área da linguagem, que apontam a identidade como construto social, culturalmente 
situada e percebida através de suas práticas discursivas. Há poucos trabalhos acadêmicos sobre as 
instituições militares como objeto de estudos da área da linguagem, assim como ainda são poucos os 
estudos sobre a inserção da mulher nas Forças Armadas Brasileiras. Somente neste ano, 2017, foram 
aceitas mulheres na linha bélica do EB. O estudo pretende avaliar como as práticas institucionais 
influenciam na formação identitária dessas militares, se existem, no referencial teórico conceitual militar, 
variações do conceito de identidade em função do ingresso das mulheres na linha bélica. 

 
 
 

A construção da opinião em redes sociais*: as vinculações político-ideológicas no discurso  
 

Jussaty Luciano Cordeiro Junior – Centro Universitário Newton Paiva (CNP) 
 
 
Primeiramente, devemos mencionar que nosso título faz referência a obra de Emediato* (2013), "A 
construção da opinião na mídia", trabalho esse que nos fornece um norte na abordagem de nosso corpus 
de pesquisa. Neste trabalho, nos propusemos a investigar a presença de vozes enunciativas em perfis 
políticos em redes sociais que buscam construir uma opinião pública a respeito da realidade brasileira. 
Para tanto, nos balizaremos nos conceitos de dialogismo e polifonia em Bakhtin (1998, 2000, 2001), a 
concepção de interdiscurso de Maingueneau (2005). Nosso constructo teórico se organizará também 
pelos preceitos de Pêcheux (1997, 2009) sobre formação discursiva e Foucault (1971) sobre formação 
ideológica. Ao mesmo tempo, pesquisamos o papel do enunciador na perspectiva de Charaudeau (1996, 
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2004, 2010) na teoria semiolinguística. Nossa pesquisa analisará o papel dos enunciadores e seus pontos 
de vista colocados nas redes sociais a ponto de criar uma “percepção” acerca da realidade política do 
país e, nesse sentido, construir uma opinião sobre os fatos e problemas nacionais. Assim, buscaremos 
uma vez mais, analisar as estratégias de influência desses canais na formação de seguidores e 
replicadores desses pontos de vista parciais e ideológicos, o que evidenciará uma face das novas 
estratégias de divulgação política em nossa sociedade, já conhecida na perspectiva da história política 
pelo trabalho de Baggio (2016). 

 

 
A delação do fim do mundo: uma análise do funcionamento discursivo da palavra “delação” na capa 

da revista Veja 
 

Marcos Antônio de Olivas - UNIVÁS 
Eduardo Alves Rodrigues - UNIVÁS 

 
 
No contexto midiático, o discurso jornalístico, ao significar um acontecimento, apresenta-o, 
normalmente, como decorrente de uma posição imparcial e destacada do senso comum. De nossa 
perspectiva, nós o compreendemos como lugar de (re)produção de evidências que se configura a partir 
de um processo semântico historicamente determinado de construção da realidade social. Acirra-se 
nesse processo o jogo entre o político (a divisão) e o ideológico (a unidade) que (re)direcionam o 
movimento de sentidos indiciadores dos contornos da realidade ali construída, forjando, muitas vezes, 
consensos aparentemente universais. Dessa forma, olhamos para a mídia como um palco de disputa pelo 
(poder) simbólico. O presente trabalho objetiva analisar as formações discursivas em que se inscrevem 
certos efeitos de sentido produzidos para a palavra “delação” a partir da montagem discursiva 
materializada na capa da revista Veja (Editora Abril, edição 2502 de 02/11/2016), cuja manchete é “A 
Delação do Fim do Mundo”. A revista trata em seu conteúdo as dimensões superlativas e o potencial 
explosivo da delação premiada de 75 executivos da empreiteira Odebrecht, incluindo seu ex-presidente 
Marcelo Odebrecht. Nossa análise é sustentada no dispositivo teórico-metodológico da Análise de 
Discurso de linha francesa, alicerçado, sobretudo, nas produções de Michel Pêcheux e Eni Orlandi. 

 
 
 

A depressão hoje: os transtornos como linhas tênues de fronteira entre o normal e o patológico 
 

Elisa Mara do Nascimento - IEL - UNICAMP 
 
 
Através da análise do DSM-IV (1994) e do DSM-V (2013), pretende-se mostrar as contradições nas 
delimitações específicas da depressão enquanto um "transtorno mental", sua divisão em subtipos e sua 
diferenciação com o luto. Para isso, considera-se as modificações realizadas da quarta para a quinta 
edição do DSM (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais), no que concerne à 
classificação dos Transtornos Depressivos (de 3 subtipos para 8 subtipos), aos critérios mais rígidos de 
diferenciação com o luto e à própria definição de um "transtorno mental" (com o acréscimo do predicado 
"sofrimento ou incapacidade significativos que afetam atividades sociais, profissionais ou outras 
atividades importantes"). Considera-se, também, a constatação de que houve um aumento significativo 
de diagnósticos de transtornos bipolares e depressivos nas últimas décadas, o que leva à necessidade de 
produção de uma "apresentação mais eficiente" dos transtornos para os profissionais da área da saúde 
mental. Pretende-se, dessa maneira, discutir o papel que a depressão ocupa em nossa sociedade atual e 
os efeitos de sentido decorrentes de tais modificações. 
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A educação e o aluno em propagandas governamentais, um olhar para as repetições 

 
Milene Maciel Carlos Leite - UFF 

 
 
O objeto de análise dessa pesquisa é a propaganda governamental televisiva brasileira, do período de 
1968 a 2017, no que diz respeito à educação pública, nomeada, na Constituição de 1988, como direito 
social de todos. O aporte teórico-metodológico é a Análise do Discurso de orientação francesa, com base 
em Pêcheux e Orlandi. Interessamo-nos, assim, pelo discurso, especificamente o discurso sobre educação 
(MARIANI, 1998). Consideramos as condições de produção das propagandas, diretamente ligadas ao 
tecido sócio-histórico-ideológico engendrado ao longo do período, que nos permitem apontar 
regularidades e dissonâncias nos discursos sobre educação (idem, ibidem). Por condições de produção, 
compreendemos, junto a Orlandi (2012), em sentido estrito, o contexto imediato de produção do 
discurso; em mais amplo, o sócio-histórico-ideológico. Tal conceito, assim, nos remete às disputas de e 
por sentidos, às relações de força constituintes da prática discursiva. Nessa apresentação, trazemos à 
discussão gestos de análise de duas propagandas referentes à Medida Provisória nº 746, de 2016, de 
autoria do atual Presidente da República, e televisionadas em rede nacional, em 2017. Disponíveis para 
acesso no canal de vídeos Youtube, ambas têm como título “Novo Ensino Médio”. Consideramos o 
movimento dos sentidos que significam a educação e o aluno, com um olhar atento às repetições, a partir 
de uma pergunta norteadora: o que se repete aponta deslizamentos e/ou rupturas, no campo dos 
sentidos? 

 
 
 

A enunciação aforizante no teatro de Plínio Marcos  
 

Kathrine Butieri – PUC/SP 
 
 
No campo dos estudos paremiológicos, o provérbio e seus parassinônimos, como sentença, ditado, 
máxima e slogan, podem expressar a sabedoria popular e são empregados nos mais variados contextos 
comunicativos, por exemplo, na conversa informal, na mídia impressa, em textos veiculados na Internet 
e até em camisetas. No âmbito desta pesquisa, de cunho qualitativo, em que se procede à análise da obra 
Jesus Homem, peça teatral de interação bíblica de Plínio Marcos, observamos a ocorrência de tais frases 
que expressam as relações sociais, bem como os valores que a sociedade brasileira contemporânea 
confere às orientações de conduta presentes no discurso de autoridade. Os provérbios e outras frases 
destacadas presentes na obra Jesus Homem, com características de expressões cristalizadas, fazem parte 
do léxico de uma comunidade de falantes, isto é, de um thesaurus verbal que corresponde a um 
hiperenunciador pertencentes ao discurso de Plínio Marcos, cuja linguagem de libertação, 
despertamento e subversão revelam a sua criticidade. Na abordagem científica da fraseologia, busca-se, 
com o apoio da Análise do Discurso, notadamente em relação às aforizações, (MAINGUENEAU, 2014), 
examinar como se comportam quando inseridos no texto da peça teatral analisada e quais efeitos de 
sentido podem gerar. Além desse aporte teórico, baseado em D. Maingueneau, este estudo fundamenta-
se, ainda, em Charaudeau (2008), Obelkevich (1997). A análise empreendida justifica-se em tais práticas 
discursivas. 
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A festa mais doce do Brasil: Piranguinho e a festa do Maior Pé de Moleque do Mundo 
 

Lucas Inácio Rodrigues - UNIVAS 
 
 
A presente pesquisa intitulada "A festa mais doce do Brasil: Piranguinho e a Festa do Maior Pé de 
Moleque do Mundo" tem como objetivo entender e problematizar as formas de discurso presentes na 
constituição do principal festejo da cidade de Piranguinho, Sul de Minas Gerais. A Festa do Maior Pé de 
Moleque do mundo começou suas atividades no ano de 2006, porém, em algumas ocasiões anteriores, 
já foram organizadas festas para comemorar a importância do doce na vida social da população 
piranguinhense. No ano de 2009, o modo de preparo do doce Pé de Moleque da cidade de 
Piranguinho/MG foi considerado Patrimônio Cultural do Estado de Minas Gerais pela lei nº 18.057, 
oficializando uma prática que já é centenária. Para o progredir dessa pesquisa, as fontes utilizadas foram 
principalmente relatos orais, por meio de entrevistas pré-organizadas e fotografias que nos auxiliaram 
na construção de uma melhor analise do festejo e de suas intencionalidades. As propagandas também 
foram analisadas e, com isso, podemos ter uma maior abrangência do discurso utilizado pelos 
organizadores. Os festejos são campos de disputas, onde os seus participantes utilizam como forma de 
sociabilidade, como uma forma de escape do cotidiano. Em Piranguinho, a Festa recebe pessoas de várias 
cidades, não somente do sul de Minas Gerais, mas também de outros estados do Brasil e até de outros 
países, auxiliando com isso no crescimento econômico e também no reconhecimento da pequena cidade 
do Sul de Minas. 

 
 
 

A força da linguagem na interpretação do Direito 
 

Maria Gorete Ferreira - UNIVÁS 
 
 
O presente trabalho busca demonstrar a dimensão que a linguagem possui na interpretação jurídica, no 
campo do Direito. Essa dimensão pode ser encontrada no tocante à interpretação lógica, teórica, 
semântica e ainda levam-se em consideração seus aspectos linguísticos gramaticais. A elaboração foi por 
meio de levantamentos bibliográficos (BOURDIEU, 2005; FOUCAULT, 2003; ORLANDI, 1999). Para 
Foucault (2003b), a compreensão de poder discursivo não é como um fenômeno de dominação maciço 
e homogêneo de um indivíduo, grupo ou classe sobre outros, mas como algo que circula e só funciona 
em cadeia, exercendo-se em rede. Não é algo unitário e global, e sim formas heterogêneas, em constante 
transformação, pressupõe um conjunto de práticas sociais nas diversas relações, em pontos e lugares da 
rede social. A concepção do direito como um fenômeno social isolado da própria sociedade que o cria, 
trabalhando-se com as normas positivadas, separando tais normas dos valores e contextos sociais, 
repercutiu no ensino jurídico que almeja apenas treinar/instruir “técnicos jurídicos”. Assim pode-se partir 
das diversas estruturas em que o Direito se fundamenta e concluir que, a todo instante, ele se movimenta 
entre o que está dito e o que pode ser dito agora; entre o mesmo e o novo; entre o que está posto e o 
que pode vir-a-ser; entre o uno e o que é contraditório, pois a realidade se faz na linguagem enquanto 
movimento.  

 
 
 

A força das palavras: os sentidos do sucesso 
 

Thiago Barbosa Soares - UFSCar /CAPES 
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A presente comunicação deriva da dissertação "Discursos do Sucesso: a produção de sujeitos e sentidos 
no Brasil contemporâneo" e visa apresentar resultados expandidos. Tendo como meios para tal, a mostra 
de diversas análises feita na revista Caras e na literatura de autoajuda, todas realizadas com aporte da 
Análise de Discurso francesa derivada dos trabalhos de Michel Pêcheux e seu grupo. Desse modo temos 
a força das palavras brotando do discurso do sucesso e arregimentando o sujeito, de maneira a consumi-
lo como o mercado lhe quiser. Portanto, os efeitos do sucesso, sentidos diária e sistematicamente, 
reproduzidos nos/pelos meios de comunicação são os alvos aqui pretendidos. Assim, esta comunicação 
tem por objetivos: 1) compreender os sentidos e os sujeitos produzidos no meio midiático, mais 
especificamente, na revista “Caras” nas edições do primeiro semestre de 2013, focalizando os recursos 
linguísticos, enunciativos e textuais empregados na constituição discursiva de suas publicações, buscando 
depreender sua recorrência na produção de determinados efeitos de sentido sobre o sucesso e a relação 
desses com os interlocutores; 2) compreender os sentidos e sujeitos fabricados na literatura de 
autoajuda, em filigrana, nos livros cujos títulos são “O sucesso está no equilíbrio” (2006), “O sucesso 
passo a passo” (2010) e “O sucesso de amanhã começa hoje” (2005), a fim de interpretar seus modos de 
funcionamento como tutoriais para ascensão ao sucesso. 

 
 
 
 

A forma discursiva do estilo  
 

Ivanete Bernardino Soares - UFOP 
 
 
O objetivo deste trabalho é promover a reflexão sobre a dimensão discursiva da noção de estilo. Embora 
a estilística esteja associada a pressupostos estruturalistas e/ou critico-genéticos desde sua origem 
epistemológica, entendemos que o conceito de estilo representa uma importante categoria operacional 
de análise discursiva, desde que amparado por uma concepção social e interacionista de linguagem. A 
ideia é forjar uma definição de estilo aninhada aos pressupostos dos Estudos do Discurso e também a 
uma abordagem sociológica do texto, partindo da noção de forma do discurso, tal como formulada por 
Sírio Possenti, considerando-se as determinações externas que incidem sobre ela. Para fundamentarmos 
nossas hipóteses, valer-nos-emos das reflexões de estudiosos que prezam a dialética entre o estrato 
formal e os condicionamentos sociais do discurso, como, por exemplo, Mikhail Bakhtin, Sírio Possenti, 
Dominique Maingueneau, Nilce Sant'Anna Martins, Norma Discini, Jean-Paul Bronckart, Jean-Michel 
Adam, Claudio César Henriques e Antonio Candido. 

 
 
 

A Integração de políticas linguísticas e políticas do Estado – efeitos de sentido na desintegração dos 
habitantes da região do Araguaia 

 
Edineth Sousa França Silva Alves - SMEEL 
Neures Batista de Paula Soares - SMEEL 

 
 
Neste texto propomo-nos a estabelecer reflexões teóricas, no campo da Análise de Discurso de linha 
francesa, acerca de práticas discursivas e políticas de funcionamento do Estado no movimento de 
(re)ocupação dos espaços no Araguaia a partir da segunda metade do século XX. Tomamos como objeto 
de análise recortes da peça teatral “Meu padim segura o tacho que a quentura vem de baixo” ou “A 
corajosa história da igreja que trocou a escada, a galhofa e a fortuna pela enxada, a farofa e a borduna”, 



115 
 

para pensar nesse movimento marcado por discursividades atravessadas por formações ideológicas que 
fazem funcionar os sentidos de um ideário do direito à terra, elaborado pela maior parte da elite 
“proprietária” do país, o qual, consequentemente determinou, naquele período, a (des)ordem expressa 
em disputas entre indígenas, posseiros, peões e latifundiários. Sabe-se que, historicamente, a noção de 
propriedade é significada a partir de pré-construídos que, pelo interdiscurso, operacionalizam-se nas 
relações estabelecidas. De acordo com Orlandi (2013, p.31), “o interdiscurso disponibiliza dizeres que 
afetam o modo como o sujeito significa em uma situação discursiva dada”. Nesse sentido, 
compreendemos que resulta daí a noção de propriedade como condição de poder que o acesso à terra, 
no Brasil, sempre significou e que remete às relações de conflitos, injustiças, desigualdades e 
hierarquização no âmbito cultural, político e econômico. 

 
 

A linguagem em campanhas de dengue veiculadas no município de Varginha 
 

Simone Catarina Silva Archanjo - UNIVÁS/PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES  
 
 
Concebendo a mídia para além da comunicação, como um forte instrumento de interpretação social 
(SANTANA, 2007), este estudo, ancorado no dispositivo teórico metodológico da Análise do Discurso 
Francesa, pretende abordar como informações sobre Dengue, Chikungunya e Zika são postas em 
circulação em algumas campanhas veiculadas em Varginha. Partindo das noções de formações 
imaginárias e de memória discursiva, as análises sugerem que na tentativa de atingir um maior número 
de pessoas de baixa escolarização, as campanhas são bastante infantilizadas, além de passarem a ideia 
de que o alvo do combate não é o mosquito, mas sim a doença. Em uma das campanhas, o mosquito é 
apresentado tocando pandeiro, buscando produzir identificação no público alvo pelo samba, dança 
tipicamente brasileira. A ilustração do mosquito apresenta traços infantilizados, o que o torna 
praticamente inofensivo. Os materiais analisados não dão ênfase aos textos que são apresentados em 
letras pequenas, embaixo das figuras também infantilizadas. Um ponto interessante em uma campanha 
é o convite feito à população para participação em uma Audiência Pública, produzindo o efeito de 
empoderamento da população e de judicialização da doença e do combate do Aedes aegypti. A análise 
realizada pela perspectiva da AD nos permite olhar para o material de analise enquanto materialidade 
ideológica, que nos leva a compreensão do funcionamento da linguagem empregada nas campanhas e 
de seus efeitos de sentido e possíveis falhas. 

 
 
 

A materialidade verbal e a não verbal: um olhar discursivo para a obra de Clarice Freire 
 

Sara Jonas de Assis - FEPI 
 
 
Pretende-se pensar neste trabalho sobre a materialidade dos poemas de Clarice Freire e como os 
sentidos são construídos. Clarice Freire é uma autora recifense que tem duas obras publicadas, “Pó de 
Lua” (2014) e “Pó de Lua: nas noites em claro” (2016). Para esta pesquisa, será tomada a primeira obra 
da autora. Seus poemas mesclam a materialidade verbal e a não verbal; material interessante para ser 
analisado, visto que o limite entre as materialidades parece poroso. A pesquisa ocorre no domínio da 
Análise de Discurso, buscando-se pensar sobre o modo com que são construídos os poemas da autora, e 
como estes remetem a sentidos já circulantes na sociedade e como essa memória é (re)significada. Para 
tanto, serão utilizados principalmente os dispositivos de paráfrase e polissemia, a fim de analisar o 
funcionamento do mesmo e do novo, constituintes de uma obra de sentidos e de materialidade únicos. 
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A mídia impressa neopentecostal sobre o gênero e a sexualidade 
 

Wellton da Silva de Fatima - UFF/CAPES 
 
 
Inscrita no quadro teórico-metodológico da Análise de Discurso de linha francesa, mais especificamente 
aquela filiada aos domínios do conhecimento trabalhados por Michel Pêcheux na França e Eni Orlandi no 
Brasil, esta pesquisa se dedica a apresentar resultados parciais do projeto de dissertação de mestrado a 
ser defendido no Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem da UFF e visa algumas reflexões 
acerca da noção de discurso sobre (MARIANI, 1996) o gênero e a sexualidade materializado na mídia 
impressa neopentecostal. Partindo da ideia de que a diferença entre os gêneros é construída 
discursivamente atuando como “efeito de um processo de interpelação complexo e contraditório” 
(ZOPPI-FONTANA, 2013), propomos investigar a produção dos sentidos no âmbito do discurso religioso 
neopentecostal sobre as sexualidades ditas desviantes. Sendo o discurso religioso uma modalidade de 
discurso autoritário (ORLANDI, 1987), compreendemos que o estatuto de interpretação diante de 
diferentes objetos simbólicos, tais como o corpo, se dá de maneira específica no que se refere à produção 
dos sentidos. Através desse trabalho cujos enunciados foram recortados da materialidade linguística do 
Jornal Folha Universal da Igreja Universal do Reino de Deus, foi possível construir algumas reflexões sobre 
a forma como o corpo não adequado ao padrão heteronormativo é significado e situado no lugar da 
diferença. 

 
 
 
 

A organização da heterogeneidade enunciativa e dos pontos de vistas em charges da Mafalda 
 

Gabriela Pacheco Amaral - UFMG/Capes 
Jaqueline dos Santos Batista Soares - UFMG/CNPq 

 
 
O objetivo desse trabalho é analisar a presença da heterogeneidade enunciativa e os pontos de vista em 
três charges da Mafalda seguindo os postulados defendidos por Authier-Revuz (1990) e por Charaudeau 
(1983). A heterogeneidade enunciativa permite-nos analisar as vozes que constituem os pontos de vista 
a partir de uma abordagem enunciativo-interacional. De acordo com Rabatel (2005), os pontos de vistas 
podem ser apreendidos como a visão do sujeito falante face aos objetos do mundo e que representa, em 
alguma medida, a construção de valores desse sujeito diante do outro. Nesse sentido, nossa metodologia 
será um diálogo entre o modo de organização do discurso enunciativo da Semiolinguística e a 
heterogeneidade enunciativa. Nosso intuito é observar como organizam-se as múltiplas vozes nos 
discursos das charges da Mafalda, como também analisar como essas vozes são atravessadas por 
posicionamentos, julgamentos e avaliações face a algum acontecimento. Ademais, com o modo de 
organização do discurso enunciativo, será possível analisar a relação que o sujeito-enunciador do discurso 
mantém consigo próprio, com o outro e com o mundo. 

 
 

 
 

A polêmica em torno da assertiva “Bandido bom é bandido morto” 
 

Márcia Fonseca de Amorim - UFLA 
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"Bandido bom é bandido morto”, assertiva que vem ganhando espaço nas redes sociais e em 
manifestações públicas nos últimos anos, tem sido utilizada como "bandeira" de grupos que defendem 
posições de extrema direita no cenário sócio-histórico brasileiro. Mas, se por um lado, essa ideia tem 
recebido apoio de grupos que se autodeclaram conservadores e defensores da ordem social, por outro 
lado, posições contrárias a ela também ganharam espaço em blogs, jornais, revistas e em posts nas redes 
sociais. Tanto os que defendem punições extremas contra aqueles que cometem algum tipo de delito, 
quanto os que se apoiam nos direitos humanos para defender a vida buscam legitimar um dado 
posicionamento discursivo: quer fundamentado em "ideologia de direita", quer fundamentado em 
"ideologia de esquerda". Ancorada na ideia defendida por Foucault, de que, em toda sociedade, há 
controle, seleção, organização e redistribuição de discursos, com base em procedimentos de exclusão, 
de delimitação e, também, de interdição do dizer, pretendo centrar minha análise no que Foucault 
denomina "vontade de verdade", tendo em vista que nem tudo pode ser dito por todos nas diferentes 
esferas da vida social. 

 
 
 

A prelazia de Cametá e a educação popular no baixo Tocantins, no Pará. 
 

José Rivaldo Arnaud Lisboa - PPGEDUC/UFPA/ 
Benedita Celeste de Moraes Pinto - CUNTINS/UFPA - Cametá 

 
 
Este estudo tem como objetivo analisar a contribuição da Prelazia de Cametá na viabilização da Educação 
Popular as suas bases (CEB’s / CC’s), no decurso das décadas de 1980 e 1990. Metodologicamente, o 
estudo envereda pela pesquisa documental, uma vez que os documentos de toda ação do Setor Educação 
da Prelazia de Cametá encontram-se no arquivo desta Instituição, hoje denominada Diocese de Cametá. 
Entretanto, este estudo não se limita à análise documental, mas trabalha também com entrevistas junto 
a pessoas que vivenciaram (ativamente ou não) este importante momento de educação na área da 
Prelazia (agentes de pastoral, juventude, membros do clero local, entre outros), bem como, considera 
alguns estudos acadêmicos elaborados dentro do contexto amazônico referentes às décadas estudadas, 
principalmente àqueles que relacionam ou contrapõem Igreja e Estado ditatorial brasileiro. Visto que, a 
década de 1980, no Brasil, é marcada pelo fim da ditadura militar pós-64 e, consequentemente, pela 
reorganização política. É nesse contexto que a Igreja Local da Prelazia de Cametá se engaja na “formação 
de cidadãos politizados” com os chamados cursos de liderança, assessoramento e acompanhamento do 
SINTEPP (Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Pará), alfabetização de adultos, com o intuito de 
possibilitar às populações de suas Comunidades Cristãs (CC’s / CEB’s) maior formação e informações, 
oferecendo-lhes condições de luta e reivindicação de seus direitos. 

 
 
 
A presença de marcas de um interdiscurso (anti)democrático neoliberal na gestão escolar: estudo de 

caso 
 

Emerson Rodrigo Camargo - FFCLRP/Financiamento próprio 
 
 
As materializações discursivas acerca das práticas pedagógicas “democráticas” na gestão escolar de uma 
Escola Pública do interior do Estado de São Paulo, por nós pesquisada, têm sido nutridas por formações 
ideológicas (anti)democráticas que fazem emergir sentidos outros afetando a própria constituição do 
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(inter)discurso da democracia reverberada nos dizeres e fazeres pedagógicos dos sujeitos-professores e 
sujeitos-gestores da referida Escola, quanto nas práticas e nas atividades desenvolvidas em sua gestão . 
A partir destas práticas e de outros saberes pedagógicos, ditos democráticos, e, dentro, de certas 
condições de produção, exercidos no interior dessa escola pesquisada, analisamos, nesta pesquisa de 
mestrado concluída, as discursivizações, as reverberações do significante democracia nos dizeres e 
fazeres pedagógicos dos seus sujeitos-professores e sujeito-gestores. À luz dos pressupostos teórico-
metodológicos da análise de discurso de matriz francesa (pecheuxtiana) (AD), a partir dos quais 
mobilizamos diversos conceitos (sujeito, interdiscurso, formação discursiva, memória discursiva, 
formações ideológicas, sentido), e das contribuições das Ciências da Educação, nossas investigações 
apresentam resultados de marcas de um interdiscurso (anti)democrático neoliberal reproduzidas nos 
dizeres e fazeres pedagógicos concernentes às atividades da Gestão Escolar dessa Escola Pública do 
interior de São Paulo. 

 
 
 

A projeção imaginária da/ para escola do campo 
 

Sandra Regina Silva - UNEMAT 
Ana Luiza Artiaga Rodrigues da Motta - UNEMAT 

 
 
Este trabalho tem como objetivo apresentar um recorte da Dissertação de Mestrado desenvolvida no 
Programa de Pós Graduação em Linguística da Universidade do Estado de Mato Grosso. O estudo se 
inscreve na teoria da Análise de Discurso de Michel Pêcheux (França) e Orlandi (Brasil), articulado a 
História das Ideias Linguística (HIL). Buscamos compreender, neste momento, o discurso das políticas de 
educação que tocam o sujeito e a escola do meio rural, especificamente, abordaremos como se 
constituem as formações imaginárias entre o urbano e o rural quando se trata do ensino e da escola. De 
um modo geral, o discurso jurídico orienta e regulamenta a escola, enquanto instituição de ensino, que 
atende ao sujeito na posição de aluno. A cidade e o campo, ao mesmo tempo em que um depende do 
outro, têm suas diversidades de trabalho, cultura, costumes, etc. Assim, não há uma linearidade 
discursiva entre campo e cidade no que tange as diversidades culturais e de trabalho. Há distintas 
condições de produção, sentidos memória que os constituem. Neste trabalho, o corpus será as leis como 
modo de compreender pelo conceito de formação imaginária o modo como a escola rural é constituída 
pelo Estado como o espaço de ensino e de produção do conhecimento. Todavia, como escola e ensino se 
significam atrelados ao trabalho no espaço rural? 

 
 
 

A proposta de redação do ENEM: memória discursiva em bloco 
 

Stella Maris Rodrigues Simões - UNIVÁS 
 
 
Tomando a noção de memória discursiva e considerando a historicidade que envolve os sujeitos e os 
acontecimentos; os apagamentos e deslocamentos de sentido; e o poder (as formações ideológicas) que 
determina o que se “torna memória”, pensamos no gesto de oferecer uma coletânea textual - que 
precede o tema de redação - como uma tentativa de conter os sentidos, organizando-os em um bloco a 
sustentar a função de autoria e silenciar outros sentidos aos quais o sujeito poderia se filiar. Na coletânea 
são apresentados acontecimentos discursivos – de materialidade e condições de produção distintas - a 
sustentar o tema, que, juntos, reorganizam a memória e atualizam-na, já que o bloco, cujo destinatário 
inicial é o sujeito-aluno, circula (seja pela oralidade, seja pela escrita) por porta-vozes oficiais ou sujeitos 
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brasileiros “comuns” como o “tema do ENEM”, com o imaginário de veracidade e atemporalidade que 
torna o dizer estatal a memória a ser repassada. Desse modo, recortamos para análise propostas de 
redação do ENEM e nomeamos os textos motivadores como um “bloco-de-memória”. Consideramos que 
o bloco-de-memória ata sentidos do arquivo, sentidos já estabilizados em épocas distintas, filiando-os a 
uma mesma temporalidade, apagando a estabilização fundante de cada um e fazendo funcionar um novo 
repouso em que um texto está atado ao outro, com sentidos fixados; e os gestos de interpretação que 
precedem a filiação são silenciados nesse repouso. 

 
 
 

A questão do ethos discursivo em testamentos do século XIX 
 

Anderson Jacob Rocha – PUC/SP - UEMG/CAPES 
 
 
Esta comunicação quer refletir sobre o ethos discursivo por meio de testamentos do século XIX, do 
sudoeste mineiro. Ela apoia-se no estudo da Análise do Discurso de linha francesa que se constitui como 
um arcabouço teórico metodológico que permite ao analista reconhecer a imagem social dos herdeiros, 
das testemunhas e do testador que não se manifesta, segundo Dominique Maingueneau (2008), apenas 
“na maneira de dizer”, mas também em uma “maneira de ser”. Desse modo, a subjetividade do discurso 
precisa ser entendida tanto pela voz, como pelo corpo que enuncia. Para isso, adentraremos na questão 
da autoralidade, pois os discursos devem ser levados em conta a partir de posições históricas que 
representam ideologias, em que o próprio sujeito não se mostra porque pertence a um estado social que 
determina, previamente, discursos institucionalizados. Essa análise pode ser considerada já que, 
geralmente, quem escrevia o testamento era um testamenteiro constituído judicialmente, portanto, os 
discursos seguem campos discursivos que congregam discursos jurídicos e religiosos que se relacionam 
em um espaço discursivo. 

 
 
 

A relação de sentidos entre roupa e corpo 
 

Luiz Felipe Sáber Costa - UNIVÁS 
 
 
O presente estudo tem como objetivo levantar questões acerca da relação de sentidos entre roupa e 
corpo. Que efeitos de sentido a roupa produz sobre o corpo e vice-versa?. Partimos do pressuposto de 
que o corpo significa (ORLANDI, 2012), ele se relaciona com a história e a ideologia. Sendo assim, não 
podemos considerar a roupa perifericamente, ela será observada de um ângulo frontal, pois é um 
elemento importante na descoberta e significação desse corpo coberto, é da veste transformando esse 
corpo, de suas proporções e des-proporções, seus volumes, cobrindo o corpo que, agora, já não possui 
forma, um corpo que se depara no muro da inquietação e se pergunta onde está o diferencial, um corpo 
relutante quanto ao seu espaço e seu modus vivendi. Com base na análise do discurso pretendemos 
analisar esses sentidos e a memória discursiva que existe neste processo de (res)significação que a veste 
produz na relação com o corpo. Metodologicamente iremos trabalhar como corpus documental revistas 
e jornais especializados em moda e vídeos com documentários da época.  
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A REPRESENTAÇÃO DE AÇÕES E ATORES SOCIAIS NAS PÁGINAS INICIAIS DAS UNIDADES DE UMA 
COLEÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: O ALUNO EM FOCO 

 
Maria Eugenia Batista - UFLA 

 
 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma análise da representação das ações e atores 
sociais nas páginas iniciais das unidades dos livros didáticos de uma coleção aprovada pelo PNLD-LE 2013 
e 2016 para o ensino de língua inglesa na rede publica. Este estudo é fundamentado na Linguística 
Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 2004) que entende que nossas escolhas léxico-gramaticais são resultado 
do contexto em que estamos inseridos e na Análise Crítica do Discurso proposta por van Leeuwen (2008) 
no que diz respeito à representação das ações e atores sociais. Foram analisadas todas as páginas de 
abertura das unidades dos 4 livros que compõem a coleção, totalizando 32 páginas. A análise permitiu 
observar que as ações sociais são representadas, na maioria das vezes, por meio de processos materiais 
(verbos de ação). Há também ocorrência de processos mentais cognitivos e verbais. A representação dos 
atores sociais contida no discurso das páginas analisadas procura colocar o aluno em foco, enquanto o 
professor não recebe destaque na representação, mas pode ser identificado no plano de fundo das ações 
representadas por meio da voz passiva. Os resultados indicam que a representação do aluno e do 
professor sinaliza a intenção de fazer com que o aluno seja o ator social de destaque por meio do discurso, 
isto é, o protagonista do processo de aprender-ensinar a língua inglesa na escola pública. 

 
 
 

A representação do sujeito eleitor na seção entrevista das páginas amarelas da revista Veja 
 

Sandra Maria Oliveira - UFLA 
 
 
O presente trabalho tem como tema a representação do sujeito eleitor construída pela revista Veja por 
meio dos efeitos de sentido decorrentes das entrevistas veiculadas, mais especificamente, entrevistas 
que circularam em momentos anteriores e posteriores às eleições presidenciais de 2010 e 2014. Nessa 
abordagem, propõe-se uma análise do discurso jornalístico visando a explanar os mecanismos utilizados 
pela mídia escrita para representar o sujeito eleitor, bem como identificar e analisar um possível 
alinhamento político que possa emergir no discurso veiculado pela revista Veja. Para a efetivação desta 
pesquisa, partiu-se, primeiramente, de um levantamento bibliográfico. No que se refere ao 
procedimento de análise, acompanhou-se e levantou-se textos formadores de opinião veiculados pela 
revista Veja, edição de 24 de fevereiro de 2010 e edição de 14 de outubro de 2015. Do ponto de vista 
teórico, buscou-se contemplar, a partir dos postulados de Dominique Maingueneau (2007), a noção de 
discurso e de interdiscurso. No que diz respeito à reflexão acerca da identidade construída para o sujeito 
eleitor, embasamo-nos nos conceitos de Bauman (2001) e de Stuart Hall (2005). A análise empreendida 
demostra que o discurso reportado nas entrevistas encontra-se em consonância com os conceitos 
descritos por Bauman (2001) acerca do mundo líquido, no qual o consumo figura como uma referência 
para as identidades, a partir da qual estas podem ser moldadas ou desfeitas. 

 
 
 

A significação da mulher agredida: análise de manchetes do G1 de Minas Gerais 
 

Bárbara de Oliveira Silva - FEPI 
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Discussões relacionadas à mulher estão progressivamente em pauta na sociedade. A ascensão do 
feminino nos âmbitos profissional e pessoal transmite a imagem de que a mulher é totalmente livre para 
ser e fazer o que quiser, mas ainda há muito o que se conquistar. Ainda que ela venha ganhando espaço 
em diversas áreas de atuação, os casos de violência contra a mulher parecem aumentar. Logo, a 
importância social dessa abordagem é imensa, uma vez que a mulher, enquanto cidadã, é parte 
constituinte e atuante para uma sociedade organizada. Na ciência, a mulher, que sempre teve um espaço 
modesto, vem adquirindo cada vez mais força graças a estudos feitos por (e para) mulheres; estudos que 
não necessariamente tratam a questão do machismo na sociedade, mas que são contribuições relevantes 
em diversas áreas como na medicina, na engenharia, na tecnologia, etc. Neste trabalho, foram escolhidas, 
como corpus de pesquisa, manchetes do site G1 de Minas Gerais. O G1 é um site de notícias mantido pela 
Central Globo de Produções desde 2006, a matriz tem sede no Rio de Janeiro, porém existem afiliadas 
em todo o território nacional. Busca-se pensar sobre a significação da mulher agredida em dez manchetes 
(do site anteriormente mencionado) que abordam a violência contra a mulher. A linha de pesquisa é a 
da Análise de Discurso, e são consideradas as noções de condições de produção, de sujeito e de 
significação. 

 
 
 

A TORTURA NA MATERIALIDADE DA PRODUÇÃO ESTÉTICA 
 

Thales de Medeiros Ribeiro - UNICAMP/CNPq-Brasil 
Karine de Medeiros Ribeiro - UNICAMP/CNPq-Brasil 

 
 
Nas últimas décadas, não faltaram tentativas de simbolizar os efeitos da política repressiva da ditadura 
civil-militar brasileira (KEHL, 2010). Ao lado da censura, a tortura produziu efeitos profundos na relação 
do brasileiro com a política, instaurando-se não como esquecimento, mas como limite que ainda merece 
ser elaborado socialmente (ORLANDI, 1999). Como sentido silenciado, há um real da história que faz 
pressão, ou seja, algo irrompe nesse processo de silenciamento, dado que aquilo que foi silenciado não 
desaparece completamente. No encontro complexo e contraditório dos campos da análise de discurso, 
da história e da psicanálise, empreendemos um gesto de leitura sobre diferentes modos de significar a 
tortura, tomando como base a relação entre a materialidade da produção estética (FERNANDES, 2016; 
PÊCHEUX, 2014) e a questão da memória (PÊCHEUX, 1999; ROBIN, 2016). Para tanto, partimos de uma 
cena em que é “relatada” uma sessão de tortura no romance “As meninas” (TELLES, 1973, 2009) e em 
sua releitura fílmica (RIBEIRO, 1995). Buscamos problematizar como a cena em questão materializa um 
jogo de forças tenso e contraditório entre a regularização dos “implícitos” sobre a tortura preexistentes 
na memória (como metonímia) e a desregulação que perturba tais “implícitos” (PÊCHEUX, 1999). 

 
 
 

A violência discursiva em redes sociais contra refugiados 
 

Jaqueline Aparecida Nogueira - UFSJ 
Lucas Guedes Vilas Boas - CEFET-MG 

 
 
Com o aporte teórico-metodológico da Análise do Discurso, este trabalho concretiza uma reflexão a 
respeito da violência discursiva em redes sociais contra refugiados. As guerras civis no Oriente Médio e 
o agravamento da epidemia de fome em países africanos promoveram o aumento do número de 
refugiados, sobretudo no continente europeu. Destarte, selecionamos uma postagem de internautas no 
Facebook como material de análise. A publicação foi materializada em fevereiro de 2017, poucos dias 
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após Donald Trump suspender o programa de refugiados e proibir a entrada de cidadãos sírios nos 
Estados Unidos. Apoiamo-nos, principalmente, na noção dialógica de Mikhail Bakhtin e nos estudos de 
Patrick Charaudeau, no que concerne aos contratos de comunicação políticos e midiáticos, para 
concretizar as análises discursivas. As análises foram realizadas em três etapas distintas. Primeiramente, 
descrevemos o material. Em seguida, identificamos os discursos acionados por meio das estratégias 
linguístico-discursivas empregadas pelo enunciador, com base na noção dialógica bakhtiniana. Por 
último, associamos os discursos acionados ao meio sócio-histórico por meio da noção de imaginário 
sociodiscursivo de Charaudeau. As análises demonstraram que o enunciador concretizou uma relação 
direta entre os refugiados muçulmanos e a prática de atividades terroristas. Esta conexão culminou na 
generalização do perfil dos refugiados e sinalizou a delineação de um imaginário sociodiscursivo 
discriminatório. 

 
 
 
A violência obstétrica como acontecimento discursivo: silenciamentos e falhas no/do arquivo jurídico 

 
Juliana Moreira Silva Faria Ramos Borges - UNIFRAN 

 
 
Investigamos, neste trabalho, os processos de significação que interpretam a violência obstétrica a partir 
do discurso da lei, no funcionamento da legislação federal, materializados em: a) um Projeto de Lei de 
2014, de autoria do Deputado Jean Wyllys; b) na Lei de Violência Obstétrica de Diadema; c) na Lei Federal 
do Acompanhante de 2005. O estudo dessas leis nos permite uma apreensão longitudinal dos textos 
legais visando detectar o momento histórico-político em que o termo “violência obstétrica” passa 
integrar o arquivo jurídico, observando as repetições formais e reformulações parafrásticas que 
reproduzem uma memória historicamente estabilizada, tecendo reflexões sobre uma possível 
ruptura/deslocamento de memória ocorrida em 2014 com a proposição da PL pelo deputado do Psol. A 
partir destes recortes, examinaremos, ainda, os apagamentos e silenciamentos funcionando na 
textualidade das leis, produzindo efeitos de consenso e autonomia para o jurídico. Em outras palavras, 
tentaremos mostrar que o funcionamento do arquivo jurídico é “efeito da irrupção da ordem do político 
na ordem jurídica do texto legal” (ZOPPI-FONTANA, 2005, p. 97) e, ainda, que tal funcionamento produz 
um efeito de normatização/normalização da ordem do social. 

 
 
 

A “roda dos expostos” no Brasil: a exposição da exclusão 
 

Ana Carolina Sales Oliveira - UNIFEI 
Renata Chrystina Bianchi de Barros - PPGCL-UNIVÁS 

 
 
Objetivamos, nesta comunicação, apresentar uma reflexão analítica a respeito dos processos de 
constituição do discurso de inclusão/exclusão da pessoa com deficiência no Brasil a partir da 
historicização da “roda dos expostos”. Os processos de constituição dos discursos sobre inclusão, no 
Brasil, são atravessados por mecanismos de exclusão que, regularmente, são mobilizados por discursos 
da caridade religiosa. Haja vista as condições em que as pessoas com deficiência eram submetidas nos 
séculos passados: até o período medieval, o abandono ao relento, a morte em precipícios e o sacrifício 
aos Deuses eram práticas comuns de homens para a eliminação de pessoas com deficiências em seu 
meio. O abandono, a exposição de bebês e crianças com deficiências ao tempo em ruas da cidade era 
comum ainda no século XVII no Brasil. O advento das ideias cristãs atravessou a história e produziu outros 
sentidos para a deficiência na sociedade. Com a criação da “roda dos expostos” no século XVIII em 
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algumas capitais do Brasil, as crianças abandonadas passaram a ser abrigadas e a receberam os cuidados 
básicos por pessoas da igreja. Pudemos compreender, a partir das análises realizadas sob os fundamentos 
teóricos metodológicos da Análise de Discurso, que o caráter assistencialista religioso produz(iu) 
mecanismos que compromete(ra)m práticas Institucionais – como a escolar, por exemplo – de modo a 
não deslocar(em) o trabalho que deveria ser direcionado ao sujeito num determinado espaço. 

 
 
 
ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: IGUALDADE NAS DIFERENÇAS 
 
Debora Cristina Ricardo - UFJF/Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
 
 
O processo educacional, durante muitos anos, esteve conotado a uma perspectiva assistencial e 
caritativa. No entanto, a educação na perspectiva inclusiva aponta para o ensino-aprendizado de acordo 
com as necessidades/especificidades de cada estudante. Este trabalho tem como principal objetivo 
analisar as relações entre os marcos históricos: da exclusão à inclusão e acessibilidade e os sentidos que 
foram constituídos pelos sujeitos do livro “Eu faço parte desta história: inclusão na Universidade Federal 
de Juiz de Fora”. Para tal, trabalhamos metodologicamente com o referencial da Analise do Discurso, 
onde buscamos refletir sobre os discursos da diferença e da igualdade e seus deslizamentos. Portanto se 
a acessibilidade leva à inclusão, é necessário saber quais os sentidos de inclusão dos sujeitos-alunos 
enquanto identidade imaginária imputada às pessoas com deficiência. Dentro dessa perspectiva, é 
possível perceber a identidade imaginária do sujeito-aluno constituída a partir de uma memória 
discursiva da necessidade de se manter dentro de um molde social, procurando a normalidade e 
justificando a diferença. 

 
 
 

Adoção: os sentidos se inserem no contexto jurídico e social 
Ana Paula Cristina da Silva - UNINCOR/UNINCOR 

 
 
Adoção no direito brasileiro é um instituto pelo qual uma pessoa traz para o seio familiar alguém 
estranho, que passa a integrá-lo como se da família fosse. Desta forma, o presente trabalho tem por 
objetivo principal o entendimento da palavra ‘adoção’ pelo viés teórico da Análise do Discurso, buscando 
compreender que sentido se institui no meio jurídico, social e familiar quando aplicado ao contexto 
fático. A metodologia se dará por meio de uma pesquisa bibliográfica e documental para atender o 
projeto de pesquisa e viabilizar a consecução dos objetivos colimados, mediante a análise da semântico-
discursiva da palavra adoção assim como do posicionamento do judiciário frente a todas as questões 
sociais que norteiam este instituto. Posteriormente, será realizada uma pesquisa de campo mediante 
uma entrevista realizada nos abrigos com crianças que já foram devolvidas. Por fim, será selecionado o 
relato de uma das crianças entrevistadas. Este relato, por sua vez, será confrontado com a legislação em 
vigor e a evolução histórica do instituto da adoção no direito brasileiro. 

 
 
 

Análise Argumentativa das Narrativas Femininas sobre o aborto de fetos anencéfalos. 
 

Tatiana Affonso Ferreira Paiva - UFMG/CAPES 
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O aborto é um tema controverso que, mesmo diante de mudanças sociais cada vez mais profundas, 
continua sendo tratado de maneiras divergentes quando analisado por áreas de conhecimentos distintas, 
como o Direito, a Sociologia, a Medicina e a Psicologia. Sob pontos de vista diferentes, o tema é tratado 
a partir de representações sociais da mulher, do corpo e da sexualidade, envolvendo fatores 
socioculturais como diferenças entre crenças religiosas e representações assimétricas entre homens e 
mulheres, mesmo em países que permitem a prática. As análises propostas neste trabalho, sob o viés da 
Análise Argumentativa do discurso proposta por Amossy (2010), foram feitas nas narrativas femininas 
utilizadas como argumentos nos votos dos Ministros Luiz Fux e Marco Aurélio Mello que compõem o 
acórdão do julgamento da ADPF n° 54 que descriminalizou a conduta do aborto de fetos anencéfalos no 
Brasil. Neste contexto, são inúmeras as percepções a respeito do tema que demonstram que a legalidade 
de condutas depende do modo de como conceitos são percebidos e contrabalançados com noções de 
justiça fortemente situacionais. Assim, para compreender parcialmente as consequências da conduta, 
depende de uma análise do contexto cultural no qual direitos, valores, crenças e costumes estão difusos 
e são socialmente partilhados, aceitos e reproduzidos pela coletividade. 

 
 
 

As mãos como metáfora na Análise de Discurso 
 

Francisco Antonio Romanelli - UNIVÁS 
 
 
O trabalho a ser apresentado propõe abordar uma construção metafórica que, apesar de incipiente, 
contribuiu com o autor, em início de estudos, na compreensão de alguns importantes conceitos da 
Análise de Discurso. Trata-se de composição imaginária visualizando uma sequência de fotogramas 
inspirados no gestual das mãos, metaforizadas tanto como elaboração discursiva assim como órgãos de 
enunciação. Para isso, foram visitados conceitos relacionados às formas do silêncio, à ideologia, ao 
interdiscurso, aos efeitos de sentido dentre outros. Conclui-se apresentando uma análise superficial à 
canção “Poema das mãos”, samba-canção composto por Luiz Antônio e gravado por Miltinho em 1961, 
que contribui para demonstrar como as mãos são hábeis enunciadoras dos discursos que se referem ao 
relacionamento humano amoroso. 

 
 

 
 

As vozes que silenciam: uma análise sobre o silêncio em Vidas Secas 
 

Gabriela Pacheco Amaral - UFMG/CAPES 
 
 
Este trabalho busca analisar a multiplicidade de vozes que surgem nos desdobramentos dos “eus” e no 
silenciamento do personagem Fabiano, do romance Vidas Secas (1938) de Graciliano Ramos. 
Consideramos que o silenciamento em Vidas Secas pode ser investigado a partir dos pensamentos que 
envolvem o protagonista e que, por conseguinte geram um desdobramento dos “eus” de Fabiano. Esse 
desdobramento pode ser um efeito da angústia do personagem quanto aos papéis identitários e quanto 
aos imaginários e às ideologias que constituem as formações discursivas nas quais ele se depara ao longo 
de sua jornada. Em algumas situações comunicativas, Fabiano não se identifica plenamente com o sujeito 
universal que advêm das formações discursivas, por isso, ele não apresenta uma tomada de posição única 
e homogênea diante de determinados contextos. Buscaremos, assim, compreender as vozes ideológicas, 
morais e/ ou não morais que constituem as formações discursivas e que podem contribuir para o 
silenciamento de Fabiano na trama narrativa. Para isso, iremos estabelecer um diálogo entre os conceitos 
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de dialogismo e polifonia de Bakhtin (2002) como os postulados de Pêcheux (1995) sobre as formações 
discursivas. Dito isso, nossa hipótese de pesquisa é que o silenciamento de Fabiano é transpassado por 
diversas vozes ideológicas, morais e mesmo não-morais; logo, pelo silêncio do personagem perpassam 
várias divisões/indecisões vindas dos diferentes “eus” que Fabiano abriga em si. 

 
 
 

Câmeras de segurança ou para vigiar: um olhar digital no espaço urbano 
 

Luiz Roberto Silva - UNIVÁS 
 
 
Filiado a Análise de Discurso, segundo as perspectivas teóricas de Pêcheux e de Orlandi, este trabalho 
tem como objetivo compreender o funcionamento das câmeras de segurança ou para vigiar no espaço 
urbano, mais especificamente, o de Pouso Alegre. A motivação do tema é a grande quantidade de 
câmeras instaladas nessa cidade com a finalidade de proteção e de segurança das pessoas, assim como 
dos seus patrimônios, visto o grande aumento da criminalidade na área urbana, fazendo com que a 
sociedade crie novas formas de viver e conviver. A instalação de câmeras de vigilância, pela iniciativa 
privada ou por órgãos públicos, vem crescendo de forma expressiva no espaço urbano se (con)fundindo 
com o viver do homem hoje, trazendo novas maneiras de conduta, novos sentidos no viver a/da cidade, 
em uma estrutura outra pela qual os sujeitos (se) organizam (n)essa realidade. Uma especificidade dessa 
pesquisa é compreender o processo de produção de sentidos sobre as câmeras, ou seja, o modo como 
acontece a relação segurança-privacidade dos sujeitos que se constituem na ordem da cidade de Pouso 
Alegre. Este trabalho vai perguntar pela estrutura e produção de sentidos que a discursividade das 
câmeras de vigilância produz na vida das pessoas comuns, como se dão as relações sociais em relação a 
essa tensão entre o espaço urbano e o digital (máquina, câmera) e o modo de viver em meio às imagens 
registradas por essas câmeras e quem lê (decodifica) essas imagens. 

 
 
 

Catálogo de exposição: uma análise pela perspectiva dialógica da linguagem 
 

Emanuel José dos Santos - UNINCOR/CAPES 
 
 
Uma das principais funções das instituições museológicas, aqui entendidos os museus, as galerias, as 
pinacotecas e demais centros de memória, é a divulgação de seus acervos. Além de suas exposições 
permanentes e temporárias, são organizadas, em parceria com outras instituições, exposições para o 
trânsito de determinadas obras para outros públicos, seja pela aproximação entre a produção de 
determinado artista, seja para comparação e contemplação de obras específicas. Em geral, são 
desenvolvidas para tais exposições obras de consulta e referência, chamadas costumeiramente de 
catálogos, que versem sobre o seu conteúdo, como acompanhamento à visitação e registro do evento. 
O objetivo do presente trabalho é a proposta de análise do catálogo de exposição conforme a perspectiva 
dialógica da linguagem, entendendo tal objeto como um gênero do discurso. Para efetuarmos tal estudo, 
lançaremos mão dos conceitos oriundos do texto “Os gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2016), texto de 
arquivo no qual Bakhtin descreve a natureza dos enunciados a partir de três características indissociáveis: 
o tema, o estilo e especialmente a forma composicional. Buscaremos identificar, a partir da classificação 
dos acervos que podem compor uma exposição, a natureza dos catálogos que são genericamente 
produzidos, tendo como mirante principal o Museu de Arte de São Paulo (MASP). 
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Cinismo na contemporaneidade- o discurso da promessa 

 
Amanda Barbosa Xavier Cotrim – IEL/ UNICAMP/CAPES 

 
 
Este trabalho tem por interesse analisar um funcionamento particular da linguagem como marca da 
ideologia na contemporaneidade: o cinismo. Entre os objetivos iniciais está pensar a discursividade cínica 
como estruturante no funcionamento da linguagem e, por pressuposto teórico, das relações sociais. 
Queremos compreender pelo domínio da Análise de Discurso (AD) francesa o funcionamento do cinismo, 
elegendo como recorte analítico discursos sobre a imigração contemporânea, mais especificamente após 
a Guerra na Síria, iniciada em 2011, quando a questão dos fluxos migratórios voltou a figurar o debate na 
mídia. Isso porque, de nosso lugar teórico (AD), é pela linguagem, na materialidade do discurso, que 
podemos compreender as questões de nosso tempo. Analisamos nesse artigo o discurso da campanha 
da Grã Bretanha contra a imigração, que circulou na mídia em 2016, antes do Reino Unido se retirar da 
União Europeia (UE). A nossa entrada para pensar o cinismo será uma reflexão, ainda inicial, sobre a 
relação contraditória entre saber e crença, bem como o sentido de promessa que parece figurar essa 
relação, materializada no discurso político da campanha da Grã Bretanha, assim como pensaremos sobre 
as condições de produção para que o cinismo se estruture e produza identificação e desentificação nos 
sujeitos. Trata-se de um trabalho inicial, e, por isso, apresenta mais dúvidas/perguntas do que 
considerações, propriamente. 

 
 
 

Comentários depreciativos no Facebook contra mulheres negras e famosas: uma análise de suas 
condições de produção 

 
Amanda Soares Mantovani - UFG/RC 

 
 
Este trabalho tem o intuito de efetuar uma análise discursiva de comentários publicados nas páginas 
sociais do Facebook de mulheres negras e famosas no ano de 2015. Restringindo-se a casos específicos 
do ano em questão, serão analisados os casos de Maria Júlia Coutinho e Taís Araújo, embasados nos 
conceitos primordiais da Análise de Discurso sob a ótica pecheutiana, com foco nas condições de 
produção em que estes comentários depreciativos foram enunciados por seus sujeitos discursivos. O 
corpus analisado é constituído de comentários que visam atacar essas mulheres negras e famosas por 
meio de sequências enunciativas ligadas, principalmente, às características físicas, profissões e posições 
sociais que estas ocupam, além de estarem constantemente relacionados a interdiscursos como o 
patriarcado, o racismo e o machismo. As obras teóricas basilares que auxiliaram na produção deste 
trabalho foram: Orlandi (2006), Mussalim (2004), Fernandes (2005), Possenti (2004) e Pêcheux (1997; 
2009). Pôde-se identificar, dentre as condições de produção que favoreceram a circulação dos 
comentários analisados, as ações feministas, defensoras da liberdade da mulher, o reconhecimento e a 
exposição das artistas em suas profissões e os discursos também recorrentes no ano de 2015 referentes 
à luta contra o racismo, os quais, juntos, vão contra os discursos tradicionais de racismo, machismo e 
patriarcado. 

 
 
 

Concepções de família construídas a partir da lei e da literatura 
 

Carolina do Prado Franco - UNIVÁS 
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Neste trabalho, apresentarei parte da minha pesquisa de mestrado que visa estudar as variações do 
conceito de família ocorridas desde o advento do primeiro Código Civil brasileiro, do ano de 1916 aos 
anos atuais, com o último Código Civil, do ano de 2002. No entanto, não são somente as mudanças 
jurídicas que interessam aqui. O modo como as relações de família foram retratadas nas obras literárias 
– “Clara dos Anjos” (concluído em 1922; publicado em 1948) de Lima Barreto e “Leite derramado” (2009) 
de Chico Buarque de Hollanda – será analisado também. Partir-se-á da seguinte questão: quais as 
concepções de famílias construídas a partir da lei e da literatura? Desta forma, será possível compreender 
quais relações se estabelecem entre Direito e Literatura, sustentadas na Análise de Discurso, pensando 
os processos discursivos em diferentes materiais, ao tomar a relação entre língua e história na produção 
dos sentidos. Entendidas algumas formulações advindas do Direito e da Literatura, investigar-se-ão, 
posteriormente, as relações imaginárias que a Lei e a Literatura constroem para, por fim, compreender 
a concepção de família e em que pontos ocorrem, ou não, mudanças de sentido nos Códigos Civis de 
1916 e 2002. Interessa o modo como o texto da lei e o texto literário, como meios pelos quais circulam 
imagens de família, constroem e fazem circular sentidos para essa forma de organização social. 

 
 
 

Contornos de uma vida a partir de um discurso de posse 
 

Pollyanna Júnia Fernandes Maia Reis - UFMG 
 
 
Este trabalho propõe analisar o discurso de posse do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, em 2003, 
tomado, aqui, como uma narrativa de vida (MACHADO, 2009). Partimos do pressuposto de que o sujeito-
narrador, ao discursar, revela aspectos que vão além do aspecto político dando contornos, 
especialmente, a sua trajetória existencial. Nesse sentido, interessa-nos analisar parte da história desse 
sujeito a partir de seu primeiro discurso de posse, ao assumir a presidência do país, à luz da Análise do 
Discurso, mais especificamente, da Teoria Semiolinguística, a fim de examinar quais imagens são (des) 
construídas, tendo-se em vista, especialmente, a noção de papéis sociais perpassada pelas estratégias de 
captação e os possíveis efeitos patêmicos mobilizados em um projeto de palavra tão importante como 
este.  

 
 
 

Corpo(s) do femini-n/sm-o em protesto: imagem, memória, ideologia e discurso 
 

Emanuel Angelo Nascimento - IEL/UNICAMP 
 
 
Este trabalho tem por objetivo analisar, a partir da perspectiva do materialismo-histórico da Análise do 
Discurso de linha francesa, a materialidade significante do corpo em cenas prototípicas de protestos 
feministas. Para tanto reunimos em nosso corpus um conjunto de imagens de corpo(s) do femini-n/sm-
o em protesto ao longo da história. Nosso intuito é o de observar os movimentos dos discursos na relação 
com a memória e com os sentidos pré-construídos que se colocam no entremeio entre a evidência e a 
opacidade, a partir da imbricação entre a materialidade verbal e não-verbal (ORLANDI, 1995). Lançamos, 
assim, um olhar teórico-analítico a partir do investimento na imagem do corpo do feminino/feminismo 
produzindo efeitos de sentido que deslizam metafórica e metonimicamente para outros sentidos. A partir 
disso, nos colocamos nas fronteiras entre a materialidade discursiva desse corpo que significa 
diferentemente e os gestos de interpretação das “formulações visuais do corpo que se desdobram em 
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diferentes imagens do sujeito e nos mostram a importância da remissão do intradiscurso ao interdiscurso 
para compreender a textualização das imagens” (LAGAZZI, 2014, p. 111). Nesse sentido, observamos, 
principalmente, os processos de estruturação do conflito e da tensividade do/no social, a partir da 
imagem, da memória e dos espaços ocupados pelo corpo do femini-n/sm-o, atravessados que são pelo 
simbólico, pela ideologia e pela história. 

 
 
 
Dialogismo e construção do acontecimento nas mídias jornalísticas: um estudo comparativo à luz da 

Análise do Discurso 
 

Jaqueline dos Santos Batista Soares - UFMG/CNPq 
 
 
Pretende-se demonstrar as contribuições e resultados da Análise do Discurso no desenvolvimento de 
uma pesquisa comparativa entre mídias impressas do Brasil. A teoria Semiolinguística e seu aparato 
teórico-metodológico, como apresentado por Charaudeau (2009), nos permitiu realizar uma análise dos 
textos veiculados pelas principais mídias hebdomadárias brasileiras, bem como perceber como a 
subjetividade está presente nos discursos que perseguem "o mito da objetividade", a depender da 
intencionalidade e da ideologia das instâncias comunicativas as quais se vincula. No presente trabalho, 
apresentaremos uma análise do Modo de Organização Enunciativo afim de discutir a gestão do 
funcionamento interno do discurso, assim como os ajustes necessários à teoria para que contemple 
gêneros que a priori situam o discurso em um regime de apagamento enunciativo. 

 
 
 

Diferentes posicionamentos do sujeito nas redes sociais em torno de um acontecimento 
 

Miriã Alexandre de Paula - UFLA 
 
 
Neste trabalho, pretende-se analisar, com base nos pressupostos teóricos da Análise do Discurso de linha 
francesa, os diferentes posicionamentos dos sujeitos nas redes sociais em relação a um acontecimento 
específico, qual seja: a tatuagem feita na testa de um jovem acusado de tentar subtrair uma bicicleta. Tal 
episódio nos mostra que diferentes formações ideológicas integram as várias formas de manifestação de 
sujeitos sociais e geram conflitos e embates éticos a partir da posição assumida pelos internautas. Busca-
se, portanto, refletir sobre o modo como o sujeito se constrói discursivamente e como constrói 
discursivamente o outro, por meio de postagens no Facebook e/ou de comentários de notícias veiculadas 
pela mídia digital, ao se posicionar nas redes sociais como detentor de saberes e de direitos sobre as 
práticas sociais. Para fundamentar a discussão proposta, o estudo encontra-se embasado nos trabalhos 
de Foucault (1999), sobre discurso, formação discursiva e interdito, de Pêcheux (1988), sobre discurso e 
acontecimento e de Maingueneau (2002, 2005), sobre ethos e cena enunciativa. 

 
 
 

Discurso capitalista e ideologia: o sujeito nos fios discursivos e a prática de medicalização 
 

Bruno Monteiro Herculino - UNIFRAN/FAPESP 
Aline Fernandes de Azevedo Bocchi - FFCLRp/USP; UNIFRAN/Fapesp (2016/20876-6) 
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Neste trabalho, apresentamos o conceito de interpelação ideológica e a constituição do sujeito 
discursivo, relacionando-os à prática da medicalização da vida e ao discurso capitalista-consumista. Como 
sabemos pela Análise de Discurso, fundada e desenvolvida por Michel Pêcheux, a ideologia interpela os 
indivíduos em sujeitos. Deste modo, uma vez interpelados, o sujeito irá se posicionar em determinado 
discurso no interior de uma formação discursiva, compreendida como aquilo que pode e deve ser dito 
numa dada formação ideológica e numa data conjuntura histórica (PÊCHEUX, 2014). Analisaremos o 
enunciado “Somos todos Rita”, extraído da fanpage oficial “Ritalina – TDAH”, da rede social eletrônica 
Facebook, problematizando a forma como esse enunciado interpela ideologicamente os sujeitos, 
convocando-os a se identificarem com os sentidos nele materializados. No processo de produção e 
circulação de sentidos que são legitimados nesse enunciado, destacamos o efeito de universalidade e de 
construção de um grupo (imaginariamente) homogêneo, completo, sem falta. Assim, consideramos que 
esse efeito de homogeneidade silencia a alteridade do sujeito no discurso, recrutando todos a formarem 
Um. A troca da alteridade pela homogeneidade, se dá, então, pela promessa de uma eficácia mental, de 
um corpo superpotente, capaz de felicidade plena: sentidos ideologicamente demandados em um 
sociedade capitalista-consumista. 

 
 
 

Discurso e Memória: Festa da Padroeira Sant' Ana de Silvianópolis/MG 
 

Luis Fernando Nogueira dos Santod - UNIVÁS 
Cleyton Antonio da Costa - UNIVÁS 

 
 
A pesquisa da Festa da Padroeira Sant' Ana de Silvianópolis/MG busca analisar os diferentes discursos e 
significados acerca do festejo religioso organizado pela Igreja Católica, na cidade de Silvianópolis, sul de 
Minas Gerais. Tal festejo é realizado no mês de julho de cada ano, conta com nove dias de missas, 
seguidos de sorteios de prendas e assados e, ao final, no dia 26 de julho, celebra-se o dia da Padroeira, 
demonstrando, assim, uma prática que elenca tradição, cultura e memória. Através das narrativas orais 
entendemos os diferentes discursos e significados da festa para as pessoas que a vivenciam, seja 
organizando ou simplesmente participando. Outro corpus utilizado são os cartazes que nos permitem 
analisar as transformações sociais ocorridas na organização, logística e celebração do festejo ao longo 
dos anos; são utilizadas também as fotografias que também nos permitem compreender as memórias 
envolta do festejo que, por muito tempo, ficaram silenciadas, pois não foram registradas na 
historiografia. Analisamos, ainda, a documentação eclesiástica, tida como documentação oficial, 
produzida pela Igreja Católica, que são os livros Tombos. Com esta reflexão é possível dialogar e entender 
os diferentes significados da festa e os múltiplos olhares produzidos a partir da mesma, pois a cultura é 
entendida como um campo variado de memórias em que diversos gestos e valores se reafirmam a cada 
ano no festejo. 

 
 
 

Discurso e memória: o festejo de 16 de julho em Borda da Mata- MG 
 

Cleyton Antonio da Costa - UNIVÁS 
 
 
A pesquisa apresentada tem como objetivo entender e problematizar os diferentes discursos e sentidos 
do festejo de 16 de junho realizado na cidade de Borda da Mata - Minas Gerais que constitui uma das 
práticas culturais mais esperada pelos sujeitos que residem e/ou visitam a cidade. Metodologicamente, 
adotamos a Análise de Discurso para compreender os diferentes sentidos produzidos pelo e no festejo, 
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seja de ordem politica, religiosa, de sociabilidade e/ou como um mecanismo de resistência, buscando 
sempre o diálogo com a disciplina de História e o campo teórico da Análise de Discurso. O corpus de 
análise é composto por narrativas orais, fotografias, cartazes e jornais que oportunizam diferentes 
formas de pensar e analisar os percursos e problemáticas do festejo. Buscamos compreender a festa 
como um acontecimento discursivo que compõe a memória histórica do sul de Minas Gerais percebendo 
sua historicidade e todo processo de constituição de sua realização há mais de cinco décadas. Ainda, 
serão observadas as formações discursivas de homens e mulheres que contribuíram e contribuem para 
a dinâmica do festejo em seus diferentes aspectos. 

 
 
 
Discurso e resistência: um olhar para o “Movimento surdo em favor da educação e da cultura surda” 

 
Angela Corrêa Ferreira Baalbaki - UERJ 

 
 
Este trabalho, embasado na perspectiva teórica da Análise de Discurso (PÊCHEUX, 1988), tem como 
objetivo analisar três notícias de jornais digitais sobre a passeata organizada pelo “Movimento Surdo em 
favor da Educação e da Cultura Surda”, que aconteceu em Brasília, nos dias 19 e 20 de maio de 2011, e 
cotejá-las com os relatos de surdos publicados em edição da revista da Federação Nacional de Educação 
e Integração dos Surdos (FENEIS). Compreendemos a passeata como uma forma de ação política 
historicamente marcada que produz deslocamentos mobilizadores de sentidos sobre o sujeito surdo e 
sua língua. Portanto, tomamos a passeata como um gesto de resistência e um furo no discurso 
estabilizado, fazendo circular outra discursividade sobre esse sujeito: o surdo como integrante de uma 
minoria linguística. As formas variadas de produzir a sua militância, no “espaço público urbano” 
(ORLANDI, 2001), constituem o surdo como sujeito de voz e vez. Em continuidade a nosso gesto de 
análise, buscamos verificar o modo como a mídia digital fez circular determinados sentidos sobre a 
manifestação. Pretendemos responder a alguns questionamentos, quais sejam: que imagens de surdo e 
de sua língua essas notícias fazem circular na sociedade? Como o movimento surdo a favor da escola 
bilíngue é discursivizado? Ao analisar o corpus, nossas ponderações a essas questões que constituíram o 
dispositivo analítico procuram compreender as imbricações possíveis com os modos de (re)significar o 
sujeito surdo urbano. 

 
 
 

Discurso e turismo: a Festa de Nossa Senhora do Rosário em Silvianópolis, Minas Gerais 
 

Vanessa Junqueira Megale - UFT e UNIVÁS 
 
 
O presente estudo tem como objetivo analisar, interpretar o discurso sobre e do turismo e seu sentido 
na Festa de Nossa Senhora do Rosário na cidade de Silvianópolis, observando como os discursos turísticos 
se articulam nos diferentes espaços deste festejo. A festa é entendida, neste trabalho, como uma 
expressão da cultura popular, ao mesmo tempo, espaço de discurso, de linguagem, de memória, de troca 
de saberes, de representações e de ressignificações. A análise do discurso nos ajudará a interpretar 
situações, analisar a festa como acontecimento histórico e discursivo, discutir os fenômenos sócio–
culturais turísticos. Metodologicamente iremos trabalhar com a análise discursiva de depoimentos dos 
festeiros, comerciantes e visitantes das festividades coletados por meio da prática da história oral, além 
de outras formas de corpus de análise, como impressos, jornais, mídia, fotografias, análise de 
documentos oficiais para que possamos compreender o discurso turístico nela inserida. Discutir a relação 
da memória, da história e da análise do discurso é fundamental para que se possa, de fato, compreender 
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o funcionamento da memória discursiva e os diferentes sentidos do festejo e os sujeitos nele envolvidos.  

 
 

Discurso patriarcal e violência: Bourdieu e a dominação aprendida  
 

Gabriela Soares Balestero - UFU 
 
 
A violência de gênero se expressa e se reproduz culturalmente através de discursos e comportamentos 
irrefletidos, aprendidos histórica e socialmente. Bourdieu defende a ideia de que a dominação masculina 
é aprendida pelo homem, absorvida pela mulher inconscientemente e reproduzida culturalmente no 
âmbito da sociedade patriarcal. A violência de gênero está presente na cultura de todos os países 
independente do seu grau de desenvolvimento, se expressa em maior ou menor escala. Culturalmente 
se reproduz através de discursos e comportamentos irrefletidos, aprendidos histórica e socialmente, nas 
instituições como igreja, escola, família e Estado, e contribuem diretamente para a opressão masculina 
sobre a feminina. O Estado, a igreja e a escola foram e são as instituições mais importantes responsáveis 
pela construção dos papéis desempenhados pelos gêneros. Entende-se que a violência é um problema 
social e como tal deve ser atacado não somente nos resultados. Nesse passo, o objetivo geral deste 
estudo é compreender o problema da dominação masculina em sua origem, utilizando a metodologia 
analítico-discursiva. Justifica-se essa análise diante do elevado número de ocorrências de violência de 
gênero no Brasil, o que comprova a dificuldade de resolver esse grave problema. Nessa linha, a violência 
simbólica, segundo Bourdieu se traduz como uma violência suave, insensível pelas vias puramente 
simbólicas da comunicação e do conhecimento ou reconhecimento. (Bourdieu, 2003). 

 
 

Discurso pornográfico: uma perspectiva interdiscursiva e polêmica 
 

Julio Cesar Paula Neves - UFSJ/CAPES 
Márcio Rogério de Oliveira Cano - UFLA 

 
 
Pesquisar sobre o tema da pornografia é tratar de aspectos muito polêmicos que perpassam o lícito e o 
ilícito, o certo e o errado, dentre outros contínuos. Tendo em vista esse campo nebuloso, por carecer de 
mais estudos, propusemos fazer um levantamento das formas como o discurso jornalístico tem 
construído representações e como têm atualizado os estereótipos do mundo pornográfico, extraindo 
essas percepções no limiar do interdiscurso. Percebemos a importância de discutir sobre as 
representações que a mídia faz da pornografia e como o discurso pornográfico circula na sociedade em 
relação aos estereótipos marcados no discurso jornalístico. Geralmente a pornografia é associada a 
características desdenhosas e desprivilegiadas, vista como indecente e imoral, porém, mesmo 
marginalizada, ela está presente na sociedade como material de consumo, como produto mercadológico 
na literatura, na internet, em filmes e novelas e em vários outros veículos. Assim, com base nos estudos 
de Dominique Maingueneau, buscamos analisar como a mídia constrói estereótipos do discurso 
pornográfico, de modo que mesmo percebido por um olhar marginalizado, também é entendido como 
produto mercadológico muito rentável. 

 
 
 

Discurso sensacionalista: uma análise das capas do Super Notícia 
 

Luiz Guilherme Esteves da Silva - UFLA 
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Nos meios de comunicação impressos existentes, podem ser encontradas notícias que contêm 
características exageradas. Seja na forma da linguagem adotada, seja nas imagens apresentadas para 
interagir com o texto, tais características podem contribuir para que o jornal ganhe o rótulo de 
sensacionalista. Conta assim com fatos relacionados à morte, sexo, violência. Diante disso, propusemos 
como objetivo levantar os traços que constituem o sensacionalismo no discurso jornalístico, a partir dos 
pressupostos de Danilo Angrimani (1995), Ana Rosa Ferreira Dias (2003) e Márcia Franz Amaral (2006). 
Para tanto, constituímos o corpus dessa pesquisa a partir das capas do Jornal Super Notícia, conhecido 
por ser popular, por ser o mais vendido do pais e por possuir uma carga sensacionalista muito intensa. 
Ao verificar, durante um determinado período, essas capas, pode-se observar que em todas elas existem 
chamadas que remetem à violência, seja ela uma violência física, que resultou em morte, seja ela uma 
violência voltada para a pessoa, como questões ou homossexuais, ou raciais, ou de gênero, por exemplo. 
Para nossos estudos, respaldamo-nos, essencialmente, em Dominique Maingueneau para tratar das 
problemáticas do discurso, e em Michaud (1989) para tratar o discurso da violência. 

 
 
 

Discursos sobre ambientes e objetos de aprendizagem 
 

Aureci de Fátima da Costa - UNIVÁS 
 
 
O presente estudo visa, a partir da perspectiva da Análise de Discurso, compreender um dos modos de 
produção e circulação do conhecimento em nossa sociedade, elegendo para análise os objetos de 
aprendizagem (OAs). Interessa-nos investigar como os sentidos de ambientes e objetos de aprendizagem 
se constituem na materialidade significante virtual (digital), considerando a história e a ideologia 
(PÊCHEUX, 1995) como constitutivas deste processo. Esta análise busca compreender a construção 
histórica e imaginária desse objeto na denominada “sociedade da informação”, formulada como 
resultado da globalização e do crescente avanço das tecnologias. Neste acontecimento, compreendemos 
que o conhecimento está ligado basicamente à tecnologia (ORLANDI, 2017) produzindo o efeito da 
valorização do capital conhecimento. Ao longo desta análise, apresentamos os efeitos de sentido 
produzidos a partir deste modo de funcionamento que remetem à mercadorização do conhecimento em 
que a aprendizagem é deslocada para a condição de acesso a produtos dados. O sentido de reusabilidade, 
uma das principais características apresentadas sobre os OAs, justificada pela possibilidade de redução 
dos custos associados ao desenvolvimento de materiais didáticos, imprimem à educação uma função 
ideológica e estratégica na difusão de um projeto baseado na sociedade mercadológica. 

 
 
 

Do trabalho escravo ao trabalho livre na região de Ouro Fino - MG 
 

Bárbara Pascoal Oliveira - UNIVÁS 
 
 
O presente trabalho busca compreender o processo que se deu em torno da mudança da mão de obra 
escrava para a livre, no século XIX, na região de Ouro Fino – Minas Gerais. Serão observadas as tensões 
e embates que permeiam essa transição, já que não foi algo que se deu de forma pacifica uma vez que 
todos buscavam proteger seus interesses, frente a essa mudança, com formas distintas de resistência. 
Também buscamos analisar como era vista a mão de obra do brasileiro branco pobre, frente ao fim da 
escravidão no país. Para tanto, o foco da pesquisa, que ainda está sendo desenvolvida, será trabalhar os 
discursos que eram empregados quando se começou a buscar a mão de obra imigrante para substituir a 
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mão de obra escrava, já que havia uma grande descrença por parte dos fazendeiros na mão de obra do 
brasileiro branco pobre. E para compreender um pouco acerca desses discursos, trabalhamos com o 
jornal “Gazeta de Ouro Fino” que trata da mão de obra imigrante como a solução para a questão do 
trabalho. Frente ao discurso do jornal, o trabalho passa de escravo para algo ‘digno’ que traz paz aos 
homens, dando a impressão de que antes não havia trabalho, e também dá a entender que a mão de 
obra imigrante seria a solução que descansaria os fazendeiros preocupados com suas lavouras, dando a 
segurança de um futuro próspero e tranquilo. Esses são alguns dos discursos empregados nesse período 
em que há um completo apagamento e silenciamento dos negros e dos brasileiros brancos pobres, feito 
pela imprensa e na história. 

 
 
 
Efeitos de memória na discursividade na posição-sujeito réu no acontecimento discursivo  da sessão 

extraordinária de julgamento do impeachment  da ex-presidenta Dilma Rousseff 
 

Thaiane Dutra Luz Costa - UESB/CAPES 
Maria da Conceição Fonseca-Silva - UESB/CNPq 

 
 
Neste trabalho, apresentamos resultados de pesquisa vinculada aos projetos temáticos de pesquisa 
desenvolvidos no Laboratório de Pesquisa em Análise de Discurso (LAPADis). Considerando que um 
acontecimento histórico precede a discursivização do acontecimento discursivo e, portanto, da produção 
de efeitos-sentido, o objetivo foi identificar e analisar os efeitos de memória na discursividade da posição-
sujeito réu no acontecimento discursivo da Sessão Extraordinária de julgamento de Impeachment da ex-
presidenta Dilma Rousseff. O corpus foi constituído do livro de 688 páginas, publicado pelo Senado 
Federal com a transcrição da Sessão Extraordinária de julgamento do Impeachment que ocorreu entre 
os dias 25 e 31 de agosto de 2016; bem como de vídeos da respectiva Sessão Extraordinária disponíveis 
nos canais do YouTube. A pesquisa foi qualitativa quanto à abordagem; aplicada quanto à natureza, 
explicativa, quanto aos objetivos; estudo de caso, quanto aos procedimentos. Na análise, mobilizamos o 
dispositivo teórico-metodológico da Análise de discurso (AD) que possibilita a análise de diferentes 
formas que forjam os desdobramentos do discurso nas diferentes formas de sua possível materialização. 

 
 
 

Efeitos de sentido nos títulos da playlist “Bee comenta” do vlog Canal das Bee 
 

Haísa Wilson Lima Cruz - UESC/CAPES 
 
 
Os efeitos de sentido no discurso são determinados por dadas relações de força (e nesse aspecto, 
segundo Eni Orlandi, o “político”, compreendido discursivamente, está sobredeterminado por essas 
relações, que são construídas historicamente). Além disso, a construção de sentido também é 
atravessada por movimentos de antecipação, promovendo, assim, certa escolha de palavras dentre 
tantas outras possíveis. As condições de produção do espaço em que esses dizeres são produzidos 
também possuem características que interferem na organização do dizer dos sujeitos em interlocução. 
Com base nisso, analisaremos os títulos dos 19 vídeos postados na playlist intitulada “Bee comenda”, 
presente no vlog LGBT “Canal das Bee”, cujas escolhas de palavras podem apontar um conflito político e 
ideológico marcado pelas posições-sujeito dos militantes-vlogueiros em questão – posições essas 
localizadas em espaço virtual – na interlocução com notícias veiculadas em outras mídias, bem como com 
dizeres enunciados por determinados sujeitos que são colocados como seus “antagonistas políticos”. 
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Efeitos de sentido, interdiscurso e memória: um exame dos memes “Nego isso, nego aquilo”  
 

Raquel Costa Guimarães Nascimento - UFG/RC 
 
 
Enquadrado no projeto: “Da margem ao centro: discursos sobre a minoria nas mídias sociais”, este estudo 
se alicerça na Análise do discurso de linha francesa (AD), para pensar o lugar do interdiscurso e da 
memória e a construção de efeito de sentido em um conjunto de memes conhecido como “nego isso, 
nego aquilo”. Esses, difundidos nas redes sociais em 2015, formados por imagens de negros e frases em 
que a palavra “nego” exerce a função de sujeito. De trinta memes, cinco foram selecionados pelo fato de 
fazerem circular discursos que promovem o humor a partir das características físicas dos sujeitos 
retratados. O corpus foi analisado sob a perspectiva da AD, levando em consideração noções como: efeito 
de sentido, ideologia, interdiscurso, memória, intericonicidade. Para a realização do trabalho, partiu-se 
da leitura e estudo de autores como: Pêcheux (2009), (2011), Courtine (2005), Possenti (2004), Orlandi 
(2011) e Mussalim (2003) para tratar os conceitos da AD supramencionados e Fonseca (2012), para 
pensar o “humor” referente aos negros no Brasil. Apesar de a palavra nego ser usada hoje também para 
situações de carinho, isso não impede a produção de efeitos de sentido depreciativos nos memes, 
associados ao fato de que todas as imagens são exclusivamente de negros. Levando-nos a concluir, desse 
modo, que além de haver uma depreciação de certos indivíduos em razão de alguma deficiência física ou 
intelectual, existe nas postagens um possível efeito de sentido racista. 

 
 
 
Era uma vez a implementação de livros didáticos digitais nas escolas públicas brasileiras:  uma análise 

discursiva do edital PNLD 2015 
 

Danilo Vizibeli - UFSCar 
 
 
Pela primeira vez, o Edital do PNLD 2015 trouxe a possibilidade dos livros digitais que já são trabalhados 
e comercializados por diversas editoras como uma inovação, um avanço da educação e o futuro do livro. 
O objetivo deste trabalho é apresentar análises discursivas do edital em questão. Esse acontecimento do 
surgimento de um edital dessa natureza nos leva a uma reflexão dos recursos tecnológicos e das práticas 
pedagógicas que são ancoradas no discurso mercadológico e nas esferas de poder que regimentam o que 
pode e deve-se dizer sobre dada questão, numa perspectiva discursiva. Entretanto, após a divulgação do 
edital, os livros digitais acabaram não chegando às escolas de acordo com notícias da mídia. Se em um 
momento o edital apregoava que: “os alunos e professores deverão ter livre acesso aos livros digitais 
correspondentes aos livros impressos escolhidos pela sua escola”, em outro, tal direito é negado e 
silenciado. O arcabouço teórico é a Análise de Discurso Francesa, principalmente os postulados de Michel 
Pêcheux com os conceitos de discurso, poder e ideologia e as categorias de paráfrase e polissemia. 

 
 

Escravos e libertos: sujeito negro x relação com o conhecimento x sociedade nacional 
 

Fabiane Jesus - Labeurb/UNICAMP 
 
 
Investigamos processos de subjetivação por silenciamento, em que sujeitos são despidos de sua 
historicidade e “vestidos” em pele escura. Interessa-nos compreender o funcionamento de relações de 



135 
 

poder que afetam formas atuais de sociabilidade. Perguntamos pelos sentidos produzidos em relação ao 
sujeito negro no Brasil: o “liberto” ocupa um novo (ou outro) lugar em relação ao “escravo”? Que lugares 
são esses? Como são constituídos? O que isso diz da sociedade nacional? Como funciona a relação com 
o conhecimento que é aí investida? Considerando o dicionário como discurso e, pois, como lugar de 
gestos de interpretação, analisamos verbetes de duas versões do Dicionário Contemporâneo Caldas 
Aulete: a de 1881 e a mais atual, disponível na internet. Olhamos as palavras-entrada “escravo” e 
“liberto”, e as que delas derivam. Nossa hipótese é a de que o processo em que o brasil-madeira, 
ental(h)ado em nome do colonizador, desliza para Brasil-Nação é articulado ao processo de subjetivação 
do sujeito visibilizado (nomeado) como negro, movendo teorias e práticas que constituem sujeitos, 
sentidos e o próprio país. 

 
 
 

 
Estratégias discursivas utilizadas no debate político televisivo entre candidatos ao governo do Amapá 

Guasiara da Silva Melo - UEAP/ 
Miriam Maia de Araújo Pereira - PUCSP/CAPES 

 
 
O presente estudo tem como objetivo a análise das estratégias discursivas utilizadas no debate político 
televisivo ao governo do Estado do Amapá, além de tratar da base teórica da Análise de Discurso de linha 
francesa ao buscar entender o discurso político e as relações de poder como fator de dominação na 
sociedade. O debate político televisivo, promovido pelos grandes veículos de comunicação, ganharam 
notoriedade do público em geral, porque aproximam cada vez mais os agentes políticos e o eleitorado. 
As estratégias discursivas foram acolhidas a partir da concepção da Análise de discurso de linha francesa 
e a obra Discurso Político, tendo como foco central a posição sujeito no discurso e as relações de poder 
no processo de influência do outro, isso implica viabilizar mecanismo para a construção da consciência 
política do eleitorado, utilizando os conceitos da Análise de discurso de linha francesa, trazendo autores 
como Brandão (2012), Orlandi (2013), Mussalim (2012) e Foucaut (1979), a obra Discurso Político de 
Patrick Charaudeau (2015), bem como a contribuição da obra Discurso e Poder de Van Dijk (2012). O 
desenvolvimento da pesquisa foi de caráter exploratório, com abordagem qualitativa em que a análise 
dos dados recebeu procedimentos bibliográficos. Constatou-se que os resultados apreendidos neste 
trabalho podem contribuir com maior esclarecimento do eleitorado frente a um debate político 
televisivo.  

 

Facebook e linchamentos: uma análise do discurso na rede 
 

Guilherme Ferragut - UNICAMP/Não tenho 
 
 
O presente trabalho tem por objetivo analisar as postagens da página da Folha de S. Paulo no Facebook 
sobre a polícia e a justiça, entendendo como tais discursos circulam e se o descrédito de tais instituições 
pode influenciar de alguma forma nos casos de linchamento como o ocorrido em maio de 2014 no 
Guarujá. Tal hipótese teve sua formulação baseada no trecho do livro de José de Souza Martins (2015), 
quando afirma que casos de linchamento podem ter seu estopim “em face das reiteradas informações 
difundidas pela mídia quanto a episódios de justiça lenta e leis tolerantes”. Sendo assim, mobilizando o 
dispositivo teórico da Análise de Discurso, foram selecionadas as postagens onde encontram-se as 
palavras polícia e justiça. Também analisaremos a maneira como tais informações chegam até os usuários 
da rede social, tendo em vista que nem tudo que é postado acaba por chegar a todos os seguidores da 
Folha de S. Paulo. Também trataremos dos linchamentos, considerando que os corpos das vítimas são 
textualizados pelos seus agressores. Tal hipótese vem embasada no corpo teórico desenvolvido por Eni 
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Orlandi. Quando se pensa na questão do linchamento, vê-se que ela está atrelada significativamente ao 
modo como, culturalmente, os sentidos de justiça vão se produzindo, e também como culturalmente a 
internet passa a determinar o modo como a sociedade se relaciona com o próprio Estado e seus aparatos, 
como é o caso do jornalismo. 

 
 
 

Formações nominais como categoria de análise linguística em discursos de resistência 
 

Nayhara Juliana Aniele Pereira Thiers Vieira - IFSULDEMINAS 
 
 
Tendo por base as discussões sobre memória, interdiscurso e sentido discutidas no interior da Análise de 
Discurso Francesa de vertente pecheutiana, e especial atenção ao texto “Por uma teoria discursiva da 
resistência do sujeito” de Eni Puccinelli Orlandi, apresentarei as formações nominais como proposta de 
categoria de análise e forma linguísticas para estudos de resistência em análise de discursos. Para tanto 
trabalharei com o modo como essas formas linguísticas sugerem a resistência como efeito de sentido no 
livro “Os admiráveis italianos de Poços de Caldas - 1884-1915”, de Mario Seguso, e em um documento 
de solicitação de construção de um monumento em homenagem aos imigrantes italianos na mesma 
cidade. Essa apresentação será um recorte do estudo mais amplo realizado em minha dissertação de 
mestrado, “Memórias sobre a cidade e construção de sentidos como resistência da imigração italiana em 
Poços de Caldas-MG”, que considerou a formação social da cidade de Poços de Caldas, no sul de Minas 
Gerais, e as disputas por espaços de memória e reconhecimento nesse cenário. Nesse trabalho, as 
formações nominais ganharam destaque como unidades sugestivas de gestos de resistência nos textos 
estudados, unidades complexas e fortes capazes de representar todo o trabalho teórico desenvolvido na 
dissertação em torno da historicidade, da memória, das condições de produção e das relações 
interdiscursivas pensadas a partir da formação social da cidade. 

 
 
 

Gênero e diversidade na educação brasileira: refletindo sobre a docência diante de discursos 
presentes no Facebook 

 
Maximiano Antonio Pereira - UFG/RC 

 
 
Este trabalho tem por propósito analisar, baseando-se nos conceitos advindos dos estudos da Análise do 
Discurso de linha francesa, em especial nos desenvolvidos pelos pesquisadores Pêcheux (1997), Orlandi 
(2006), Possenti (2004), (2001) e Mussalim (2003), os comentários publicados por leitores da revista Nova 
Escola no Facebook, que anunciou como capa, com o propósito de refletir sobre o papel da escola e do 
professor frente aos assuntos relacionados a gênero e à sexualidade, em fevereiro de 2015, a seguinte 
reportagem: "Vamos falar sobre ele? Como lidar com um aluno que se veste assim?". Com a divulgação 
da capa, na qual havia a imagem de Romeo Clarke, uma criança do Reino Unido, vestido como uma 
princesa, muitas pessoas retomaram, por meio de comentários, vários discursos relativos à temática de 
gênero com ideologias distintas, às vezes preconceituosas, mas, também, favoráveis tanto à atitude do 
aluno, como também à iniciativa da revista em debater o assunto. Com o corpus analisado, foi possível 
refletir sobre as ideologias que predominam no cenário brasileiro, e, ainda, como a aceitação do 
diferente, ou a falta dela, se apresenta nos posicionamentos ideológicos e nas produções dos leitores nas 
questões inerentes ao gênero. Neste sentido, vale destacar que esta pesquisa se opõe a uma série de 
iniciativas, como é o caso do movimento Escola sem Partido que, dentre outros objetivos, visa restringir 
o debate nas escolas sobre assuntos de gênero.  
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Golpe e Impeachment: a noção de slogan nas formulações e circulações de sentidos nos textos de 
comunicação social 

 
Joasé Braulio da Silva Junior - UEMS /CAPES/CNPq 

 
 
O presente trabalho busca descrever e analisar, com base nos pressupostos teóricos e metodológicos da 
análise do discurso francesa, as estratégias de formulação e circulação dos sentidos dos slogans 
produzidos nos textos de comunicação social em torno das formulações “golpe” e “impeachment”, 
vinculados ao acontecimento político-discursivo do afastamento da Presidente da República brasileira 
Dilma Rousseff. Com 367 votos favoráveis e 137 contrários, em 15 de março de 2016, a Câmara dos 
Deputados autorizou o Senado Federal a julgar o processo, o que gerou enorme comoção social. A 
sociedade brasileira se mobilizou em manifestações populares, originando um verdadeiro acontecimento 
discursivo, com posições antagônicas e formulações de sentido circulados nos mais variados meios de 
comunicação social: discurso político, midiático, jurídico, ação coletiva, etc. Observamos que esses 
mesmos sentidos se textualizavam nos slogans “golpe” e/ou “impeachment”, em um ethos de legalidade 
ou ilegalidade jurídica. Entendemos slogan pelo viés teórico-analítico de Alice Krieg-Planque, como 
palavras de ordem – formulações discursivas empregadas em meios sociais que cristalizam questões 
sociopolíticas com apelo performático. Orientamos a pesquisa pelos conceitos de memória discursiva e 
de condições de produção do discurso, a partir dos trabalhos clássicos da análise do discurso francesa. 
Coloca-se, então, a seguinte questão: Quais são as estratégias do dizer que possibilitam o slogan “golpe”? 

 
 

Igualdade de gênero e Educação Básica: por um currículo libertário 
 

Marilu Santos Cardoso - PUC/SP 
 
 
A instituição escolar é, dentre outros, um dispositivo por meio do qual as opressões podem ser 
consolidadas ou desconstruídas. Historicamente temos observado a reprodução e o fortalecimento das 
relações patriarcais promovidas por currículos naturalizados. Isso não significa que inexistem vozes 
dissonantes que subvertem essa lógica. O presente trabalho intenciona analisar discursos presentes na 
Educação Básica que demarcam posicionamentos divergentes a respeito das relações e identidades de 
gênero, problematizando concepções e práticas pedagógicas que se contrapõem, sobretudo, no que se 
refere à condição feminina. Concebendo "currículo" como "escolhas" permeadas por posicionamentos 
político pedagógicos, evidenciarei aspectos do cotidiano escolar que reforçam a ideia de subalternização 
e imposição de papeis definidos a respeito do que é ser mulher. Por outro lado, apresentarei experiências 
que se inserem na luta pela igualdade de gênero e respeito às diferenças. Ressalto que as análises 
propostas dialogam com referenciais teóricos dos Estudos Pós Coloniais, por meio dos quais venho 
aprofundando e fundamentando a defesa da descolonização do currículo e da "reinvenção da educação". 
Outro aspecto relevante é a perspectiva do feminismo interseccional que pauta a necessidade de se 
pensar, de forma articulada, as questões de classe, raça, sexualidades e gênero. 
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IMAGINÁRIOS DA SEXUALIDADE: PROBLEMAS DE GÊNERO 
 

Raissa Rodrigues de Carvalho - UNIVÁS 
 
 
“Imaginários da sexualidade” é uma pesquisa de Iniciação Científica que busca investigar os sentidos e o 
papel da sexualidade e suas articulações que permeiam o imaginário social na contemporaneidade. 
Partindo da ideia de que a linguagem dá corpo e sentido às manifestações subjetivas e sociais, são 
analisados recortes de obras veiculadas pela mídia levando em consideração a Análise de Discurso, a 
Psicologia e a Psicanálise. Além disto, são compartilhadas notas de estudo por meio de uma plataforma 
virtual. Iniciado em 2016, o projeto teve, em sua primeira fase, maior foco na sexualidade infantil e na 
construção imaginária da figura feminina contemporânea - considerando suas possíveis influências 
vitorianas de acordo com a “História da Sexualidade: a vontade de saber”, de Michel Foucault. No ano de 
2017, deu-se início à segunda fase do projeto, tomando como foco a identidade de gênero e como ela se 
articula e se relaciona com a vivência da sexualidade de acordo com o imaginário social. Buscamos 
estudar e explorar as situações e condições que podem estar relacionadas à instituição e manutenção do 
gênero, sempre considerando a constituição da identidade e como o sujeito se constitui no discurso. Para 
tal estudo, o documentário “A esquina de Monalisa” constitui o corpus de análise. Foram recortadas 
cenas da obra – que dá voz a cinco travestis de Botucatu - SP – a fim de estudar, a partir do “falar de si”, 
como estas se significam enquanto sujeitos em seu discurso. 
 
 
 

IMIGRANTES REFUGIADOS: DISCURSOS EM UMA CONSTRUÇÃO IMAGINÁRIA DE LUGAR DE 
ACOLHIMENTO 

 
Sabrina Sant'anna Rizental - Unicamp/CAPES 

 
 
Nos últimos anos, o aumento dos deslocamentos forçados vem chamando a atenção mundial e, nesse 
movimento, milhares de pessoas buscam refúgio para reconstruir suas vidas longe das guerras, das 
perseguições e das violações de seus direitos básicos. Nesse cenário, cidades como o Rio de Janeiro 
abriram suas portas aos estrangeiros em situação de fuga, oriundos de diversos países. Entretanto, 
apesar de ser uma capital que abriga imigrantes que solicitam refúgio há algum tempo e que agora 
ocupam as ruas para, junto com os comerciantes informais, vender produtos de sua cultura e lutar por 
sua sobrevivência, a pergunta − “há refugiados no Rio de Janeiro?” − ainda é formulada e produz efeitos 
de sentidos, recuperando já-ditos. Este trabalho apresenta um recorte da pesquisa de mestrado cujo 
título é "Refugiados: tensões em um imaginário de acolhimento". Neste recorte mostramos discursos 
que significam os imigrantes refugiados e o acolhimento no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. 
Interessa-nos analisar os efeitos desses dizeres nos deslocamentos, nos deslizes. Nesta proposta, 
partimos da análise de sequências discursivas de um proferimento realizado por um imigrante refugiado 
procedente da República Democrática do Congo e da apresentação institucional da Cáritas RJ. Ancorado 
na Análise do Discurso Francesa, este trabalho tem como objetivo pensar os "discursos do" e os 
"discursos sobre o" imigrante refugiado num imaginário de acolhimento atribuído ao Rio de Janeiro. 
 
 
 

LÍNGUA (S) E OS PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTUDANTES BOLIVIANOS FRONTEIRIÇOS. 
 

Fabiana da Conceição dos Santos - UERJ 
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Este trabalho denominado “Língua (s) e os processos de identificação de estudantes bolivianos 
fronteiriços” é um recorte de uma pesquisa de mestrado em sua fase inicial. O estudo propõe uma 
reflexão, a partir das análises de entrevistas, sobre os processos de identificação de alunos bolivianos 
que estudam em uma escola brasileira de fronteira, a escola Estadual Dom Bosco, assim como sua relação 
com a(s) língua(s) que circulam na região fronteiriça de Corumbá e Puerto Quijarro, fronteira do Brasil 
com a Bolívia. Para o desenvolvimento deste trabalho nos ancoramos nos pressupostos teóricos da 
Análise de Discurso de linha francesa (PÊCHEUX, 1990 [1969]) e nos conceitos de língua fluida e língua 
imaginária (ORLANDI, 1988).  
 
 
 
LINGUAGEM ORAL, IDENTIDADE E RESISTÊNCIA: A FORÇA DO CANDOMBLÉ E DA “DANÇA DE SANTO”  

 
Sandra Cordeiro Molina - UPM/NO 

 
 
O presente estudo tem por finalidade analisar a importância da dança e da gestualidade do candomblé 
na construção de uma linguagem não-verbal, onde movimentos corporais (coreografia) assumem 
significados, produzem linguagens e, portanto, possibilidades de construção identitária. Fato é que, 
desde os primórdios tempos, a humanidade se expressa através da dança em diversas manifestações e, 
na cultura africana, ela merece fundamental importância já que durante muito tempo serviu como 
instrumento para contar, recriar mitos e lendas reforçando os laços comunitários e culturais. Essa dança 
obteve ainda maior destaque na diáspora quando grande contingente humano negro veio da África para 
o Brasil onde serviria de mão-de-obra escrava, tornando fundamental a existência de uma linguagem 
capaz de preservar viva a cultura e a identidade dessas pessoas. A hipótese que se defende é que essa 
unidade cultural e identitária foi mantida por uma linguagem oral, qual seja, a dança no candomblé, 
conhecida como “dança de santo”. Assim, este trabalho consiste em primeiramente tratar o candomblé 
como manifestação religiosa e também cultural. Após, cuidaremos de seus símbolos, com destaque para 
a dança, que estudaremos como elemento de linguagem oral já que parte da cultura africana está 
inserida na chave da oralidade e vê, na dança sagrada, a possibilidade de transmissão de sua tradição e 
cultura. Para tal, estudaremos as coreografias e a linguagem produzida por sua gestualidade. 
 
 
 

MULHERES EM CENA: AS REPRESENTAÇÕES ASSUMIDAS POR INTEGRANTES DE UMA TORCIDA 
ORGANIZADA NAS REDES SOCIAIS 

 
Anna Gabriela Rodrigues Cardoso - UFLA 

 
 
A análise do discurso de linha francesa (AD) é uma proposta teórica que se encontra no entremeio dos 
estudos produzidos pela linguística, pela psicanálise e pelo materialismo histórico. Para a AD, não se pode 
separar o sujeito de sua historicidade, tendo em vista que todas as ações discursivas promovidas em um 
dado tempo e em um dado espaço requerem uma representação social específica. O presente estudo 
tem como objeto de investigação a participação feminina em torcidas organizadas. Busco averiguar as 
marcas discursivas de cunho verbal e não verbal presentes em posts e comentários de torcedoras nas 
redes sociais. Para tanto, farei um percurso histórico dos estudos do discurso a partir dos trabalhos de 
Pêcheux (1975, 2008), Foucault (1969; 1971), Orlandi (2001) e Brandão (2012). Serão analisados posts 
ligados ao movimento feminino de uma torcida organizada de Minas Gerais, contrapondo-os, quando 
necessário, a posts de outras torcidas. As imagens e textos visam demonstrar o lugar que a torcedora 
acredita que deve ser ocupado pelas mulheres na torcida. Trata-se de um sujeito clivado, interpelado por 
uma dada posição ideológica e, portanto, o que ele diz e o que ele faz condiz com o dizer e o fazer de 
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outros membros da torcida. Para a AD, são as mobilizações sociais que promovem as diferentes 
manifestações discursivas encontradas em uma dada conjuntura social. Essas mulheres não são apenas 
meras espectadoras, mas ditam comportamentos e ações dentro do grupo ao qual integram. 
 
 
 

NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS DE SUJEITOS MARGINALIZADOS NA MÍDIA AUDIOVISUAL  
 

Flávia Pereira Dias Menezes - CEFET-MG 
Georgiana Luna Batinga - PUC MINAS/CAPES 

Naiara Alexsandra Lessa Meneses Belato - PUC MG 
 
 
É possível perceber que algumas produções biográficas surgem como espaços legitimadores que elegem 
narrar trajetórias de vida de sujeitos marginalizados em situação de vulnerabilidade, que vivem fora dos 
holofotes midiáticos e políticos e não possuem notoriedade ou representatividade na sociedade, ainda 
que as iniciativas sejam incomuns. São sujeitos que destoam dos padrões sociais normativos e que, ao 
longo da história e de suas estórias, foram silenciados por motivações diversas, questões de gênero, 
econômicas, sociais, ideológicas, políticas, raciais, sexuais ou religiosas, são eles índios, homossexuais, 
encarcerados, deficientes, mulheres, idosos, negros, imigrantes, entre outros. Diante do exposto, o 
objetivo deste trabalho é analisar o especial audiovisual denominado “Vozes de Mariana”, produzido 
pelo jornal Estado de Minas. Nele, os atingidos pela barragem de rejeitos da empresa mineradora 
Samarco dão a conhecer a trajetória de vida que eles (re)constroem do acontecimento do dia 5 de 
novembro de 2015, em Mariana, Minas Gerais, quando a barragem se rompeu e muitas vidas e casas 
foram destruídas. O quadro teórico-metodológico será constituído com base nas proposições da Teoria 
Semiolinguística do linguista Patrick Charaudeau. Com a proposta, espera-se contribuir com os estudos 
que abordam as narrativas de pessoas marginalizadas e menosprezadas, especialmente pelo viés 
analítico-discursivo e favorecer as pesquisas que têm como eixo condutor as narrativas de vida. 
 
 
 

NARRATIVIZAÇÃO E PERSONIFICAÇÃO: ESTRATÉGIAS DIVULGATIVAS NA “FOLHA CIÊNCIA” 
 

Sarah Augusta Barbosa de Souza Nascimento - UFJF/CNPQ 
Carlos Alexandre Molina Noccioli - IFSULDEMINAS/UNESP/CNPq/IFSULDEMINAS 

 
 
Com o objetivo de analisar o tratamento linguístico-discursivo de informações dado a temas relacionados 
à informática e à tecnologia, publicadas na seção “Ciência” do jornal “Folha de S. Paulo” em sua versão 
online, selecionamos uma reportagem por meio de definição de palavras-chave, conexas ao âmbito da 
informática/tecnologia, e consulta ao acervo online disponibilizado no site oficial da “Folha”. Guiados 
pela Análise do Discurso de linha francesa e embasados nos trabalhos de Calsamiglia (1997), sobre 
processos linguístico-discursivos utilizados na popularização do conhecimento; Cassany e Martí (1998), 
referente a estratégias divulgativas; e Noccioli e Cataldi (2012), acerca da recontextualização do discurso 
sobre ciência, identificamos, descrevemos e analisamos as estratégias linguístico-discursivas de 
narrativização e personificação. Essas estratégias fazem parte do procedimento de expansão, utilizado 
para lograr a participação cognitiva e comunicativa do público. A reportagem analisada apresenta traços 
típicos da divulgação científica para o público leigo: o didatismo na exposição de informações e a 
associação com o conhecimento do senso comum. No entanto, na reportagem em questão, pode-se 
observar a necessidade de conhecimento prévio específico do leitor, já que, embora a reportagem trate 
de uma temática relacionada a biociências, a coerência do texto só se torna possível na condição de haver 
afinidade do público com o campo da informática e da tecnologia. 
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NAS FISSURAS DA LINGUAGEM, OS SENTIDOS QUE PERMEIAM O PERÍODO DE RECLUSÃO DO SUJEITO 
PRIVADO DE LIBERDADE NA UNIDADE PRISIONAL DE POUSO ALEGRE -MG 

 
Denise Aparecida Gomes dos Santos - FDSM 

 
 
Quando o homem fala, ele exterioriza marcas ideológicas que o constituem. Esse processo se manifesta 
de modo inconsciente, pelo fato de a memória discursiva não ser controlada, ser inerente ao sujeito, o 
que justifica a faculdade de a linguagem jamais contemplar todas as possibilidades significativas. Por essa 
razão, este trabalho visa analisar um conjunto de cartas de detentos da Unidade Prisional de Pouso Alegre 
– MG, buscando identificar que sentido remete para esse sujeito o “período de reclusão/detenção” por 
meio das marcas discursivas presentes neste gênero epistolar. De acordo com a Lei 12.433/11, são 
desenvolvidos alguns projetos de políticas públicas, em específico nas áreas de educação e trabalho, os 
quais buscam formas de reduzir a taxa de reincidência e consequentemente visam à prevenção da 
criminalidade dentro e fora do cárcere. O período destinado à reclusão, além de poder ser visto como 
uma oportunidade para a formação profissional, pode significar a possibilidade de mudança de 
comportamento daquele que se encontra vulnerável enquanto fica privado de sua liberdade. Esta 
pesquisa, quanto ao objetivo, é exploratória e explicativa, quanto aos procedimentos, é bibliográfica e 
documental e quanto à abordagem é qualitativa. Espera-se com os resultados, oriundos da análise das 
cartas, contribuir para a formação acadêmica dos alunos do curso de direito da FDSM quanto à imagem 
que o sujeito-detento possui do sistema prisional brasileiro. 
 
 
 

NAS NOTAS DE ALENCAR: REFLEXÕES ACERCA DO FEMININO 
 

Milena Saldanha de Sant Anna de Moura Palha - UFF 
Vanise Medeiros - UFF/CNPq 

 
 
Alencar foi um profuso produtor de notas, advertências e prefácios. Os conhecidos romances indianistas, 
“O Guarani”, “Iracema” e “Ubirajara”, confirmam essa tendência do autor: copiosas notas se fazem 
presentes nos três romances. Dado tal universo de notas do romancista, este trabalho centra-se naquelas 
que se encontram no romance indianista “O Ubirajara”. E nelas, partimos de uma questão – quais as 
imagens da mulher indígena se apresentam no glossário que se compõe nas notas de “O Ubirajara”? – 
que resultou no objetivo nesse trabalho: uma análise discursiva das notas de “O Ubirajara” que dizem 
sobre a mulher indígena. Das sessenta e sete notas, selecionamos inicialmente aquelas cujo significante 
tornado verbete faz referência à mulher e, assim, nosso primeiro recorte incidiu sobre nove notas. 
Durante a nossa análise, para esse trabalho, um outro corte se impôs ao nosso corpus: a narrativa de um 
ritual indígena e a indicação de uma metáfora tupi. Iremos, então, aqui nos debruçar sobre duas notas, a 
saber: A liga Vermelha (Nota 9) e Senhoras de seu corpo (Nota 50). 
 
 
 

NO LAR, NAS ÁGUAS NA VIDA: PRÁTICAS E SABERES DAS MULHERES PESCADORAS EM 
COMUNIDADES RIBEIRINHAS - CAMETÁ-PA  

 
Gislane Damasceno Furtado - UFPA 
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Este trabalho é resultado de dissertação de mestrado que teve com objetivo analisar as práticas e saberes 
das mulheres pescadoras em comunidades ribeirinhas no município de Cametá/PA a fim de identificar 
esses saberes e entender como são produzidos a partir de uma perspectiva de gênero. Através da 
etnografia, com entrevistas semiestruturadas e observação participante, evidencia-se que os saberes 
femininos na pesca são constituídos ainda na infância em relações familiares, mas que, na idade adulta, 
esses saberes continuam silenciados pela limitação com que as mulheres executam tal atividade em 
detrimento de algumas situações como: o tempo e o espaço, a responsabilidade com as atividades 
domésticas e a dependência em relação ao trabalho masculino. Nessa perspectiva, obteve-se como 
resultado que os saberes de pesca também fazem parte da educação feminina e que não encontramos 
exclusividade desses saberes por parte das mulheres, mas uma diferenciação na forma e finalidade de 
realização da atividade marcada visivelmente pela divisão sexual do trabalho que contribui para se 
discutir a pesca como também sendo uma atividade feminina.  
 
 
 
 
 

O CONGO E(M) SUAS CANÇÕES: LÍNGUA E MEMÓRIA 
 

Weverton Ortiz Fernandes - UNEMAT/Capes/FAPEMAT 
Fátima Graziele Souza - UNEMAT/Capes / FAPEMAT 

 
 
Neste estudo propomos compreender o trabalho da memória discursiva na língua, materializadas em 
canções, pelo ritual festivo da dança do Congo praticada em Vila Bela da Santíssima Trindade - MT. 
Inscrevemos essa pesquisa nos aparatos teóricos e metodológicos da Análise de Discurso, fundada por 
Pêcheux na França e desenvolvida no Brasil por Eni Orlandi. Fundamentamos essa pesquisa a partir das 
considerações de Saussure, Pêcheux, Orlandi, Payer e Almeida para compreendermos o modo como os 
sentidos materializam-se nas seguintes formulações Ô Bumba auê / Bumba xerê / Mantingombê / 
Engomerê / Enganaiá em que esses elementos estranhos aparecem ao lado de formulações estruturadas 
pela memória da língua nacional. Para o vilabelense esse estranho na língua significa o resgate da tradição 
africana. De acordo com Payer (2005) esse resgate pode ser compreendido como “[...] algo da história 
que não alcança ser representado pelo sujeito que fala (d)nessa história”. Com Saussure ficou 
compreendido que o estranho nas canções se sustentam ao lado de elementos regulados em uma ordem 
da língua. Porém, os elementos estranhos não unem o significante com o significado; não se associam 
pelas relações paradigmáticas. A partir de Saussure compreendemos a estrutura das canções reguladas 
em uma ordem, porém, aberta para a exterioridade. Logo, perguntamos: de que modo os elementos 
estranhos se instituem discursivamente? Como estes se constituem pela relação com a memória da 
língua nacional? 

 
 
 

O DISCURSO E PODER NA ESTRATÉGIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
 

Fernando Batista Pereira - Unifal 
Helcius Batista Pereira - UEM 

 
 
O presente trabalho se propõe a avaliar o discurso do documento “Brasil: Implementando a Estratégia 
Nacional de Educação Financeira”, de autoria do Departamento de Educação Financeira do Banco Central 
do Brasil, com a contribuição de membros do Conselho Nacional de Educação Financeira (CONEF), órgão 
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formado por ministérios do governo federal, entidades reguladoras do sistema financeiro nacional, além 
de contar com a participação de organizações que representam e/ou autorregulam as instituições 
financeiras brasileiras. Esse documento é parte das ações de uma política pública de educação financeira, 
estabelecidas e divulgadas desde o último decênio. Como Pereira (2015) evidenciou, o discurso em 
defesa da educação financeira sustenta que parcela expressiva da população não detém conhecimento, 
habilidade e atitude necessária para lidar com práticas financeiras, o que resulta na tomada decisões 
equivocadas e, consequentemente, no baixo desempenho financeiro familiar e, indiretamente, em 
problemas para todo o sistema econômico. A promoção da educação financeira para jovens e adultos 
poderia resolver, ou ao menos minimizar, esse efeito. Nossa perspectiva de análise se apoia na ACD 
(Análise Crítica do Discurso), em especial nos trabalhos de Fairclogh (2001) e Dijk (2010). Nosso objetivo 
é analisar o discurso do texto em questão para expor a forma frágil e contraditória com a qual defende a 
educação financeira e evidenciar suas estratégias para controle ideológico. 
 
 
 

O DISCURSO MIDIÁTICO EM FOCO: UM OLHAR SOBRE A PEC 241/55  
 

Camila da Silva Gomes - UFLA 
 
 
No livro "Aparelhos ideológicos de estado", Althusser aborda a forma como os poderes se mantêm por 
meio da ideologia. Segundo o autor, o uso da força bruta é gradualmente substituído pela propagação 
persuasiva de ideias e correntes de pensamento. Os jornais brasileiros e, neste caso, os que estão 
livremente sob o alcance de todos, com o advento da internet, como qualquer entidade que não 
permanece neutra, abriga ideologias que serão propagadas e repetidas constantemente por diferentes 
segmentos sociais. Na tentativa de pesquisar o funcionamento desses aparelhos, o presente trabalho 
busca analisar as ideologias que podem estar contidas no discurso midiático disponível na internet em 
torno da PEC241 ou PEC55. Para tanto, serão analisadas notícias que tratam dessa temática, mas que 
possuem diferentes significações, cada uma propagando, à sua maneira, ideias muitas vezes antagônicas 
umas das outras. Nas análises, serão utilizados os conceitos basilares da Análise do Discurso de Linha 
Francesa, principalmente nos estudos de Pêcheux (2005) e Foucault (2002), tendo em vista que o 
trabalho se atenta em encontrar características discursivas que visam moldar os sujeitos atingidos 
diretamente por elas. 
 
 
 

O DISCURSO NEOLIBERAL E A POLÍTICA DE INCLUSÃO NO IF SUDESTE 
 

Sandro Vieira Teófilo - UFJF 
 
 
O presente trabalho tem por objetivo analisar a presença do discurso neoliberal em documentos do 
Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) que destacam a perspectiva da educação 
inclusiva. A instituição que se propõe a promover acesso ao ensino de qualidade, formação cidadã e 
desenvolvimento econômico-social, não tem definida ainda sua política de inclusão, mas apenas algumas 
referências mais gerais em alguns documentos e que a priori assumem um caráter de reprodução da 
ideologia neoliberal. Assim, procura-se evidenciar as contradições entre o que se propõe nestes 
documentos, principalmente sobre a temática, e o que realmente tem sido feito, ou não. Como resultado 
espera-se que, com as análises, seja possível contribuir com a criação e a implementação de uma política 
para educação inclusiva na instituição. Para se chegar a este resultado pretende-se construir as análises 
utilizando-se da Análise de Discurso (AD) de linha francesa. 
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O DISCURSO ROMÂNTICO BRASILEIRO E O APAGAMENTO DO POLÍTICO: O MODO DE INDIVIDUAÇÃO 

DO SUJEITO BRASILEIRO E O PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO NA RELAÇÃO COM O ESTADO 
 

Élcio Aloisio Fragoso - UNIR 
 
 
Neste trabalho, buscaremos apresentar algumas reflexões acerca do discurso romântico brasileiro: que 
discursividade é esta? Como trabalhar a relação entre língua e literatura? E a relação entre língua e 
história? Se pensarmos que o discurso romântico brasileiro participa da constituição do Estado brasileiro, 
como uma de suas instituições, a instituição literária, a nossa questão é: como o sujeito brasileiro se 
individualizava e se identificava pelo Estado, no século XIX? Este estudo inscreve-se no campo de reflexão 
da Análise de Discurso, filiada aos trabalhos de Michel Pêcheux, na França e Eni Orlandi, no Brasil, e na 
metodologia da História das Ideias Linguísticas no Brasil. Pelo Romantismo, vemos o funcionamento de 
uma memória que se atualiza e se diz, pela narratividade, produzindo efeitos de sentidos para a 
identidade nacional. Essa narratividade, construída na base da língua portuguesa, imprimia efeitos de 
sentido de uma escritura da língua nacional, ou seja, esta narratividade contava essa língua, dizia essa 
língua. A narratividade legitimava a ordem da língua nacional, a sua materialidade escrita. O nosso 
interesse pelo discurso romântico brasileiro (e a narratividade literária) se justifica por entendermos que, 
mobilizando este objeto, podemos compreender os modos de individuação e identificação do sujeito 
brasileiro. Como corpus dessa pesquisa, selecionaremos recortes das seguintes obras: “I-Juca Pirama”, 
de Gonçalves Dias e “Iracema”, de José de Alencar. 
 
 
 

O FEMINISMO EM CATÁLOGOS DA AVON: IMAGINÁRIOS SÓCIO-DISCURSIVOS E ESTRATÉGIAS 
DISCURSIVAS 

 
Ana Paula Gomes Nunes - UFV/CAPES 

 
 
O trabalho propõe, por meio de uma perspectiva linguístico-discursiva, mais precisamente pelo uso da 
Teoria Semiolinguística de Patrick Charaudeau, uma análise de como os imaginários sociodiscursivos 
referentes ao feminismo são apropriados pelo discurso publicitário nos catálogos de venda direta da 
Avon. Dessa forma, buscamos compreender quais são as estratégias discursivas atreladas ao uso dessa 
apropriação. Para isso, os catálogos selecionados para a pesquisa datam de janeiro de 2014 até março 
de 2017, uma vez que o conceito Femvertising, isto é, a junção dos termos feminismo e publicidade no 
inglês, é debatido pela primeira vez em junho de 2014, durante um evento sobre publicidade nos Estados 
Unidos: o Adweek. Com isso em mente, nos propomos a acompanhar, através de uma análise discursiva 
– podemos dizer, diacrônica –, a evolução da presença desses imaginários feministas ao longo do período 
selecionado, bem como as representações sociodiscursivas ligadas a esses mesmos imaginários. A 
escolha pela empresa de cosméticos ocorreu devida à grande difusão da marca – encontra-se presente 
em mais de 100 mercados – e pela mesma ser, tradicionalmente, dirigida ao público feminino. Todavia, 
vale ressaltar que optamos pela análise dos catálogos utilizados pelas revendedoras para realizarem as 
vendas diretas e não de campanhas publicitárias, por considerarmos a relevância da grande circulação 
desses impressos bem como a ampla penetração em diferentes meios sociais. 
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O LADO OBSCURO DA INDÚSTRIA DA MODA FAST FASHION: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DO 
DOCUMENTÁRIO THE TRUE COST 

 
Georgiana Luna Batinga - PUC MINAS/CAPES 

Flávia Pereira Dias Menezes - CEFET-MG 
Naiara Alexsandra Lessa Meneses Belato - PUC MG 

 
 
Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise discursiva, a partir dos pressupostos teóricos da 
Análise do Discurso filiada a vertente francesa, com base nos autores Pêcheux (1988), Maingueneau 
(1989) e Courtine (1981). O corpus analisado será o documentário The True Cost, disponível no Netflix, 
produzido em 2015, com duração de 1h32m, áudio original em inglês, com a análise das narrativas 
utilizando-se as legendas em português. A escolha desse documentário justifica-se por ser considerado 
o mais esclarecedor já feito até o momento sobre o tema que retrata a indústria da moda fast fashion e 
seus nocivos impactos social e ambiental. Embora o gênero documentário não possa ser definido a partir 
de enunciados estereotipados, é possível identificar características que lhe são peculiares, 
independentemente do tema abordado, tais como seu caráter autoral; a construção singular da 
realidade; o ponto de vista do documentarista e os elementos linguístico-discursivos que evidenciam esse 
caráter autoral manifesto na maneira como outorga voz aos sujeitos. Por isso, metodologicamente, o 
ponto de partida da análise, para que se inicie o processo de interpretação de tal corpus, se dá pela 
observação do visual/sonoro; e, em um segundo momento, recorre-se a análise dos pontos de vista do 
produtor, sobretudo do sentido narrativo dos relatos que são contados pelos personagens reais e o 
sentido ideológico que o filme desejou passar. 
 
 
 

O LUGAR DA IMAGEM NO TESTE DE APERCEPÇÃO TEMÁTICA (TAT): UM ESTUDO DISCURSIVO 
 

Laisla Miyashiro Andrade Silva - UNIVÁS/Pibic 
Greciely Cristina da Costa - UNIVÁS 

 
 
Com base na perspectiva teórico-metodológica da Análise de Discurso, buscamos compreender de que 
modo se dá a produção de efeitos de sentido pela imagem, o que pressupõe considerar como a imagem, 
enquanto forma de linguagem, produz efeitos de evidências e afeta os sujeitos em seus laços sociais, em 
suas formas de existir. Para isso, propomos refletir sobre o modo como se dá a apropriação de imagens 
no Teste de Apercepção Temática (TAT) aplicado no campo da avaliação psicológica. Nessa direção, 
interessa-nos discutir o lugar da imagem nesse campo de conhecimento e problematizar o 
funcionamento discursivo da imagem na relação com a produção de um certo “saber” sobre o sujeito. 
Como corpus de análise, selecionamos imagens utilizadas no TAT visando expô-las à interpretação e aos 
gestos de descrição (ORLANDI, 1996), pensando, sobretudo, nas formações imaginárias em jogo nesse 
teste. 
 
 
 

O MARKETING E O FUNCIONAMENTO DA LINGUAGEM NO ESPAÇO DIGITAL  
 

Leonardo José Rocha Silveira - UNIVÁS 
 
 
Recentemente, Philip Kotler, autoridade mundial em analisar a evolução do marketing, apresentou um 
novo conceito sobre o campo de estudo citado e classificou que estamos em uma era que denominou 
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como Marketing 4.0. Esta representa o movimento da comunicação da esfera tradicional para a digital, 
na qual o protagonismo deixa de ser a figura empresarial e passa a ser o consumidor. O consumidor que 
antes consumia a informação de forma “passiva” passou a ganhar espaço e atenção utilizando a 
tecnologia digital como ferramenta de comunicação, tornando possível a participação “ativa” nos 
processos de desenvolvimento de produtos/serviços, bem como a interação no meio digital proliferando 
informações a respeito das marcas e de suas experiências. O propósito deste estudo é discutir o 
funcionamento da linguagem no espaço digital observando que relação é estabelecida entre empresas e 
consumidores. Para isso, este estudo basear-se-á no dispositivo teórico-metodológico da Análise de 
Discurso. 
 
 
 
O PAPEL DA MULHER RIBEIRINHA NO CORTE DA SERINGA EM UM CONTEXTO HISTÓRICO E CULTURAL 

DO CICLO DA BORRACHA NA ILHA DE ITANDUBA, NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ 
 

Meurygreece Caldas Farias - PPGEDUC/UFPA 
Benedita Celeste de Moraes Pinto - CUNTINS/UFPA - Cametá 

 
 
O presente estudo objetiva investigar como se configurou a participação da mulher ribeirinha na 
atividade do corte da seringa durante a economia da borracha na ilha de Itanduba, interior da região da 
Amazônia Tocantina, no município de Cametá-Pará. Tal estudo busca reconstituir as memórias das 
mulheres seringueiras que atuavam na prática do corte, coleta e comercialização da seringa nesta ilha, 
visando analisar como se configurou a presença feminina no extrativismo durante o contexto histórico 
das práticas socioculturais da coleta e comercialização da seringa. Além disso, busca-se verificar como a 
atividade do corte da seringa, ao serem atreladas às relações socioculturais, dinamizavam os saberes e o 
cotidiano das mulheres ribeirinhas da ilha de Itanduba. Buscando auxilio teórico e metodológico no 
estudo de autores que abordam a temática sobre gênero e saberes culturais, essa pesquisa configura-se 
como uma investigação qualitativa por ajudar compreender de forma mais ampla o objeto investigado, 
as mulheres seringueiras, seus saberes, suas formas de trabalhos, atuações econômicas e socioculturais 
na ilha de Itanduba. Dessa forma, realiza-se pesquisa de campo, através da observação, conversas 
informais e realização de entrevistas na ilha de Itanduba com mulheres, moradoras dessa localidade, que 
participaram da prática do corte da seringa durante o ciclo econômico da borracha na região em estudo. 
 
 

 
O PORTA-VOZ E O POVO: HOMOGENEIZAÇÕES E SUAS IMPLICAÇÕES EM GETÚLIO VARGAS 

 
Flavio da Rocha Benayon - UNICAMP/CNPq 

Renata Ortiz Brandão - UNICAMP/CNPq 
 
 
A partir de uma imbricação entre a Análise de Discurso e a Semântica do Acontecimento, que assumem 
uma posição materialista sobre o funcionamento da linguagem e, por essa via, dialogam entre si, 
retomamos nossas dissertações de mestrado, Benayon (2017) e Ortiz Brandão (2017), para analisar o 
funcionamento do imaginário de homogeneidade que se constrói no Pronunciamento de 1930, proferido 
por Getúlio Vargas ao ascender ao poder federal como chefe do governo provisório da República. O dizer 
de Vargas produz um efeito de unidade entre o locutor, enquanto porta-voz do movimento 
revolucionário de 1930, e o povo brasileiro, o que contribui para a produção de legitimidade ao lugar 
institucional que Vargas passa a ocupar. O imaginário de homogeneidade constitui-se através do nós 
inclusivo (VERÓN, 1986) e da não pessoa discursiva (INDURSKY, 2013), que comparecem, sobretudo, em 
formas pronominais e verbais da língua. Esses dispositivos operam em relação aos sentidos de 
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movimento revolucionário, que significa, em um primeiro momento, como um movimento 
eminentemente nacional, fruto da vontade do povo. No entanto, a reconfiguração das condições de 
produção e da cena enunciativa produz uma deriva de sentidos, materializada na forma de um nós 
excludente, de modo que a designação de movimento revolucionário passa a significar em relação a 
movimento regenerador, implicando numa divisão entre povo brasileiro e porta-voz. 
 
 
 

O RISO NO DISCURSO RELIGIOSO CRISTÃO: QUESTÕES DE REJEIÇÃO E DE ACEITAÇÃO 
 

Rony Petterson Gomes do Vale - UFV 
 
 
Nosso objetivo, neste trabalho, é traçar um percurso analítico que, ao mesmo tempo, nos dê uma ideia 
das possibilidades e das impossibilidades das relações interdiscursivas entre o Discurso Religioso Cristão 
e Discurso Humorístico. Nesse ínterim, procuramos desvelar como o clero construiu representações e 
imaginários sociodiscursivos que, por séculos, mantiveram o riso e suas formas, senão excluídas, pelo 
menos incrustadas nas brechas do Discurso Religioso Cristão e, por conseguinte, deram ao cristianismo 
o estigma de religião triste. Buscamos, desse modo, ressaltar as coerções sociais e discursivas impostas 
ao riso e às suas formas (linguageiras) no decorrer dos quase dois mil anos de cristianismo e, ao mesmo 
tempo, descrever os espaços de liberdades (e de estratégia) concedidos aos clérigos para dar vazão ao 
fenômeno (incontrolável) do riso. Por último, mesmo assumindo um “tom” historiográfico, tentamos 
construir uma ideia da organização da orientação discursiva do Discurso Religioso Cristão sobre o 
imaginário e as representações sociodiscursivos referentes ao problema do riso no Ocidente. 
 
 
 
O SIGNO MARGINAL NOS ENUNCIADOS CRÍTICOS NAS CANÇÕES DO CANTOR E COMPOSITOR DE RAP 

EMICIDA 
 

Bruno Oliveira - UFG - RC/CNPq 
 
 
Neste trabalho, analisamos de forma descritiva e interpretativa um recorte de enunciados a partir de 
letras de músicas que compõe o álbum “O glorioso retorno de quem nunca esteve aqui” (2013), de 
Emicida, eleitas por conter posicionamentos críticos relativos à realidade social do negro na sociedade 
contemporânea. Esses enunciados foram analisados a partir da teoria dialógica da linguagem, do Círculo 
de Bakhtin, traçando possíveis relações entre a noção de enunciado e os conceitos elaborados pelos 
pensadores russos do Círculo de Bakhtin como arte e vida, diálogo, enunciado, exotopia, cronotopo, 
reflexo e refração e signo ideológico. Dessa forma, analisamos o lugar que o sujeito-enunciador Emicida 
enuncia, pois, a construção do enunciado crítico de suas letras que coloca em confronto o lugar que o 
sujeito marginal enuncia em uma dada realidade. Assim posto, procuramos notar como esse novo 
marginal, que conquistou um lugar econômico e social por meio de sua arte, mas que não se desvencilha 
do ser marginal, não abandonando o seu lugar de pertencimento (lugar de pobre, negro e favelado), 
aparece nos enunciados críticos da produção de Emicida. 
 
 
 

O SILÊNCIO EM SALA DE AULA: SUAS DIFERENTES FORMAS E O LIMITE DAS INTERPRETAÇÕES 
 

Merielen Cunha - FFCLRP-USP 
Filomena Elaine Paiva Assolini - FFCLRP-USP  
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Apresentamos resultados parciais de nossa pesquisa, em andamento, cujo objetivo é analisar como a 
escuta é concebida e realizada no contexto educacional. A imersão da pesquisadora no campo provocou 
estranhamentos quanto à busca cotidiana e repetida dos educadores pelo silêncio na sala de aula. Desse 
modo, questionamos qual silêncio eles querem, buscam e almejam? O silêncio não é diretamente 
observável, não é único e não é vazio. Ele põe em jogo os processos de significação e, portanto, 
fundamenta o movimento da interpretação. Assim, o recorte aqui proposto traz uma reflexão sobre as 
formas do silêncio com base nos estudos de Orlandi: silêncio fundador e a política do silêncio (local e 
constitutivo), para pensarmos sobre a implicação do silêncio na fala, no (não) dito, na escuta e no diálogo. 
Com base no referencial teórico-metodológico da Análise de Discurso de Matriz Francesa (pecheuxtiana) 
e nas Ciências da Educação realizamos análises discursivas de entrevistas orais realizadas com 
educadoras (4º e 5º ano) de uma escola municipal em São Paulo, SP. As análises assinalam a importância 
de o educador analisar o silêncio e (re)conhecer suas diferentes formas; refletir sobre as diferenças entre 
silêncio e silenciamento; renunciar às certezas derivadas da ilusão de um único sentido para o silêncio; 
além de aceitar que ele está à mercê das interpretações, as mais variadas, assim como a fala, para que 
consiga articular o silêncio na construção do conhecimento e não no cerceamento do mesmo. 
 
 
 

O SUJEITO NA ANÁLISE DO DISCURSO: UMA ABORDAGEM PECHEUTIANA  
 

Vera Spinola - UFBA/PARTICULAR 
 
 
O corrente resumo refere-se ao artigo de mesmo nome desenvolvido na disciplina Introdução à Análise 
do Discurso, do curso de graduação em Letras Vernáculas, Instituto de Letras da Universidade Federal da 
Bahia (IL/UFBA). Entende-se Análise do Discurso (AD) como uma corrente teórica, bem como uma prática, 
no campo de conhecimento da linguística e da comunicação, especializada em analisar construções 
ideológicas presentes em um texto. O discurso é considerado a prática social da produção do texto, que 
por sua vez constitui objeto empírico da AD. Esse trabalho tem como objetivo discutir o conceito de 
sujeito. Não se trata do sujeito empírico, espectador e mobilizador do objeto, mas do sujeito com agente 
de práticas sociais. Mostra-se como o contexto histórico dos anos 1960, sobretudo na França, favoreceu 
a construção do referencial de análise desenvolvido pelo filósofo M. Pêcheux. Apresentam-se as 
diferentes fases da AD com suas características principais. Discutem-se as distintas facetas do sujeito ao 
longo da história como um elemento não autônomo, resultante de um “assujeitamento” exercido pelo 
sistema. Como exercício empírico, analisa-se uma tirinha da personagem Mafalda, de autoria do 
cartunista Quino, à luz dos conceitos incorporados à AD. 
 
 
 
O SUJEITO-ESTUDANTE E A AVENTURA DE CONTAR-SE POR MEIO DO DISCURSO NARRATIVO ESCRITO 

 
Josiane Aparecida de Paula Bartholomeu - FFCLRP - USP 

Filomena Elaine Paiva Assolini - FFCLRP-USP  
 
 
Objetivamos apresentar parte da pesquisa de mestrado que está em andamento cujo título é “O discurso 
narrativo como recurso para os sujeitos-estudantes das séries iniciais expressarem sua subjetividade”, 
vinculado ao programa de pós-graduação em Educação da FFCLRP-USP. Investigamos se estudantes das 
séries iniciais do Ensino Fundamental falam de si, de seus sentimentos, emoções e desejos, por meio do 
discurso narrativo e, ainda, se são autorizados a se dizer, a se narrar e se (re)conhecer dentro do espaço 
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escolar. Nosso corpus é constituído por narrativas escritas de estudantes do 5º ano do ensino 
fundamental e entrevistas semiestruturadas com professores, na qual buscamos compreender a relação 
pessoal/profissional com a leitura, escrita e com a construção de narrativas. Nossos estudos estão 
apoiados nos pressupostos teóricos da Análise de Discurso Pecheuxtiana, na Psicanálise freudo-lacaniana 
e na teoria Sócio Histórica do Letramento. Os gestos interpretativos permitem-nos assinalar as seguintes 
considerações parciais: a) em condições favoráveis de produção, atividades pedagógicas de leitura e 
escrita, criativas, e desafiadoras, possibilitam aos estudantes atribuir e produzir sentidos a partir de sua 
memória discursiva; b) o discurso narrativo escrito, quando trabalhado em condições favoráveis de 
produção é uma alternativa para que os estudantes “falem de si” e expressem sua subjetividade, 
condição basilar para que se façam escutar no contexto escolar e na sociedade. 
 
 
 

O “ET DE VARGINHA”: UMA COMPREENSÃO DISCURSIVA SOBRE O “CASO” 
 

Diego Henrique Pereira - UNIVÁS / Faceca 
 
 
A discursividade é o ponto de partida deste trabalho que busca compreender a constituição, formulação 
e circulação dos enunciados sobre o “ET de Varginha”. Inscrito na Análise de Discurso de vertente 
francesa e pecheutiana, esse trabalho busca compreender e interpretar diversos materiais de análise. 
Interpretação não deve ser entendida como uma interpretação positivista, mas sim desde o método da 
AD teorizada a partir da década de 60, que toma a discursividade como processo simbólico, entremeando 
pela Linguística, o Materialismo Histórico e a Psicanálise. O presente exposto não busca desvendar a 
veracidade sobre o “caso”, mas sim compreender discursivamente o que se diz e o que já foi dito sobre 
o “ET de Varginha”, bem como os possíveis sentidos produzidos pelos diferentes materiais analisados. 
Para tanto, diversos recortes foram mobilizados para compor o corpus dessa pesquisa, dentre eles 
monumentos, reportagens, depoimentos, capa de livro e imagens, todos remetendo o “caso” do “ET de 
Varginha”. Ao significar o “ET” como “ET de Varginha”, um paradoxo se instala: como pode um 
extraterrestre ser de Varginha? A série de deslizamentos que se produz sobre o sentido de “ET”, nessas 
condições de produção, acaba também (re)significando a cidade de Varginha. 
 
 
 

OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE A PRÁTICA DISCURSIVA DOS HACKERS 
 

Allan Strottmann Kern - UNIVÁS 
 
 
Este trabalho é parte de uma pesquisa mais ampla, a partir da qual buscamos compreender as práticas 
de hacking como práticas discursivas e os hackers como sujeitos de linguagem, segundo a perspectiva 
teórica da análise de discurso de linha materialista. Nosso objetivo aqui, mais especificamente, é 
observar, em diferentes práticas de hacking, o modo como se estrutura a relação entre o sujeito e as 
instituições, na tensão entre o público e o privado, tendo em vista os processos de assujeitamento (e 
resistência) que se engendram mediante o funcionamento das tecnologias digitais em rede na sociedade. 
Para tanto, recortamos trechos de uma entrevista de Edward Snowden sobre determinadas práticas 
desenvolvidas no âmbito dos serviços secretos de inteligência e segurança do governo norte-americano. 
A partir daí, delineamos alguns aspectos de três práticas de hacking que se distinguem pelo modo como 
nelas se constitui politicamente a relação entre o sujeito e as instituições: há as práticas “individuais”, de 
sujeitos solitários e motivados por questões particulares; há também as práticas “institucionais”, de 
sujeitos que agem em nome dos interesses políticos ou econômicos de Estados e/ou corporações; e há, 
ainda, as práticas “sociais”, de sujeitos organizados em coletivos que buscam resistir aos efeitos das 
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práticas “institucionais”. A partir desta distinção, pensamos nas consequências do modo como essas 
práticas organizam e desorganizam a circulação de sujeitos e sentidos pelo espaço. 

 
 
 
 

OS BOROROS EM MATO GROSSO: UMA LEITURA DISCURSIVA 
 

Fátima Graziele Souza - UNEMAT/Capes / FAPEMAT 
Weverton Ortiz Fernandes - UNEMAT/Capes/FAPEMAT 

 
 
Nesta pesquisa propomos compreender os processos de significação sobre os indígenas Bororos, por 
meio dos relatos do viajante francês Hércules Florence, da obra Viagem fluvial do Tietê ao Amazonas 
(1825 a 1829). A expedição produziu diários, anotações, desenhos, mapas, cartas que permaneceram 
guardados durante muito tempo no Jardim Botânico de São Petersburgo. Florence participou de uma 
expedição que chegou à Fazenda Jacobina, na então Vila Maria (hoje Cáceres-MT), no ano de 1827. Desse 
universo de produções destacamos os relatos de Florence sobre os Bororos em Mato Grosso: “Eram 
todos altos, bem feitos e robustos. Suas fisionomias tinham uma fereza que ainda não víramos em outros 
índios, nem jamais tornaremos a ver. As compridas e espessas cabeleiras caíam-lhes até ao quadril, 
cobrindo as espáduas e avolumadas ainda mais por punhados de longas crinas de cavalo, negras e lisas 
como seus grosseiros cabelos. Os bárbaros das ilhas da Sonda não podem imaginar nada de mais 
selvático.” (FLORENCE, 1997, p. 212). A fim de compreender os sentidos que se instituem nos relatos, 
inscrevemos a pesquisa na Análise de Discurso, fundada por Pêcheux na França e desenvolvida no Brasil 
por Orlandi, e fundamentamos a análise a partir do que consideram Orlandi, Payer, Mariani e Almeida 
pelo qual supomos a forma sujeito relator afetada pelo discurso próprio de expedições. Logo, 
perguntamos pela materialização dos sentidos sobre os Bororos em Mato Grosso. 
 
 
 
 

OS DISCURSOS QUE ATRAVESSAM O EPISÓDIO INÊS DE CASTRO 
 

Larissa Emanuely Sales Caldas - FEPI 
 
 
“Os Lusíadas”, epopeia portuguesa, é uma narrativa dividida em cantos escrita por Luiz Vaz de Camões 
que relata as viagens de Vasco da Gama ás Índias bem como os feitos do povo Lusitano, é narrado em 
sua maior parte por Vasco da Gama, que conta a história de Portugal ao rei de Melinde. O canto analisado 
será o III, “Episódio Inês de Castro” que relata o assassinato de Inês de Castro, em 1355, pelos ministros 
do rei D. Afonso IV de Borgonha, pai de D. Pedro, seu amante. Conforme Elichirigoity, para Análise do 
Discurso o dizer não é propriedade particular pois as palavras significam pela história e pela língua e os 
processos discursivos produzem os efeitos de sentido e a língua constitui o lugar material onde se 
realizam esses efeitos, ou seja, cada palavra já marca uma determinada posição no discurso e são os fatos 
que nos conduzem a memória discursiva, e, através desses fatos temos a historicidade. A grande questão 
a ser abordada é, quais os discursos que sustentam e atravessam esse episódio.  
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OS ESTEREÓTIPOS PRESENTES NA PUBLICIDADE DA CERVEJA SKOL E O DISCURSO DAS 
PROPAGANDAS  

 
Jenifer Jully Vilela de Oliveira - UFLA/FAPEMIG 

 
 
Com a crescente discussão acerca da igualdade de gênero e tendo concebido a questão de estereótipos 
presentes e ainda enraizada em nossa sociedade atual, faz-se necessário avaliarmos e discutirmos como 
a mulher é retratada em campanhas publicitárias, em nosso caso, mas especificamente em propagandas 
de cerveja Skol do ano de 2006 e como ela é vista hoje, no ano de 2017. Levando em consideração as 
conquistas do público feminino, acredita-se que muito tem-se modificado através dos anos. Como o 
produto, na grande parte das propagandas, é destinado ao público masculino e a mulher apenas servindo 
a cerveja e muitas vezes seminua, abordaremos como o machismo está presente nas propagandas, 
comparando-as. O objetivo deste trabalho é estabelecer um paralelo, bem como as características das 
propagandas e ver como a mídia por meio da publicidade auxilia no reforçamento de estereótipos, na 
construção de identidades a um determinado grupo social e como isso vem mudando ao longo dos anos. 
Justifica-se esse trabalho embasados na teoria de Charaudeau, 2007, que defende que ao propormos a 
análise dos discursos produzidos por uma determinada comunidade somos levados a desvendar quais as 
representações sociais que estão contidas nesses respectivos discursos.  
 
 
 
 

OS JOGOS DE (DES)CONSTRUÇÃO IMAGÉTICA EM UMA NARRATIVA DE VIDA 
 

Pollyanna Júnia Fernandes Maia Reis - UFMG 
 
 
Neste trabalho, pretendemos comparar as imagens desveladas do sujeito-sobre-o-qual-se-conta, na obra 
Paulo Freire: “uma biobibliografia” (1996), organizada por Moacir Gadotti, a partir de dois textos contidos 
na Primeira parte da narrativa, intitulada, “Prólogo biográfico a quatro vozes”. Primeiramente, 
analisaremos os escritos de Moacir Gadotti, presidente do Instituto Paulo Freire e, também, organizador 
da obra e, em seguida, o texto de autoria de Ana Maria Araújo Freire, viúva do educador, a fim de 
examinar como essas diferentes imagens são (des)construídas, tendo-se em vista, especialmente, os 
sujeitos discursivos e os papéis sociais que assumem, correlacionando aos modos de organização do 
discurso propostos por Charaudeau (2008). Ademais, merecerá relevo os procedimentos discursivos 
utilizados por esses autores em seus textos e como eles concorrem para determinados efeitos de sentido, 
considerando-se a sua aplicação às narrativas de vida (MACHADO, 2009), como é o caso de nosso material 
de análise.  
 
 
 

OS SUJEITOS EDUCADORES E SUAS POSIÇÕES DISCURSIVAS EM CENAS DO FILME “COMO ESTRELAS 
NA TERRA” 

 
Miriã Costalonga Mac-Intyer Siqueira - UNINCOR 

 
 
Este estudo visa analisar os efeitos de sentidos nos enunciados dos sujeitos que podem apontar para 
diferentes posições discursivas em cenas do filme “Como estrelas na terra”. Trata-se de uma narrativa 
fílmica sobre a história de um menino chamado Ishaan Awasthi, de 9 anos, que está cursando o 3º ano 
do Ensino Fundamental e apresenta um quadro de dislexia. No entanto, suas limitações são 
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desconsideradas pelos seus pais e pelos professores, os quais o julgam como preguiçoso, desatento e 
indisciplinado. Assim, seus pais o enviam para internato e lá continua com a mesma situação. Sem 
compreender o mundo ao seu redor, ele é obrigado a enfrentar os problemas nas interações escolares, 
sendo discriminado e humilhado. Até que um professor de arte ingressa na escola com um discurso 
diversificado, promovendo embates e interações importantes no cenário daquela instituição e, ainda, 
provocando mudanças significativas. O recorte previamente selecionado retrata a conversa do professor 
novato com o diretor, intervindo, argumentando e propondo uma proposta pedagógica diferenciada a 
favor do menino. Esse cenário abre espaço para reflexões relevantes sobre as modalidades discursivas e 
apontam para constituição da forma-sujeito. Sendo assim, a pesquisa utiliza a decupagem de cenas como 
instrumento de estudo e análise, ancorada na linha da análise do discurso francesa, nos estudos de 
Pêcheux (2014 [1975]) sobre memória discursiva e formação discursiva e sobre a obra “Semântica e 
Discurso”. 
 
 

 
PARATEXTOS LEGITIMADORES: UMA QUESTÃO DE ANÁLISE DO DISCURSO E EDIÇÃO  

 
Elisson Ferreira Morato - UFMG 

 
 
Este trabalho é parte de uma pesquisa mais ampla sobre Análise do Discurso, Edição e discurso literário 
com o propósito de investigar as relações que se estabelecem entre este gênero de discurso e a 
construção do suporte livro que o veicula em um quadro de intercomunicação social. Pelo instrumental 
teórico da Análise do Discurso de linha francesa, através da Semiolinguística de Jean Peytard e Patrick 
Charaudeau, buscamos observar como elementos presentes na edição de obras literárias, como os 
paratextos, pelo trabalho do sujeito editor, estabelecem sua correlação entre os interlocutores 
discursivos ao mesmo tempo em que legitimam o discurso literário. Trabalhamos, para tanto os conceitos 
de campo literário (PEYTARD, [1983] 2014), contrato comunicacional e visadas discursivas 
(CHARAUDEAU, [2001] 2014, [2004] 2013), além do trabalho de Genette (1987) sobre paratextos 
editoriais e o de Bourdieu (1998) sobre o mercado de bens simbólicos. Na perspectiva deste trabalho, os 
paratextos são uma malha interdiscursiva (dada por gêneros diversos) agenciados pelo editor segundo 
estratégias específicas para legitimar tanto o valor simbólico do discurso literário quanto o objeto livro 
que ele veicula. Como exemplo apresentamos uma análise discursiva da edição de duas obras literárias 
publicadas pela editora Martin Claret, respectivamente em 2001 e 2006: “Rei Lear”, de Shakespeare e “A 
Divina Comédia”, de Dante. 
 
 
 

POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO NO ESPAÇO POLÍTICO SIMBÓLICO ADMINISTRATIVO: ANÁLISE DE 
DISCURSOS DO E SOBRE O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) 

 
Márcia da Conceição Pereira Alves - UNIVÁS/LNA  

 
 
O presente trabalho de tese visa compreender as políticas de educação e o político em funcionamento 
no espaço político simbólico administrativo do Estado a partir de discursos circulantes do e sobre o Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Selecionamos como ponto de partida, da perspectiva da 
Linguagem, textos produzidos pelo Estado, optando por nomeá-los de variáveis do tipo D1, e dizeres de 
profissionais da educação básica, que nomeamos de variáveis do tipo D2, tomando esses dizeres como 
objetos simbólicos da perspectiva teórica e metodológica da Análise de Discurso (AD) desenvolvida por 
E. Orlandi, e outros no Brasil, a partir dos estudos de M. Pêcheux realizados na França. Não buscamos, 
neste trabalho, analisar se o Ideb mede ou não a qualidade da educação básica, mas mobilizar a AD para 



153 
 

mostrá-lo como um objeto simbólico que retoma às discursividades postas em circulação pelo modelo 
capitalista de economia vigente. Exercitar o batimento entre descrição e interpretação nos permitiu uma 
leitura do simbólico em funcionamento no Ideb, possibilitando compreender como ele (o Ideb), a partir 
do dizer da política (autor legitimado), está significando no espaço político simbólico administrativo do 
Inep (autor legitimado) e no imaginário de profissionais da educação básica. 
 
 
 

PONTOS DE CULTURA: DAS AMARRAS DOS SUJEITOS AO ESPAÇO NACIONAL 
 

Felipe Augusto Santana do Nascimento - UNICAMP/CNPq 
 
 
Este trabalho, filiado à Análise de Discurso, tem como objetivo discutir como as políticas públicas de 
cultura do Estado brasileiro na contemporaneidade significam os sujeitos na sua relação com o espaço 
nacional, ao produzir para eles sentimentos, sentidos, em relação ao local, à sua “cultura”. Partindo do 
princípio de que os sujeitos se significam em diferentes espaços simbólicos (ORLANDI, 2010) e de que 
sujeitos, sentidos e espaço estão materialmente ligados (RODRÍGUEZ-ALCALÁ, 2011), uma das formas 
dos sujeitos se relacionarem com a cidade é por meio de seus pontos de referências (FEDATTO, 2013), 
que são trabalhados pelo Estado no reconhecimento dos sujeitos ao espaço nacional. Nesse trabalho, ao 
tomar os documentos oficiais do Estado brasileiro que versam sobre os Pontos de Cultura, ação do 
governo brasileiro, busco observar como a legitimação de um local como “espaço cultural” forja um certo 
sentimento de pertencimento a esse espaço. Assim, o trabalho do Estado sobre o espaço, ao mapear os 
Pontos de Cultura, dando-lhes um selo, produz amarras, pelo local, no sujeito a partir das quais ele não 
vai podendo dizer e sentir outra coisa a não ser pertencente a esse local, parte de um todo: o Estado 
brasileiro. 
 
 
 

PSICANÁLISE E ANÁLISE DE DISCURSO: A HOMOLOGIA DOS DISPOSITIVOS DE INTERPRETAÇÃO 
 

Carolina Costa Carvalho Biondi - UESC 
 
 
A Psicanálise é um método criado por Sigmund Freud, no século XX, para tratar sintomas mentais através 
da linguagem. Ela pressupõe a existência de uma atividade psíquica inconsciente que nos determina por 
efeito estrutural de um recalcamento. Consiste em uma teoria que advém de uma prática clínica. Já a 
Análise de Discurso, fundada por um grupo de intelectuais em torno do filósofo Michel Pêcheux na França 
na década de 60 do mesmo século, se ocupa, através de uma aliança do materialismo histórico, da 
linguística e da psicanálise, de estudos sobre o discurso, mais especificamente em como se produz o 
efeito de sentido e como a ideologia se manifesta na língua. Anna O., paciente de Freud, chamou a 
psicanálise de talking cure, cura pela fala, pois acreditava que a cura de seus sintomas adviria da narrativa 
de sua história. Freud, afirma que a psicanálise é, ao mesmo tempo, um método de investigação e 
tratamento e Lacan chega a propor que a psicanálise seja a “ciência da linguagem habitada pelo sujeito”. 
Assim, a linguagem é posta como método e objeto. Com base nisso, em uma articulação teórica inicial 
que será recorte de uma dissertação em curso, pretendemos aproximar a psicanálise e a análise de 
discurso como dispositivos de estrutura semelhantes com o objetivo de esclarecer questões relativas à 
epistemologia da interpretação na técnica psicanalítica. 
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PSICOTERAPIA DE GRUPO NUMA PERSPECTIVA FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL 
 

Luana de Cássia Faria - UNIVÁS 
 
 
O papel do homem foi se transformando desde os primórdios da humanidade até os dias atuais. Foi de 
extrema importância que o homem mudasse sua concepção como indivíduo, reconhecendo direitos, 
deveres, necessidade de proteção e abrigo, o que o levou a se agrupar, ocasionando outras formas de 
relacionamento entre as pessoas. Estar em grupo é característica essencial do ser humano, desde o 
nascimento até a morte, pela necessidade de estar em contato com outros seres, de comunicar-se 
autenticamente. De acordo com estudos das civilizações, a função do grupo é decisiva na construção 
social do ser humano. Reconhecendo a importância dos grupos, em 1931 surgiram os estudos em 
Psicoterapia de Grupo na comunidade científica. Este estudo propõe uma análise dessa modalidade 
embasada na perspectiva fenomenológico-existencial, que pressupõe a suspensão dos saberes teóricos 
apriorísticos que encobrem o significado dos fenômenos. A Psicoterapia de Grupo é definida 
essencialmente pela experiência da convivência, dos modos-de-ser-com-o-outro, que confere maior 
visibilidade aos sujeitos nesta modalidade psicoterápica do que em outras. Esse trabalho visa, a 
ampliação de conhecimentos sobre a prática psicoterápica grupal. Trata-se de pesquisa qualitativa, 
através da análise de prontuários de pacientes submetidos à Psicoterapia de Grupo, no período de 2015 
a 2017, no CAP (Clínica-Escola) do Curso de Psicologia da UNIVÁS.  
 
 
 

RACISMO E WEB: A ARGUMENTAÇÃO RACISTA NO FACEBOOK 
 

Mírian Lúcia Brandão Mendes - UFMG/CAPES 
 
 
As redes sociais são espaços abertos que estimulam uma liberdade de opinião nem sempre razoável. O 
facebook, por exemplo, “tornou-se um espaço surpreendente de circulação de falas, uma vasta e 
complexa cadeia enunciativa, que coloca em cena um dialogismo sem igual (EMEDIATO, 2015. p. 173)”. 
Por essa razão, o facebook tem sido utilizado tanto para o debate de ações a favor do negro, como 
também tem servido de veículo para promover a intolerância, deixando escancarado um racismo aberto, 
endossado com nome e sobrenome de seus autores. Estamos nos referindo aos inúmeros casos de 
ofensas raciais que foram expostas nas redes sociais e ganharam repercussão na mídia. A partir da 
reflexão sobre essa exposição, este trabalho objetiva analisar os recursos argumentativos que se fazem 
presentes em três casos de discursos racistas publicados no facebook entre 2014 e 2016. Para referendar 
as análises, serão adotados os postulados teóricos e conceituais da Análise do Discurso encontrados em 
vários autores, dentre eles destacam-se Amossy (2008-2013), Van Dijk (2008-2012) e Emediato (2015), 
além de considerarmos as reflexões sobre raça e racismo de Munanga (2003). 
 
 
 

REFLEXÕES SOBRE A CONSTITUIÇÃO DE POSSÍVEIS INTERPRETATIVOS IRÔNICOS EM TEXTOS 
MULTIMODAIS  

 
Jaqueline Aparecida Nogueira - UFSJ 

 
 
Este trabalho pretende refletir sobre a constituição de possíveis interpretativos irônicos em textos 
multimodais, com base no aporte teórico-metodológico da Análise do discurso. O principal objetivo é 
estudar as vozes movimentadas na relação entre texto e imagem que permitem a manifestação da ironia. 
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O interesse por essa questão nasceu dos trabalhos empreendidos pelo Grupo de Pesquisa Leitura e 
Produção de Discursos (UFLA/CNPq) na Universidade Federal de Lavras. Ao buscar diversos corpora 
produzidos na mídia, deparamo-nos com materiais que imiscuem textos escritos e imagens. Esta 
interação promissora pode gerar efeitos discursivos diversos, entre os quais, irônicos. Em nosso percurso, 
traçaremos a situação de comunicação e o contrato estabelecido entre locutor e interlocutor com base 
em Charaudeau (2012) e em seguida refletiremos sobre a constituição da ironia a partir da noção de 
discurso bivocal de Bakhtin (2015). Analiticamente, contrastamos as vozes presentes em textos 
multimodais publicados na rede social facebook no primeiro semestre de 2017, os quais apresentam a 
ironia como principal possibilidade de leitura. Ao final dos trabalhos, constatamos que a interação entre 
as várias vozes características da ironia em um enunciado multimodal potencializam as possibilidades 
interpretativas e demonstramos alguns dos circuitos interpretativos possíveis nesses casos. 
 
 
 

REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE A LEITURA DE TEXTOS FÍLMICOS NA ANÁLISE DE DISCURSO: OUTROS 
SENTIDOS POSSÍVEIS 

 
Neures Batista de Paula Soares - SMEEL 

Edineth Sousa França Silva Alves - SMEEL 
 
 
Este texto filia-se à Análise de Discurso de linha francesa e tem como material de análise o documentário 
cinematográfico, “Vale dos Esquecidos”, de autoria de Maria Raduan, que reelabora, por meio de 
diferentes vozes protagonistas do discurso, a história da ocupação da Reserva Indígena de Marãiwatsédé, 
no nordeste de Mato Grosso, e o litígio instalado entre índios e ocupantes. Do ponto de vista da Análise 
de Discurso, compreendemos que a produção cinematográfica procura cristalizar os sentidos, causar um 
efeito de transparência nos gestos de significar, como afirma Eisenstein (2002, p.51), ao dizer que o 
objeto a ser representado é selecionado entre as muitas possibilidades para suscitar na percepção e nos 
sentidos do espectador a mais completa imagem desse tema. Tal como pensamos a leitura em Análise 
de Discurso, no filme, a imagem é construída de técnicas de encenar, de discursos, cores, luminosidade, 
sentidos. Enquanto texto, o filme é opaco, aberto à interpretação, e como afirma Orlandi (1996, p.18), a 
interpretação é o vestígio do possível. Na mesma perspectiva, Lagazzi (2007), ao trabalhar com materiais 
fílmicos, afirma que esses se relacionam pela composição e incompletude, e é nesse movimento que se 
abre para gestos outros de leitura, esse é o lugar do equívoco possível da língua, o seu real. Desse modo, 
tomamos recortes do documentário “Vale dos Esquecidos” para pensar como as formações discursivas 
funcionam no discurso das diferentes posições-sujeito no documentário. 
 
 
 

REFUGEES ARE NOT WELCOME: A RESISTÊNCIA NA ALEMANHA E A ATUALIZAÇÃO DE UM PASSADO 
NAZISTA 

 
Camila Borges dos Anjos - UFRGS/CAPES 

 
 
Nesta pesquisa, nosso objetivo é analisar o discurso sobre (MARIANI, 1996) imigrantes e refugiados a 
partir de como os alemães, em especial, se posicionam a respeito da chegada dessas pessoas ao seu país. 
Assim, a partir da memória discursiva, vamos trabalhar com os espaços de resistência que se instalam 
principalmente na Alemanha, percebendo aí os sentidos produzidos a partir das manifestações e dos 
protestos que se espalham pelo país. O percurso metodológico se dá a partir do recorte de uma série de 
notícias veiculadas na mídia e imagens de pessoas erguendo dizeres contra a chegada do estrangeiro. O 
sentimento de rejeição à figura do outro parte da ameaça que ele representa ao lugar para o qual está 
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marchando, o que pode ser considerado como uma resistência à cultura (LEANDRO-FERREIRA, 2015) do 
sujeito. Nesse cenário, diante das intervenções nazistas no passado e da resistência enfrentada no 
presente, questionamo-nos: o que vem pela memória? Seria este um movimento de retorno às práticas 
neonazistas? Os sentidos de um acontecimento histórico passado estão sendo ressignificados nas 
manifestações atuais? Assim, em meio ao som dos sentidos de um passado que intervém no presente, 
retumbando dizeres latentes em uma memória, é que temos sentidos anteriores ressoando na voz de 
uma parte significativa da população alemã, que clama pelo fechamento das fronteiras, proliferando 
discursos de ódio, medo e rejeição ao outro. 
 
 
 

RELAÇÕES DE PODER E METÁFORA: O PROJETO ESCOLA SEM (?) PARTIDO 
 

Andréia da Silva Daltoé - UNISUL 
 
 
Ao saber que o Projeto de Lei (PL) nº 23/2017, visando instituir o Programa Escola sem Partido, já estava 
em trâmite na Câmara de Vereadores de Tubarão/SC, interessamo-nos pela questão enquanto cidadãs, 
professoras e analistas do discurso. Embora não se tenha decisão em nível nacional ainda, o projeto vem 
sendo disseminado em municípios e estados e prevê, entre outras atribuições, a neutralidade política, 
ideológica e religiosa da escola, sob a justificativa de que os professores vêm doutrinando alunos em 
aula. A partir daí, formamos um Coletivo, que iniciou importante debate na cidade e solicitou à Câmara 
audiência pública para debater a proposta. Estávamos, portanto, diante de um duplo desafio: participar 
de um movimento de resistência à Lei e pensar discursivamente essa materialidade. Era necessário não 
só fazer conhecer o PL, mas trabalhar uma interpretação que alertasse as pessoas sobre o quanto a 
proposta fere, além da Constituição e Lei de Diretrizes e Base, os princípios da educação pelo qual 
lutamos tanto até hoje. Julgando, então, que as palavras do PL parecem estar no lugar de outros 
interesses que não os da educação, objetivamos, nesta comunicação, analisar o texto do PL e os 
argumentos dos debatedores na Audiência Pública a partir da noção de metáfora em Análise do Discurso, 
de modo a investigar como, no trabalho de uma palavra por outra, conseguimos encontrar pistas sobre 
o modo como se engendram as relações de poder do/no discurso político. 
 
 
 

REPRESENTAÇÃO DE ATORES E AÇÕES SOCIAIS E EMPODERAMENTO POR MEIO DA LEITURA EM 
LÍNGUA INGLESA 

 
Maria Beatriz de Azevedo Ramos - UFLA/UFLA 

 
 
O discurso é uma forma específica de se conhecer as práticas sociais e é utilizado como recurso para a 
representação dessas práticas em um texto (VAN LEEUWEN, 2008). Este trabalho apresenta um estudo 
acerca do empoderamento por meio da representação dos atores e ações sociais no discurso pedagógico 
instrucional contido nos gêneros propostos na seção de leitura de um livro didático para o 6º ano em uso 
na educação básica pública. Esse estudo encontra-se fundamentado na teoria da Linguística Sistêmico-
Funcional (HALLIDAY, 1994, 2004) e da Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 2003; VAN LEEUWEN, 
2008) que possibilitam uma análise da representação e legitimação das ações sociais na mediação no 
discurso pedagógico (BERNSTEIN, 1990; HASAN, 2005). Foram analisados textos de diferentes gêneros 
que representam práticas sociais comuns ao aluno, ator social em destaque, representado na maioria 
das vezes por meio de exclusão gramatical (elipse) nas formas imperativas de processos materiais. Os 
resultados sugerem que, a partir de um discurso pedagógico em que as relações de poder estejam mais 
diluídas, há um potencial de transformação e empoderamento dos alunos. Este estudo permitiu verificar 
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o papel mediador dos gêneros como oportunidades de legitimar e empoderar os alunos linguística e 
socialmente por meio do discurso. 
 
 
 

SABERES, MEMÓRIAS E IDENTIDADE EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS DA AMAZÔNIA PARAENSE 
 

Doriedson do Socorro Rodrigues - PPGEDUC/UFPA 
Eder Jacson Dias Pereira - PPGEDUC/UFPA 

Ellen Rodrigues da Silva Miranda - UFPA Campus Universitário do Tocantins/Cametá-Pará 
 
 
Neste trabalho, apresentamos elementos iniciais de pesquisas realizadas no Programa de Pós-Graduação 
em Educação e Cultura - Mestrado, Universidade Federal do Pará, Campus Universitário do 
Tocantins/Cametá-Pará, sobre saberes do trabalho e construção de identidade de mulheres 
remanescentes do quilombo de São Benedito do Vizeu (Mocajuba-PA). Analisa-se como, a partir dos 
saberes do trabalho ligados às atividades produtivas do açaí, da pesca, do cacau e da roça, constrói-se a 
identidade de classe das mulheres dessa comunidade. Também apresentamos elementos sobre o 
processo histórico, dialético e cultural de vivência humana, construído pela Comunidade Remanescente 
de Quilombo São Luiz do Tambaí-Açu. Ainda, em Mocajuba/PA, analisa-se os processos de resistências e 
transformações, na perspectiva do Trabalho, Educação e Identidade, a fim de se compreender a luta 
entre capital e trabalho em prol da construção de identidade de classe. Em termos metodológicos, trata-
se de pesquisas qualitativas, pautadas no materialismo histórico-dialético e leituras dos clássicos 
marxistas. 
 
 
 

SILENCIAMENTO E RESSIGNIFICAÇÃO DOS DIZERES BÍBLICOS EM "O SÉTIMO SELO" E "LUZ DE 
INVERNO", DE INGMAR BERGMAN 

 
Poliana Magalhães Oliveira - UFSJ/PIPG/UFSJ 

 
 
Parte de um projeto de mestrado em andamento, este trabalho evidencia as contribuições da análise de 
discurso (AD) de linha francesa para analisar dizeres bíblicos que integram os filmes "O sétimo selo" (Det 
sjunde inseglet, 1956) e "Luz de inverno" (Nattvardsgästerna, 1962), roteirizados e dirigidos por Ingmar 
Bergman. Dialogando com formulações e problematizações trazidas pela AD, como as que se ocupam do 
silêncio, da heterogeneidade e da memória discursiva, essa reflexão investiga como os dizeres bíblicos 
perpassam lugares de autorização e interdição e assumem diferentes significações, no percurso das 
personagens centrais das narrativas, sem perder de vista a articulação desses dizeres com os demais 
elementos da mise-en-scène na produção de efeitos de sentido, bem como a relação dos sujeitos com a 
heterogeneidade de seus discursos. 
 
 
 

SIMBOLOGIA DO ARCO-ÍRIS SOB A ÓTICA DA CIÊNCIA, DA RELIGIÃO E DE MOVIMENTOS LGBT 
 

Gislaine de Souza Bacelar - UFLA 
 
 
Toda sociedade é perpassada por ideologias oriundas de diferentes formações discursivas que ditam o 
que pode e o que deve ser feito e/ou dito em cada prática social. Cada sujeito traz consigo modos 
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específicos de agir e de se posicionar discursivamente em meio às situações cotidianas. Nesse sentido, o 
presente estudo tem por objetivo empreender uma reflexão sobre o posicionamento assumido 
socialmente em relação a um elemento específico: o fenômeno do arco-íris. Tal fenômeno recebe 
significação própria em diferentes instâncias da vida social como, por exemplo, no meio científico, no 
meio religioso, nos movimentos LGBT, entre outros. Sob a ótica da análise do discurso de linha francesa, 
principalmente no que diz respeito à vontade de verdade tratada por Michel Foucault, pretendo analisar 
a simbologia do arco-íris a partir da explicação bíblica do fenômeno, da perspectiva científica e da 
representação proposta em sites LGBT. Os dados para explorar esta temática serão obtidos por meio de 
textos científicos que abordam o fenômeno em questão, em textos da literatura religiosa e em textos 
diversos de movimentos LGBT que circulam na internet. 
 
 
 

SUJEITO E IDEOLOGIA: A CONSTITUIÇÃO DA LEI 10.639/03 
 

Cássio Silva Castanheira - UNIVÁS/PPGCL/SEE/MG 
 
 
No Brasil, muitos direitos e conquistas sociais são vistos como benefícios governamentais esvaziando sua 
essência de natureza social, política e ideológica. Uma de nossas problemáticas é respondermos quais as 
causas que efetivou a lei 10.639/03. Nesta apresentação, temos como objetivo historicizar o movimento 
que conduziu a conquista da lei aqui apresentada, bem como investigar e compreender o discurso que 
foi oficializado pelo governo federal na publicação final do documento. A Lei 10.639/03, nosso principal 
corpus de análise, oportuniza espaços discursivos e políticos para a discussão e estudos referentes a 
afirmação da presença da cultura africana e afro brasileira na composição da história nacional. Para esta 
discussão faz-se fundamental compreendermos o conceito de ideologia a partir da linguagem, ou seja, 
pela sua noção discursiva, pois ideologia “é a condição para a constituição do sujeito e dos sentidos” 
(ORLANDI, 1999, p.46). Com isso, pode-se compreender que a ideologia conduz os sujeitos à 
interpretação para constituição dos sentidos das palavras, estando presente em qualquer ação humana 
e em constante movimento na sociedade, pois como nos alerta Orlandi (1999, p.47) “a ideologia não é 
ocultação, mas função da relação necessária entre linguagem e mundo”. Importante ressaltar que a 
linguagem está materializada na ideologia, e a Análise de Discurso torna-se nosso dispositivo de análise 
para compreensão da manifestação da ideologia na língua e o funcionamento do discurso na lei 
10.639/03. 

 
 
 

TERMINOLOGIA E CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO: O CASO DOS TERMOS LEPRA E HANSENÍASE  
 

Márcia de Souza Luz Freitas - UNIFEI 
 
 
Nesta comunicação, abordam-se as situações de uso dos termos lepra e hanseníase, tendo como ponto 
de partida o verbete hanseníase na Wikipedia. Não há, nos países falantes de Língua Portuguesa, uma 
política linguística definida quanto ao léxico especializado de ciências da saúde, mas há documentos 
oficiais e proposições de padronização relativos a essa área que definem ou orientam certas práticas 
linguísticas. Portugal tem adotado a Global Medical Device Nomenclature (GMDN) e o Brasil estuda sua 
adoção. O objetivo é analisar o emprego dos dois termos no Brasil, comparando-o ao uso em Portugal. 
Com fundamentação teórica nas Ciências do Léxico, na Análise do Discurso e na Teoria Variacionista da 
Linguagem, desenvolve-se a análise da página eletrônica do verbete hanseníase naquela “enciclopédia”, 
das leis brasileiras aplicadas ao uso dos dois termos, lepra e hanseníase, e do contexto que as gerou. 
Foram consideradas informações e dados estatísticos dos órgãos oficiais de saúde de Portugal e do Brasil. 
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Os resultados demonstram que as condições de produção dos materiais analisados revelam divergência 
de uso nas variantes do português brasileiro e do português de Portugal bem como um contexto de 
inclusão com inserção do indivíduo a partir de orientações normativas ditas politicamente corretas. É 
possível concluir que a situação da saúde pública direciona a produção de documentos reguladores de 
práticas linguísticas independentemente da consolidação de uma política linguística. 
 
 
 

THELMA & LOUISE: A FIGURA DA MORTE E OS DISCURSOS PRESCRITOS DO FEMININO 
 

Marcos Vinícius da S. Neves - UFBA 
 
 
Neste trabalho, discutem-se as relações de sentido entre a figura da morte e os discursos que prescrevem 
a conduta social feminina, a partir da análise da obra fílmica “Thelma & Louise” (EUA, 1991). Para tanto, 
suscitam-se os conceitos de enunciado concreto e carnavalização, cunhados pelo pensador russo Mikhail 
Bakhtin, que se impuseram necessários após primeiras análises do objeto/sujeito em questão. Assim, 
aqui são propostos determinados contornos para a relação dialógica que se estabelece entre os três 
pilares deste trabalho: a obra fílmica analisada, o contexto da condição social feminina e os mencionados 
conceitos da teoria dialógica do discurso, desenvolvida por Mikhail Bakhtin. Neste sentido, também 
busca-se considerar o papel determinante da estrada, dentro das especificidades de um road movie, para 
os processos ocorridos às protagonistas, relacionando aquele elemento aos objetivos deste estudo. 
Assim, foram selecionadas três cenas-chave, analisadas à luz destes propósitos, nas quais observa-se de 
que modo seus aspectos estruturantes conduzem a uma reflexão sobre a negação de determinados 
traços que se sobrepõem às condutas das mulheres. Compreende-se, portanto, que os fatos ocorridos às 
protagonistas da obra supramencionada conduzem-nas à tomada de decisões que dialogam 
simbolicamente com as adversidades que se põem frente a subjetividade e sociabilidade das mulheres 
em uma sociedade patriarcal. 
 
 
 

TV GLOBO E A SURDEZ: COMPREENSÕES ACERCA DO DISCURSO SOBRE O IMPLANTE COCLEAR 
 

Clevisvaldo Pinheiro Lima - UFPI 
 
 
O implante coclear tem produzido, tanto no meio acadêmico quanto em diversos setores sociais, 
discussões quanto a sua eficácia, sua importância e, principalmente, quanto a sua utilização enquanto 
instrumento de poder produzido por sua aceitação ou por sua total recusa. Quando veiculado pelos 
diferentes meios de comunicação, a discussão sobre o IC ganha proporções nacionais. Dessa forma, 
procuramos, sob o viés da análise de discurso pecheutiana, compreender os efeitos de sentido 
produzidos pela veiculação do discurso sobre o IC pela rede Globo de televisão através de seus programas 
matinais destinados, em geral, à mulher, a quem é delegada com base no imaginário coletivo a 
responsabilidade pelo cuidado e educação dos filhos, cabendo, portanto, a ela a estabilização dos 
embates acerca dos discursos sobre a surdez, sobre fazer ou não a cirurgia de IC. Selecionamos para a 
constituição de nosso arquivo oito programas veiculados entre os anos de 2009 e 2016. Dada a 
necessidade do ir-e-vir constante entre a teoria e o arquivo, fez-se necessário discutir ainda sobre a 
divulgação do discurso cientifico e sobre questões voltadas ao silêncio/apagamento propostas por Eni 
Orlandi que com Pêcheux, constituem os principais autores em que esse trabalho se fundamenta. A partir 
da análise de nosso material constatamos que os discursos são proferidos a partir de um lugar que produz 
sentidos que validam o IC e silenciam a possibilidade de dizer algo em contrário. 
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UM ESTUDO DISCURSIVO DA “MARCA” NO MARKETING PESSOAL 
 

Lázaro Barreto Oliveira - UNIVÁS 
 
 
Sabe-se que, historicamente, a subjetividade é modulada pelas condições de produção a partir das quais 
o sujeito pode se constituir. Essas condições podem ser observadas levando em consideração o 
funcionamento de certas materialidades linguísticas e tomando como referencial teórico analítico a 
Análise de Discurso (Pêcheux e Orlandi). É possível pensar que a “identidade individual” (como unidade 
imaginária de sujeito e sentido) é atravessada, portanto, por formações imaginárias que dão lugar e 
caracterização com base na imagem – esta que foi apropriada em dimensões estéticas, comportamentais 
e psicológicas no marketing pessoal para se trabalhar a “marca”, que seria própria de cada um e que se 
originaria no próprio sujeito. A proposta do trabalho, então, sustentado em um recorte de propaganda 
de marketing pessoal, é pesquisar as condições de produção que possibilitam a criação de uma “marca” 
para o indivíduo na contemporaneidade. 
 
 
 

UM OLHAR DISCURSIVO SOBRE AS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DA FACECA: SUA SIGNIFICAÇÃO E 
IDENTIFICAÇÃO 

 
Flávio Marcelo de Carvalho Silva - UNIVÁS 

 
 
Apesar de vivermos em uma das regiões mais ricas e prósperas do Brasil, as empresas brasileiras estão 
enfrentando sérias dificuldades para contratar novos funcionários. As demandas mercadológicas 
advindas do próprio processo de Abertura Comercial na era Collor e a definitiva inserção do Brasil nas 
relações globais demandaram um novo tipo de empresa. Esse novo tipo de empresa, por seu lado, precisa 
de funcionários qualificados. O percentual de brasileiros que possuem diploma superior é uma estatística 
que ilustra bem tal situação. A análise do porquê dessa situação nos leva a questões financeiras, 
ideológicas ou simplesmente pela não identificação com um curso ou Instituição de Ensino. Diante do 
exposto, objetivamos analisar as Campanhas Publicitárias da FACECA, utilizadas para captar novos alunos, 
suas condições de produção, analisar os discursos em funcionamento, os efeitos de sentido produzidos 
e se tais campanhas geraram (ou não) identificação. Iniciamos esse processo discutindo de que forma a 
história, o governo e as próprias IES veem o aluno: produto, cliente ou sujeito para, então, verificar a 
análise proposta e, embasados na Teoria da Análise de Discurso, tecer as nossas conclusões. 
 
 
 

UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS 
(OBMEP): A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO ALUNO 

 
Aline Heloisa Silva Villela - UNIVÁS 

 
 
Este trabalho realiza-se a partir da teoria da Análise do Discurso (AD) de linha francesa, que tem como 
seu fundador Michel Pêcheux, e também a partir dos trabalhos desenvolvidos por Eni Orlandi, no Brasil. 
Meu interesse inicial pelo objeto se deve ao fato de trabalhar diretamente com a Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e, em consequência disso, ter questões a respeito desse 
processo, as quais busco investigar por meio de uma pesquisa nas ciências da linguagem, especificamente 
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através de uma análise discursiva, uma vez que as questões da OBMEP passam pela linguagem, pelo 
discurso e pela interpretação. Desse modo, espero poder contribuir para a compreensão dos efeitos de 
sentidos produzidos pelas questões da OBMEP e a relação disso com a constituição da posição-sujeito 
aluno que aí é produzida. O meu objetivo principal é: analisar discursivamente as questões da 1ª fase da 
OBMEP, a fim de verificar suas regularidades e, desse modo, as possíveis configurações de formações 
discursivas que podem estar presentes nessa prática discursiva. É parte de nosso objetivo geral 
compreender o funcionamento da constituição do sujeito aluno, considerando os efeitos de sentidos aí 
produzidos. 
 
 
 

UMA VOZ NO COMPUTADOR: NARRATIVAS DE RESISTÊNCIA DE UM SUJEITO CIBORGUE 
 

Paulo Noboru de Paula Kawanishi  
 
 
Este trabalho, ainda em fase inicial, procura questionar e refletir sobre os processos de subjetivação pós-
modernos, focando nas narrativas sobre si constituídas pelas tecnologias de informação e comunicação. 
Nosso objetivo é analisar, a partir de um olhar discursivo-desconstrutivista, músicas produzidas por 
softwares sintetizadores de canto que, entre os diversos estilos encontrados, chamam a atenção por seus 
ritmos e letras contrastantes. Originário do Japão, tais programas possibilitam narrativas sobre si que, 
culturalmente, são interditas. Partimos da hipótese de que os sujeitos que produzem as músicas utilizam 
mídias secundárias e terciárias para resistir à interdição exercida sobre seus corpos, ou mídias primárias, 
pela cultura. Buscando apoio nas teorias sobre o pós-humanismo, tentaremos refletir como esta prática 
de resistência constitui subjetividades ciborgues, híbridas, mas que constrói, também, representações de 
subjetividades separadas de seus corpos. 
 
 
 

VILÃO OU VÍTIMA: UMA ANÁLISE DOS ENQUADRAMENTOS DOS PAÍSES NOS CONFLITOS DO GOLFO 
PÉRSICO PELAS MANCHETES BRASILEIRAS 

 
Gisela Cardoso Teixeira - CEFET-MG/CAPES 

 
 
Este artigo tem como objetivo analisar as representações dos países envolvidos nas Guerras do Irã-Iraque 
e do Golfo pelas manchetes dos jornais brasileiros. Mais especificamente, serão analisadas as manchetes 
do primeiro dia de ambos os conflitos nos impressos Folha de S. Paulo, O Globo e O Estado de S. Paulo, 
tendo como fundamentação alguns conceitos acerca do enquadramento, das modalidades 
argumentativas – principalmente em relação à questão dos pontos de vista e o efeito do pathos na 
constituição das representações nas manchetes. Com isso, parte-se da hipótese da configuração da 
imagem de “vilão” ou “vítima” por meio dos enquadramentos midiáticos nas manchetes, que podem ser 
reconfigurados de acordo com o andamento do contexto político e histórico das guerras. Outro resultado 
esperado consiste na ideia que a representação do Irã, Iraque e Kuwait nas manchetes brasileiras foi 
baseada em uma dramatização, a um apelo aos valores e sentimentos do leitor, que pode ser analisada 
por meio dos termos utilizados nas manchetes. Em outras palavras, para criar a imagem de “vilão” ou 
“vítima” em seu discurso, os jornais analisados buscam provocar o pathos no leitor (um fazer sentir) – 
seja por meio da utilização de elementos dóxicos específicos, e/ou pela seleção, exclusão e ênfase de 
determinadas informações. 
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A (NÃO) RECEPÇÃO DA LEI DE IMPRENSA PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 ANALISADA SOB O ENFOQUE 
DA ANÁLISE DO DISCURSO 

 
Heroana Letícia Pereira - EEDJMO/Superintendência Regional de Ensino 

 
No dia 30/04/2009, por maioria, o STF declarou a Lei nº 5.250/67 incompatível com a atual ordem 
constitucional, ao votarem a ADPF 130, em razão das grandes incompatibilidades entre a Constituição de 
1988 e esta Lei. Contudo, a despeito da promulgação de uma nova Constituição, a Lei de Imprensa se 
manteve em vigência, o que mudou com a ADPF 130. Por maioria, o STF declarou que a Lei de Imprensa 
é incompatível com a Constituição de 1988. Nesta votação, se destacou a divergência de fundamentações 
dos ministros. Os ministros Eros Grau, Menezes Direito, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Cezar 
Peluso, Celso de Mello, e Carlos Ayres Britto votaram pela total procedência da ADPF 130. Os ministros 
Joaquim Barbosa, Ellen Gracie e Gilmar Mendes votaram pela parcial procedência da ação e o ministro 
Marco Aurélio, pela improcedência. Entre as motivações estavam a missão de democratizar o país, a 
dignidade da pessoa humana, a desarmonia entre a Lei de Imprensa e os princípios constitucionais, a 
liberdade de informação e a liberdade de expressão. Neste sentido, o presente trabalho versa acerca da 
análise das fundamentações dos ministros em relação à liberdade de expressão e a liberdade de 
informação, com base no referencial teórico de Michel Pechêux e Eni Orlandi, tomando como 
pressupostos o assujeitamento ideológico, as condições de produção, a formação discursiva e o contexto 
social, histórico e ideológico ensejadores dos discursos. 

 
 

A MATERIALIDADE DA IMAGEM E A IDEOLOGIA NO DISCURSO MIDIÁTICO 
 

Cleberson Disessa - UEMG 
 
Considerando que o desenvolvimento das mídias de massa é inerente aos processos de transformação 
sócio-histórica, instaurando novas relações do sujeito com a linguagem, propomo-nos pensar, apoiados 
no dispositivo teórico-analítico da AD de linha Francesa, o Sujeito Paulo Coelho no contexto da Revista 
Veja. Partimos do princípio de que Paulo Coelho é um sujeito midiático, construído imageticamente pelo 
trabalho simbólico exposto na mídia em geral. A análise de volumes da Revista Veja entre os anos 
1975/2010 considerou aspectos preponderantes tais como os efeitos produzidos pelo projeto gráfico 
destinado à apresentação do autor e o funcionamento do gerenciamento do conteúdo decorrente do 
trabalho do sujeito no simbólico. Buscou-se evidenciar, considerando o que se mantém e o que se 
instaura como novo na tensão entre o jogo de paráfrase e polissemia, os nomes atribuídos a Paulo Coelho 
pela mídia e como foi feita a chamada de seu nome: tipografia, disposição gráfica e cores dos caracteres 
que lhe fazem referência, evolução (não linear) de papel secundário a tornar-se capa da revista. 

 

OS ATUAIS ARRANJOS DA FAMÍLIA BRASILEIRA E SUAS REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS NA 
PUBLICIDADE 

 
Lizainny Aparecida Alves Queiróz - CEFET-MG 

 
O modelo de família brasileiro passou por grandes transformações nas últimas décadas. Em 
consequência, passou a exibir as manifestações de novos arranjos de configurações familiares. Esse fato 
acarretou em imensos desafios ao marketing, e, por conseguinte, à publicidade. Este trabalho pretende 
analisar, a partir de um olhar investigativo, como esse cenário sociocultural da família se manifestou na 
publicidade. A partir de uma perspectiva de análise fundamentada na Teoria da Análise do Discurso de 
Charaudeau, será analisado de que maneira os imaginários de famílias, hoje em dia, se manifestam na 
publicidade televisiva nacional, demarcando a circulação por alguns tipos diferentes de arranjos 
familiares a partir dos quais, talvez se possam compreender as estratégias sedutoras que visam aumentar 
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o consumo contemporâneo. A fim de trabalhar com essa conjectura, escolheu-se o corpus a partir de 
campanhas publicitárias veiculadas em diferentes datas no país. Através da análise realizada, concluiu-se 
que a polissemia interdiscursiva utilizada evidenciou a tentativa de uma aproximação do público-alvo, 
ressaltando-se especificidades que contribuem para a eficiência de mensagens que estimulam a adesão 
a novos hábitos e comportamentos.  

 

DISCURSO E MEMÓRIA: QUANDO EROS PÕE A MESA 
 

Ludmilla Mara Lino Costa Zamat - Univas/ 
 
No presente trabalho procuro compreender os sentidos sobre/do corpo erotizado pelo alimento à luz da 
teoria da Análise de Discurso. Analisando diferentes materialidades discursivas, como imagem e corpo, 
busco compreender os possíveis sentidos sobre a erotização do corpo pelo alimento. A teoria da Análise 
de Discurso, em especial, nas formulações de Michel Pêcheux e Eni Orlandi, condiciona analisar 
diferentes materialidades, como corpo e imagem, além da posição simbólica do sujeito que produz e que 
lê tais discursos. Pensando a memória do alimento, enquanto estímulo sexual, em um movimento da 
rede de sentidos, além do uso do corpo feminino na história da publicidade, chegamos a uma rica 
materialidade discursiva que nos possibilita pensar o erotismo e suas relações no contexto capitalista. 
Proponho aqui uma análise reflexiva, não de forma definitiva e limitadora, mas problematizando o 
discurso erótico e seu uso na publicidade, abrindo espaço para novos questionamentos e discutindo os 
efeitos desses discursos na sociedade atual. 

 

CHARAUDEAU E MAQUIAVEL: UM ENCONTRO POSSÍVEL 
 

Lizainny Aparecida Alves Queiróz - CEFET-MG 
 
O objetivo desse trabalho é analisar por meio da Semiolinguística, da argumentação, da retórica e sua 
trilogia: pathos, ethos e logos, a construção das imagens como um recurso persuasivo bastante usual aos 
enunciadores da instância política, a fim de que se possa fazer uma discussão sobre as relações da Ética 
e da Política expostas na teoria de virtù e da fortuna de Maquiavel. Faremos uma atualização dessa 
filosofia para os dias coevos. Sabe-se que toda ação política é motivada e ganha sentido pelo discurso. E 
nesse contexto, o discurso apresenta os lugares de produção e indica que sua característica essencial 
reside mais nas condições criadas pela situação de comunicação do que pelo seu conteúdo 
(CHARAUDEAU, 2008). Esses discursos, por conterem temas icônicos e dos imaginários sociodiscursivos, 
são ricos das questões etóticas e patêmicas (MAINGUENEAU, 2005). Talvez, por isso foi que Charaudeau 
(2008) postulou: “o povo vota em um político mais em razão de sua imagem e de algumas frases de efeito 
do que em razão de seu programa”. A partir de Maquiavel, ocorre uma separação entre a moral e a ética 
na política existente até então, por isso é importante conhecer os dois fenômenos: virtù e fortuna, que 
irão, cedo ou tarde, uma hora ou outra, se encontrar dentro de qualquer cena política. Daí a necessidade 
teórica de se conhecer sobre o contrato de comunicação e das estratégias utilizadas dentro de uma 
argumentação política voltada para persuadir e captar a adesão do eleitor. 

 

RACIONALIDADE NEOLIBERAL NA DISCURSIVIDADE DE ENUNCIADOS CONTÁBEIS 
 

Joel Bombardelli - UNIVÁS 
 
Este trabalho tem como objetivo analisar o funcionamento discursivo de enunciados das Ciências 
Contábeis, considerando como condições de produção de sujeito e sentido a sociedade neoliberal. O 
neoliberalismo se apresenta como uma racionalidade ou uma prática social que indivídua o sujeito a 
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partir do modelo empresarial (“empresa de si”). Assim, esse sujeito passa a ser significado a partir do 
deslizamento de sujeito-indivíduo para sujeito-empresa. O dispositivo teórico-analítico deste trabalho se 
filia à Análise de Discurso de Pêcheux e Orlandi, que preceitua que o indivíduo é interpelado em sujeito 
pela ideologia e é constituído sócio e historicamente. Em nossas análises iniciais, destacamos a deriva e 
o deslizamento dos sentidos num jogo discursivo pelas novas exigências impostas pela globalização: 
como a da eficácia e da produtividade, da governança, da governabilidade de “si”, das empresas, dos 
governos e do próprio sujeito. 

 

FAMILIA HOMOAFETIVA, ENTRE O AFETO E OS DESAFETOS SOCIAIS: UMA QUESTÃO BIOÉTICA 
 

Guilherme Oliveira Santos - UNIVÁS 
 
Este trabalho objetiva: estudar e compreender os desafios enfrentados na constituição de famílias 
homoafetivas e suas experiências na sociedade atual; problematizar a constituição dessas famílias e suas 
experiências frente ao preconceito gerado pelos padrões normativos ditados a partir do modelo de 
família heteroafetiva. Também, investigar a relação entre os limites culturalmente existentes em relação 
à formação de famílias homoafetivas e à bioética da proteção, focando a autonomia e a liberdade desses 
sujeitos. A pesquisa, de natureza qualitativa, pretende realizar uma pesquisa bibliográfica acerca da 
temática em obras do campo da bioética e, em seguida, um levantamento das pesquisas que abordam a 
temática no banco de dissertações e teses no banco de pesquisa da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes). A partir dessa coleta de dados, a pesquisa buscará problematizar a 
questão e organizá-las em protocolos de análises, que permitam evidenciar as categorias abordadas 
relacionando-as aos objetivos da pesquisa, que nesse momento está focada em responder em que bases 
bioéticas podemos afirmar a existência das famílias homoafetivas no seio da sociedade atual e quais suas 
conquistas e enfrentamentos durante o período histórico que resolveu assumir seu papel na sociedade. 
 

ESCOLA, CIDADE E DISCURSO 
 

Andréa Rodrigues – UERJ 
 
Analisamos neste trabalho algumas formas de discurso produzidas na cidade do Rio de Janeiro: duas 
faixas expostas na parte externa de escolas públicas e textos divulgados pela secretaria municipal de 
educação durante o primeiro semestre de 2017, período em que uma campanha pela paz foi criada pela 
gestão pública para a rede de escolas municipais. Em nosso estudo, formulamos as seguintes questões: 
De que modo a escola e a secretaria de educação produzem sentidos sobre a questão da violência no Rio 
de Janeiro? Os textos da campanha promovem um silenciamento dos conflitos nas escolas? Como se 
produzem deslocamentos em relação aos sentidos propostos pela gestão pública de educação? 
Pretendemos, assim, em relação às formas do discurso analisadas, compreender os modos de produção 
de sentidos; discutir os possíveis silenciamentos e deslocamentos; comparar as diferenças de 
funcionamento discursivo. Tomamos por base a proposta teórica da Análise do Discurso originada na 
França (Pêcheux e colaboradores) e desenvolvida também no Brasil por Eni Orlandi e pesquisadores por 
ela formados. Mobilizamos principalmente as noções de cidade como espaço simbólico e de fala 
desorganizada como um discurso que irrompe onde os sentidos faltam, para pensar de que modo a escola 
produz significados nesse espaço. 
 

A DÊIXIS DISCURSIVA DO TRABALHO DOCENTE: UM OLHAR SOBRE A CONSTITUÇÃO IDENTITÁRIA NA 
ATUALIDADE 

 
Maríllia Dias Costa - FALEM/ILC/Bolsista PIBIC/UFPA 

 
Esta pesquisa situa-se no campo da atividade humana do trabalho e propõe-se a investigar as formas 
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como as professoras e os professores constituem o espaço/tempo do trabalho docente em avaliações 
sobre sua inserção institucional. Entendemos que investigar o que diz e como diz a professora e o 
professor sobre o seu trabalho é pensar de maneira crítica o contexto das políticas educacionais no 
estado e no país, pois tais políticas devem incluir a valorização profissional docente e o fortalecimento 
da instituição escolar a que ele pertence. Assim, tomamos por fundamentação teórica e metodológica 
tanto os postulados de Maingueneau (1997, 2008a, 2008b) e Schwartz (2010). Por meio de uma 
entrevista semiestruturada, guiada por um questionário de 11 perguntas, a docente e o docente tem 
espaço para discorrer sobre o uso de si ao realizar seu trabalho e as relações existentes no ambiente. Os 
perfis definidos foram: gênero, tempo de exercício profissional, nível de formação profissional e nível de 
exercício profissional. Os resultados apresentados referem-se a análises de quatro entrevistas realizadas 
de acordo com os seguintes perfis: duas professoras e dois professores, todos com menos de 40 anos e 
menos de dez anos de profissão, uma professora e um professor que atuam na educação básica e uma 
professora e um professor que atuam na educação superior. 
 

LINGUAGEM, PRODUÇÃO DE SENTIDOS E REPRESENTAÇÃO FEMININA NO DISCURSO DE FÊMEA 
 

Gerlice Teixeira Rosa - FCV 
 
A discussão sobre o espaço da mulher na sociedade brasileira tem permeado diversas áreas do 
conhecimento, principalmente com o objetivo de construir e reconstruir representações, imaginários e 
significados do papel da mulher ao longo da História. Sob essa perspectiva, adentramos o universo 
jornalístico em busca de representações femininas no jornal Fêmea, produção independente do Centro 
Feminista de Estudos e Assessoria. O periódico teve seu primeiro exemplar publicado em 1992 e circulou 
até 2015, com foco nos assuntos relacionados ao feminismo, direitos humanos e democracia. O discurso 
jornalístico é capaz de apresentar, por meio de estratégias, seleção de pautas, escolhas lexicais, entre 
outras marcas linguísticas, o seu modo de fazer, pensar e conhecer o universo. Sendo assim, também os 
indivíduos tematizados no periódico são fruto de representações e modos de se compreender o mundo. 
Assim, com a contribuição de teóricos da linguagem e da psicologia social, como Amossy, Charaudeau, 
Moscovici e Leal, discutimos a representação feminina no jornal Fêmea e de que maneira a linguagem e 
os elementos jornalísticos auxiliam na construção de sentidos sobre o ser mulher. Por meio das 
metodologias analítico-discursivas e da interface da AD com outras áreas de conhecimento, foi possível 
visualizar no jornal a construção representativa da mulher cidadã, trabalhadora e, acima de tudo, 
participante de uma coletividade, orientada para a luta em prol de seus direitos silenciados. 
 

 

 

Eixo temático: Língua e Ensino 
 

A APRENDIZAGEM DA ESCRITA E SUAS IMPLICAÇÕES NA VIDA DO SUJEITO SURDO  
 

Miriam Maia de Araújo Pereira - PUCSP/CAPES 
 
 
Considerando a linguagem como atividade constitutiva do homem, portanto, imprescindível para a 
construção de sua identidade enquanto ser ativo e responsivo, este trabalho tem como objetivo analisar 
a aprendizagem da escrita em português do sujeito surdo e as implicações disso em sua trajetória social. 
Nessa pesquisa, pretende-se realizar um estudo de caso, de caráter qualitativo que permite o acesso a 
uma diversidade de fontes a serem analisadas dentro de uma concepção dialógica de discurso, 
procurando sempre trabalhar com um sujeito surdo situado, considerando as situações de interações 
discursivas situadas. Nessa pesquisa, serão utilizadas duas fontes teóricas: Análise Dialógica do Discurso 
(BRAIT, 2006), através da qual será feita a análise dos textos escritos dos sujeitos da pesquisa, 
considerando que o analista deve deixar que “os discursos revelem sua forma de produzir sentido, a 
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partir do ponto de vista dialógico, num embate” (BRAIT, 2006, p. 24); (BAKHTIN, 2008), e o Bilinguismo, 
(QUADROS, 1997, 2012), (SKLIAR ET AL, 1995), (SACKS, 1998), (BOTELHO, 2013), (SANTANA, 2007), que 
dá um direcionamento aos estudos sobre língua de sinais como primeira língua para o sujeito surdo, 
criando, neste, uma autoconfiança e um preparo linguístico e cognitivo necessários ao aprendizado de 
outras línguas. O universo da pesquisa se constituirá de cinco sujeitos surdos graduados, residentes na 
cidade de Macapá, no Estado do Amapá. 
 
 
 
A CAPOEIRA COMO PRÁTICA EDUCATIVA, CULTURAL E INCLUSA NO ESPAÇO ESCOLAR DO MUNICÍPIO 

DE CAMETÁ, NO PARÁ 
 

Darcielly da Silva Cardoso - PPGEDUC/UFPA 
Benedita Celeste de Moraes Pinto - CUNTINS/UFPA - Cametá 

 
 
O presente estudo objetiva analisar as trocas de saberes e tensões que brotaram do diálogo entre o 
ensino da prática da capoeira e o espaço escolar do município de Cametá, no Pará. Delimita-se o recorte 
ao diálogo estabelecido pelos sujeitos/capoeiras que compõem o polo Escola Arte para com os espaços 
EMEF Prof.ª Maria Nadir Filgueira Valente e a comunidade cametaense. Metodologicamente, dialoga-se 
com os estudos de diferentes pesquisadores e com a pesquisa de campo, mediante observação e 
realização de entrevistas com capoeiristas, coleta de fontes documentais escritas através dos projetos e 
oficinas elaborados pelos membros da diretoria do polo de capoeira Escola Arte que evidenciam e 
justificam o diálogo para com o espaço escolar. Ainda, são acrescidas as fontes imagéticas, registradas 
durante a pesquisa de campo e as que fazem parte dos acervos dos capoeiras. Dados da pesquisa, ainda 
em desenvolvimento, apontam que a capoeira adentra o espaço escolar cametaense apenas como uma 
ação passageira, não se levando em consideração o ensino pautado em valores educacionais e saberes 
que façam parte da cultura popular afro-brasileira. 
 
 
 

A ESCRITA DE RESUMOS ACADÊMICOS 
 

Cibele Moreira Monteiro Rosa - UNIFEI 
 
 
Muitas pessoas ingressam em cursos de pós-graduação sem conhecer as especificidades dos gêneros 
textuais acadêmicos. Isso prejudica a divulgação das pesquisas realizadas, uma vez que o acesso a elas se 
dá por meio de textos – escritos ou orais. Para evitar que isso ocorra, é necessário identificar as 
dificuldades mais comuns na produção de textos acadêmicos e propor um trabalho que permita aos 
alunos conhecer as especificidades de cada gênero acadêmico e compreender a importância delas. Por 
isso, foi realizada uma pesquisa documental com o objetivo de analisar a escrita de resumos acadêmicos. 
Esse gênero foi escolhido devido à sua relevância, uma vez que sua análise constitui critério de seleção 
de trabalhos para eventos científicos e ferramenta de escolha de leituras em pesquisas bibliográficas. O 
estudo foi fundamentado na Linguística Textual e em conceitos de letramento acadêmico. Como corpus 
de análise, foi selecionado o caderno de resumos de um evento destinado à apresentação de pesquisas 
em desenvolvimento em um programa de mestrado acadêmico. Foi observado que, em grande parte dos 
textos analisados, faltam componentes necessários no resumo acadêmico, o que prejudica a 
compreensão e a valorização das pesquisas apresentadas. Os resultados obtidos evidenciam a 
necessidade de as instituições de ensino superior desenvolverem um trabalho cuidadoso de letramento 
acadêmico.  
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A IMPORTÂNCIA DO APRENDIZADO DA LIBRAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO 

VALE DO SAPUCAÍ – UNIVÁS 
 

Patrícia de Campos Lopes - UNIVÁS 
 
O presente trabalho vem apresentar a importância do aprendizado da Língua Brasileira de Sinais (Libras) 
por alunos de graduação da Universidade do Vale do Sapucaí – UNIVÁS pois, conforme informações 
divulgadas do último censo (2010) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de 
Pouso Alegre tem 15.265 pessoas com algum tipo de deficiência auditiva, desde a leve até a profunda. 
Com esse número de deficientes auditivos (DA), acreditamos que em algum momento, os alunos de 
graduação da UNIVÁS podem se deparar com algum desses DA e fazer uso da Libras que aprenderam 
tanto para atender algum paciente como para auxiliar algum aluno em sala de aula. Os alunos não vão 
aprender somente uma nova língua mas também aprenderão sobre a cultura e a identidade surda, os 
alunos se inserem na comunidade surda. Além de ser uma exigência legal, a UNIVÁS compreendeu que 
seria uma oportunidade de agregar um diferencial no currículo dos alunos de graduação, por isso além 
de em alguns cursos a matéria fazer parte da grade curricular, em outros ele é oferecido como matéria 
optativa. O que temos visto atualmente sobre a formação de instrutores, professores, fonoaudiólogos e 
intérpretes de Libras são ministrações de disciplinas que cumprem ou tentam cumprir a Lei, ou seja, os 
alunos não aprendem a Libras, mas somente cumprem a grade curricular. Isso tem provocado uma 
grande perda no potencial formativo desses profissionais. Há a construção de um grande impasse com 
esse funcionamento. Segundo o arcabouço teórico que pesquisamos (PISSAIA, 2013; GÓES, 2012), a 
inclusão precisa começar na escola. 
 
 
 

A PONTUAÇÃO E O ENSINO EM LIVROS DIDÁTICOS 
 

Anderson Silva - SEE-SP 
 
 
Esta pesquisa analisa as atividades didáticas relativas aos sinais de pontuação presentes em duas 
coleções de livros didáticos de português (LDP). A motivação para esta investigação recai sobre a maneira 
como a pontuação é abordada nos LDP do EF, aprovados pelo PNLD e distribuídos nas escolas públicas. 
Sendo uma forma de questionar abordagens didático-metodológicas, este trabalho justifica-se pela 
reflexão a respeito do assunto e pela possibilidade de apresentar, dentro do campo dos Estudos da 
Linguagem, novos olhares sobre a temática. Para alicerçar nossa investigação, a pesquisa tem como 
arcabouço teórico as contribuições da Análise Dialógica do Discurso, elegendo enunciado concreto e 
relações dialógicas como conceitos-chave. Da perspectiva organizacional, foram apresentados dois eixos: 
(i) o estado do conhecimento sobre pontuação; (ii) a descrição e análise das atividades didáticas sobre o 
ensino da pontuação no corpus escolhido. Os resultados apontaram, apesar das diferenças existentes 
entre as coleções, semelhanças consideráveis na abordagem da pontuação, destacando-se a distribuição 
heterogênea do conteúdo em anos escolares distintos, a falta de articulação entre o conteúdo e as 
propostas de produção textual. Entretanto, a diferença mais relevante identificada entre as obras está 
relacionada à eleição da modalidade oral como espaço privilegiado para a realização dos exercícios em 
uma das coleções. 
 
 

A TEMÁTICA AMBIENTAL NO ENSINO SUPERIOR 
 

Daniela Cristina Oliveira Anastacio - UNIP/FAPEMIG 
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Este trabalho tem como objetivo investigar a inserção da temática ambiental nos cursos de formação 
técnica, levando em consideração o projeto pedagógico do Curso de Licenciatura em Letras. Para a 
realização desse estudo, foi utilizado como documento de referência a Lei 9795/99. Quanto às 
metodologias e ações de ensino que permitem a abordagem da dimensão ambiental, como formação de 
uma postura crítica reflexiva e abordagem interdisciplinar do conteúdo, foi observado que, embora os 
cursos façam referência a essas questões em seus objetivos, isso não se materializa nas ementas das 
disciplinas. No Estado de Minas Gerais, a estrutura curricular apresentada pelos mesmos segue exigências 
das diretrizes curriculares para a formação de professores e as diretrizes curriculares inerentes a cada 
curso, que são baseados na concepção da formação por competência, não colaboram de forma 
significativa para a construção do saber ambiental e de uma sociedade efetivamente sustentável. 
 
 
 

A TEORIA DO CAPITAL HUMANO E A EDUCAÇÃO TECNICISTA NO GOVERNO MILITAR 
 

Fábio Roberto Couto de Souza - UNIVÁS 
 
 
Este presente trabalho objetiva estudar a teoria do Capital Humano proposta por Schultz (1973) e o 
processo de suas influências no período de Ditadura Civil-militar brasileira de 1964 a 1985. Segundo essa 
teoria, os ideais propostos pela visão liberal expunham que as pessoas são capitalistas em potencial e, 
sendo assim, o Capital Humano corresponderia às capacidades técnicas e aos conhecimentos natos e 
aprendidos pelo indivíduo aplicado pela sua força laboral no mercado de trabalho. A escola, nesse 
sentido, funcionava como aparelho ideológico do Estado e, por trás de proposições de educação para 
facilitar e aumentar a geração de empregos, estava à velha e injusta ordem capitalista que mascara 
através da escola e do Estado as dinâmicas de opressão e a injusta ordem social e econômica. Diante 
disso, esse estudo pretende descrever e discutir os pontos e contrapontos da teoria do Capital Humano, 
tendo como pressupostos teóricos autores que fizeram a crítica da realidade da educação no período 
militar. Considera-se que tal momento histórico se deu em um contexto de sucateamento do sistema 
público de ensino, perda do status dos docentes, crescimento educacional insuficiente, investimento 
estatal em educação longe do ideal. Estudamos e analisamos a influência dos acordos MEC-USAID que 
impôs esse tipo de importação externa de um aparelho educacional norte americano na reforma 
educacional brasileira. Por fim, analisa-se os resultados políticos, culturais, sociais econômicos e 
educacionais das políticas do Regime Militar. 
 
 
 

ACESSO AO ESTUDO: (UM)A MARCA DA DIFERENÇA 
 

Ellissa Castro Caixeta de Azevedo - UNIVÁS 
 
 
Este trabalho traz a questão do acesso à escola como uma das marcas da diferença. Para tanto, foram 
levantados pontos da legislação e legislação educacional brasileira que preconizam a universalização do 
ensino, bem como os ideais de igualdade,(e) liberdade baseados em princípios ideológicos da Revolução 
Francesa. Ainda, serão observadas as relações em sala de aula, dentre outros aspectos teóricos que 
trazem momentos de reflexão sobre a própria legislação, sobre o acesso à escola e sobre o espaço da 
sala de aula como um dos espaços que marcam as relações, os apagamentos e a idealização do aluno por 
parte do professor e da ideologia por ele construída. Neste percurso de pesquisa, procurou-se (re)pensar 
as formas como a escola brasileira pública se institucionalizou pela legislação. Para isso, procuramos 
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também conhecer o papel do professor, sua relação com o aluno (como sujeito de conhecimento e ser 
social) e como as relações em sala de aula, na escola e no imaginário implicam determinados 
(pre)conceitos estabelecidos por deslizamentos, furos, diferenças. Nossos objetos de análise serão o 
lema da Revolução Francesa “Liberté, Égalité, Fraternité", a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - 9.394/96 e artigos da Constituição da República Federativa do Brasil (1988). 
 
 
 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NAS INICIATIVAS FEDERAIS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Giovanna Rodrigues Cabral - UFLA 
Pollyanna Maria Resende - UFLA 

 
 
O presente estudo tem como objeto pensar a alfabetização e o letramento nas iniciativas federais de 
formação continuada para professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Sabe-se que o domínio 
da língua, oral e escrita, é fundamental para a participação social efetiva, pois é por meio de tal domínio 
que o homem se comunica, tem acesso à informação, produz conhecimento. Ao ensinar a língua, a escola 
tem a função e a responsabilidade de garantir, a todos os seus alunos, o acesso aos saberes linguísticos 
necessários para o exercício da cidadania. Nesse sentido, desenvolvemos uma pesquisa de caráter 
bibliográfico apoiada no estudo dos documentos relacionados aos programas de formação denominados 
Parâmetros Curriculares em Ação para a Alfabetização, Programa de formação de professores 
alfabetizadores - PROFA, Pró Letramento e Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC. 
Há consenso entre pesquisadores e responsáveis pelas políticas oficiais de que um dos problemas mais 
críticos que envolvem a alfabetização de crianças é a formação de professores. Na tentativa de contribuir 
para amenizar as dificuldades encontradas pelos alunos nas séries iniciais (repetência, desenvolvimento 
insuficiente da leitura e escrita, dificuldade de interpretação de textos, etc.) o MEC tem formulado 
políticas de formação continuada de alfabetizadores que atuam nas redes públicas de ensino, 
reafirmando o Regime de colaboração previsto na CF/88.  
 
 
 

ARGUMENTAÇÃO E MULTIMODALIDADE: UMA ANÁLISE DOS MECANISMOS ENUNCIATIVOS 
PRESENTES EM GÊNEROS MULTIMODAIS. 

 
Mauriceia Silva de Paula Vieira - UFLA/FAPEMIG 

Claudia Alves Pereira Braga - UFLA 
 
 
No contexto atual, há uma multiplicidade de textos que circulam, seja através da mídia impressa, seja 
através da mídia online e que apresentam mudanças no formato, no suporte, na combinação dos recursos 
multimodais e nas várias semioses. Trata-se, como proposto por Kress (2010) e Kress e Van Leeuwen 
(2001; 2006) de uma “guinada para o visual”. Considera-se, ainda, que todo texto apresenta uma 
arquitetura interna organizada em três níveis superpostos e em parte interativos: a infraestrutura geral 
do texto, os mecanismos de textualização e os mecanismos enunciativos (BRONCKART, 2003). Os 
mecanismos enunciativos são responsáveis pela manutenção da coerência pragmática do texto, 
contribuem para o esclarecimento dos posicionamentos enunciativos e indiciam as diferentes avaliações 
sobre aspectos do conteúdo temático. Nesse viés, esta comunicação discute os mecanismos enunciativos 
que contribuem para a construção da argumentação em textos multimodais, a partir das contribuições 
do Interacionismo Sócio Discursivo. O corpus da pesquisa, selecionado em jornais de grande circulação, 
foi analisado priorizando-se uma perspectiva descritivo-explicativa, a partir da categorização dos 
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mecanismos enunciativos. As análises evidenciam que a multimodalidade é relevante na articulação das 
estratégias de textualização dos gêneros multimodais e contribui para avaliações, julgamentos e pontos 
de vista do enunciador, por intermédio de recursos como negrito, cores e imagens ao texto verbal. 
 
 
 

AS CONCEPÇÕES DE GRAMÁTICA NOS ESPAÇOS ONLINE: ANÁLISES DO CASO DO PORTUGUÊS 
BRASILEIRO 

 
Paulo Ricardo Pacheco - UNESP 

 
 
Dada a representatividade do espaço online no contexto contemporâneo, seja no âmbito 
escolar/acadêmico, seja para o uso pessoal do usuário, surgiu, através de experiência em sala de aula 
como professor e como aluno, o interesse em verificar o que tem sido dito sobre gramática, mais 
especificamente a do português brasileiro: quais são as concepções que se revelam nestes espaços. Por 
que falar sobre gramática? e Por que fazê-lo a partir dos espaços online? são as perguntas guias do 
trabalho. Em gramática, as máximas classificatórias e as nomenclaturas ainda aparecem 
proeminentemente, sobretudo dentro de sala de aula, conforme SOSSOLOTE e GILENO (2016). 
Considerando, contudo, os avanços da Linguística, é interessante verificar se essas novas concepções têm 
chegado à internet, especificamente nos sites de pesquisa escolar, como ‘Brasil Escola’, ‘Infoescola’, ‘Só 
Português’, etc., que não apresentam os mesmos níveis de especialização que sites de periódicos, revistas 
e demais publicações da área. O público leitor dos primeiros sites é variado e menos especializado, como 
é o caso de alunos do Ensino Médio, por exemplo. Assim, é intento desse trabalho apresentar quais foram 
as concepções encontradas e relatar em que medida elas ainda se filiam aos aportes da gramática 
normativa e/ou apresentam contribuições substanciais da Linguística, de acordo com análises que levem 
em consideração a variação linguística, conforme os aportes de Bagno. 
 
 
 

AS INFLUÊNCIAS DO ENSINO SUPERIOR JURÍDICO: CONSEQUÊNCIAS HISTÓRICAS 
 

Rodrigo Menezes Silva - EPD 
Rodrigo Rios Faria de Oliveira - UNIVÁS 

 
 
Não há dúvidas de que a educação é um Direito de todos. Ela tem, como um de seus objetivos, o de 
garantir, nos termos de nossa Constituição Federal, o pleno desenvolvimento da pessoa. Ela está ligada 
à questão de aprendizagem, conhecimento e cultura de uma pessoa e de sua sociedade. A educação é 
vislumbrada em vários planos e sentidos, como na área familiar, escolar, profissional etc. Ocorre que, 
nesses demais planos, o Direito, que é um estudo científico, que possui complexidades e peculiaridades, 
é também objeto da educação. Como sujeito da educação, o Direito, como ensino, compartilha das 
mesmas conquistas, felicitações e, também, frustrações e críticas que as demais áreas educacionais. E foi 
analisando esses elementos que nós escrevemos o presente trabalho. O ensino jurídico também possui 
suas limitações, suas falhas, e, por causa disso, não deixará de ser objeto de estudo. Enfim, esse estudo 
é um convite à análise e reflexão do atual panorama do ensino superior jurídico, mas com um olhar crítico 
à nossa História Brasileira. 
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CAPACIDADES DE LINGUAGEM: SINALIZAÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO LEITOR PROFICIENTE 
 

Natália Rodrigues Silva do Nascimento - UFLA/CNPq/CAPES  
Laís Gonçalves Silva - UFLA/CAPES 

 
 
O presente trabalho tem como objetivo socializar uma proposta de análise de campanhas educativas 
elaboradas pela Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, intituladas #ChegaDeLGBTFobia, e 
divulgadas nas redes sociais, as quais tiveram o intuito de promover o respeito à população LGBT. Essa 
proposta teve como foco a elaboração de uma sequência didática que explorasse os anúncios 
supramencionados, a partir do constructo teórico do Interacionismo Sócio Discursivo (ISD), com vistas a 
articular o estudo de textos multissemióticos com as capacidades de linguagem. Nesse sentido, esse 
trabalho buscou contemplar estratégias de exploração de diferentes capacidades no estudo dos textos, 
considerando as sinalizações fornecidas pela teoria para formação do leitor proficiente. O trabalho com 
a leitura crítica de textos multimodais em sala de aula contribui para a formação cidadã dos alunos, além 
de contribuir com o desenvolvimento das capacidades: de ação, linguística, linguístico-discursiva, de 
significação e multissemiótica, conforme aponta Lenharo (2016). Os resultados da pesquisa sinalizam 
para a importância de propostas de leitura que considerem os vários aspectos da formação do leitor e do 
processo de recepção dos textos, uma vez que a ação leitora se configura como uma atividade complexa 
que, para além da materialidade linguística, abarca a percepção de discursividades, ideologias e valores. 
 
 
 

DA GRAMÁTICA À ANÁLISE LINGUÍSTICA: SENSOS E DISSENSOS 
 

Sueder Souza - UTFPR 
 
 
Dominar os inúmeros conteúdos a serem ensinados em sala de aula, estabelecidos pelas diretrizes 
educacionais existentes, não é tarefa fácil, pois a aprendizagem é um processo longo e contínuo que 
necessita de intensa mediação escolar que se dá por meio da orientação do professor. A problemática é 
que, ainda hoje, o ensino de língua materna nos níveis fundamental e médio apresenta dificuldades em 
formar indivíduos que realmente internalizem os aspectos gramaticais – que, na maioria das vezes, são 
vistos além da fala, na produção textual – aprendidos, ou mesmo, expostos na escola. Inserido neste 
cenário, as aulas de língua materna entram em embate ao que concerne o ensino tradicional e um ensino 
que privilegie a Análise Linguística (AL), de acordo com as novas perspectivas dos avanços teóricos-
metodológicos que a linguística aprimorou, e aprimora, com o passar do tempo, e que se aplica ao ensino. 
Assim, metodologias, propostas de produção textual, planos de ensino etc., estão sendo (re)pensados de 
maneira mais atenta e diferenciada, cuidando para que um grupo estruturado de conteúdos dê conta 
também do espaço para a reflexão desses conteúdos, seja nos aspectos gramaticais, literários, de 
produção de textual etc. Dessa forma, esta comunicação objetiva expor os pontos e pespontos da 
gramática tradicional em relação à análise linguística, trazendo para o campo da reflexão um debate 
problematizador que possibilite lançar luzes à prática docente. 

 
 

 
DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES DE LEITURA: DO PERSONAGEM CHICO BENTO AO TEMA 

TRANSVERSAL ‘TRABALHO’ DOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS  
 

Bianca Amaral da Cunha - UFMG 
 
 



172 
 

Partindo da constatação de que, ao ingressarem no Ensino Fundamental II (de 6º ao 9º ano), os 
estudantes brasileiros subestimam a multimodalidade dos textos que os cercam, esta pesquisa pretende, 
através da perspectiva da Linguística Textual e da Análise do Discurso, desenvolver estratégias que os 
levem a ampliar suas habilidades leitoras nos quadrinhos – gênero primordialmente multimodal, já que 
conjuga as linguagens verbal e não-verbal. A proposta se desenvolverá em torno do trabalho, tendo em 
vista o fato de este ser um tema transversal cuja discussão e reflexão deve ser levada para a escola, em 
seus diversos níveis, como recomendam os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Para tanto, serão 
estudadas histórias do personagem brasileiro Chico Bento, cuja trajetória se aproxima da realidade dos 
alunos que participarão da pesquisa, permitindo a discussão e reflexão sobre o Trabalho no Brasil. A 
pesquisa, que é parte do programa de Mestrado Profissional (PROFLETRAS) oferecido pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), está sendo realizada a partir de revisão bibliográfica, com posterior 
elaboração de projeto de ensino, aplicação do mesmo em duas turmas de escola pública da cidade de 
Cláudio-MG e análise dos dados gerados através do desenvolvimento do projeto. 

 
 
 

DIREITO E LINGUAGEM: HERMENÊUTICA E DESVELAMENTO DO SER 
 

Marcela Andrade Duarte - FDSM/CAPES 
 
 
A hermenêutica filosófica de M.Heidegger propõe uma superação da relação objetificante da metafísica 
clássica sujeito-objeto através da linguagem como condição de possibilidade para a compreensão. 
Seguindo a analítica existencial, o existir está submetido à linguagem e a partir da noção de historicidade 
e temporalidade é possível alcançar o desvelamento da significação. Buscar a compreensão dos sentidos 
pressupõe uma abertura ao mundo concreto e um reconhecimento de que toda interpretação é 
contextual. É dessa especulação filosófica proposta por Heidegger que se pretende considerar o campo 
do direito como cenário de uma discussão, já que a modernidade do direito é uma modernidade também 
linguística, tendo em vista que o direito moderno é um direito escrito. Esta pesquisa pretende 
demonstrar ser um engano atribuir ao texto da lei um sentido próprio e unívoco. O sentido do texto não 
é singular ou imutável, é abstrato, aberto e continuamente modificado. O sentido do texto é existência. 
Para interpretar o direito é preciso reconhecer que uma norma não é simplesmente aquilo que o texto 
expressa, mas sim aquilo que ele quer dizer, aquilo que precisa ser desvelado, como ato de compreensão 
existencial e histórico, processado através da linguagem. Em tempos de busca por efetivação de direitos 
fundamentais através do Poder Judiciário, em que direitos são constantemente relativizados ou 
concedidos com significados vazios, em razão da interpretação, essa discussão se torna necessária. 
 
 
 

DISCURSO E DISPUTA PELOS SENTIDOS DA GRAMÁTICA: O LINGUISTA, O GRAMÁTICO 
 

Agnaldo Almeida de Jesus - UFMG 
 
 
Com a disciplinarização da Linguística no currículo básico dos cursos de Letras do Brasil na década de 
1960, os estudos sobre o português brasileiro e a constituição de seu saber requerem, cada vez mais, a 
cientificidade da posição-sujeito do linguista. A posição-sujeito gramático tradicional, filiada à tradição 
gramatical que se estende desde a Grécia Antiga, necessita da caução da ciência (moderna) para tornar 
seu dizer “atual”, “moderno”, “contemporâneo”. Inscrito no arcabouço teórico da Análise de Discurso 
(PÊCHEUX; ORLANDI), o presente trabalho tem como objetivo compreender os gestos de interpretação 
materializados em dois textos que discutem a questão da língua, da gramática e de seu ensino, são eles: 
“Ensino de gramática. Opressão? Liberdade?”, do gramático Evanildo Bechara, e “Para uma nova 
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gramática do português” do linguista Mário A. Perini, cujas primeiras edições foram postas em circulação 
no ano de 1985. Buscamos compreender como os referidos autores significam o lugar e a importância da 
(de uma nova) gramática no ensino de língua. Ao significar seus projetos, de uma educação linguística 
baseada na gramática normativa, para o primeiro; de uma nova descrição (científica) do português 
padrão, para o segundo, retornos, deslizes são praticados. Posições discursivas confrontam-se, ressoando 
no imaginário de língua. 
 
 
 

DISPUTAS SIMBÓLICAS NO CAMPO ESCOLAR 
 

Rafael Xavier Tolentino - UFJF 
 
 
A partir do projeto político pedagógico de uma escola pública federal, o presente trabalho objetiva a 
análise de algumas das relações de força que atravessam a instituição, dinamizadas de forma deliberada, 
ou não, pelos atores em seu interior. Constrói-se o quadro teórico e metodológico a partir dos aportes 
conceituais do “poder simbólico”, na acepção de Pierre Bourdieu, e da “análise do discurso”, na 
concepção de Eni Orlandi. Parte-se da hipótese de que, a despeito da aparente conciliação de interesses 
que se encontra plasmada no documento em questão, a materialização do poder se efetiva através de 
uma intensa disputa – em grande parte dissimulada e subcomunicada – pela definição dos efeitos de 
sentidos considerados legítimos, bem como pela determinação dos detentores de legitimidade para 
defini-los. Com base nessa dualidade entre o programa oficial e o programa “efetivo”, procura-se 
observar as manifestações referentes às intenções da agenda do mercado e aos propósitos dos 
movimentos sociais e da sociedade civil. 
 
 
 
EDUCAÇÃO E SABERES CULTURAIS ENTRE OS INDÍGENAS ANAMBÉ NA REGIÃO DO TOCANTINS, PARÁ 

 
Susana Braga de Souza - PPGEDUC/UFPA 

 
 
O presente estudo analisa como ocorre o diálogo entre os saberes e as práticas culturais do povo Anambé 
e o saber formal na escola Aipã Anambé, no Município de Moju, no Pará. Sendo assim, elegeu-se como 
recurso teórico-metodológico estudos de alguns autores que discutem o tema em questão, bem como o 
uso da pesquisa de campo de cunho qualitativo do tipo etnográfico, tendo como instrumentos de coleta 
de dados observação in loco, entrevistas semiestruturadas com professores que atuam na comunidade, 
coordenadores de ensino da SEMED- Moju, lideranças indígenas, além de registros fotográficos feitos na 
aldeia em estudo e das atividades realizadas em sala de aula. A organização dos dados permitiu a 
construção de uma cartografia de saberes, descrevendo práticas e saberes da cultura Anambé em 
diferentes espaços, contextos e vivências no cotidiano desta aldeia indígena. Desta forma, dados da 
pesquisa apontam para a grande importância desses sujeitos históricos e sua contribuição para a 
formação da sociedade na região. Foi observado que alguns saberes deste povo também podem ser 
encontrados nas práticas socioeducativas escolares quando o único professor indígena, sem formação 
especifica, tenta relacionar os saberes e as práticas culturais locais aos conhecimentos técnicos científicos 
formais enquanto que os professores não indígenas desenvolvem uma prática de ensino aos moldes da 
escola formal. 
 
 
 

ENSINO DE GRAMÁTICA: O USO DE MÚSICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM DE 
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ALUNOS DO FUNDAMENTAL II 
 

Ruth Alves - UFMG 
 
 
Sabe-se que, normalmente, alunos de diferentes seguimentos têm repulso ao ensino de Gramática, o 
que acaba por prejudicar o bom cronograma curricular previsto em sala de aula. Nesse sentido, buscando 
instigar o gosto nos discentes pelos aspectos gramaticais da Língua Portuguesa, optou-se por aliar tal 
conteúdo às músicas que circulam na realidade do alunado. Tal tática foi pensada, tendo em vista que o 
ponto de partida seria algo prazeroso para o público alvo, pensando na possibilidade dessa estratégia 
contribuir para o despertamento pelo ensino de Gramática e, além disso, para o aprendizado significativo 
do que é exigido pelos compêndios gramaticais. A partir dessa proposta, à luz da Linguística Textual, por 
meio dos trabalhos de Cavalcante (2003; 2011; 2013), Koch (2004; 2014), Bronckart (2012) e Milner 
(2003), percebeu-se que os estudantes passaram a se interessar pelo conteúdo, que antes era proscrito, 
primeiramente, por eles e, também, pelos próprios professores que, de certa maneira, não sabem como 
abordar o ensino de Gramática de forma concreta e, concomitantemente, atrativa para suas classes. 
 
 
 
ENSINO E DISCURSO: A AUTORREFLEXÃO DE PROFESSORES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE 

APRENDIZAGEM NO CONTEXTO EDUCACIONAL 
 

Wesley Openheimer de Carvalho - UNIVÁS 
 
 
O presente estudo tem por objetivo analisar os diferentes discursos acerca a autorreflexão de professores 
sobre a utilização de Estratégias de Aprendizagem no contexto educacional. Como procedimento de 
estudo, foram desenvolvidos cinco encontros com os respectivos professores para tratar do tema e 
aplicar um questionário intitulado “Protocolo de Ativação da Metacognição e da Autorreflexão sobre a 
Aprendizagem” (BORUCHOVITCH, 2009), adaptado para esse estudo. O instrumento permite verificar 
características cognitivas dos professores, levando-os a pensar sobre a importância e aplicação das 
estratégias de aprendizagem quando aprendem e quando ensinam. Os resultados demonstraram que, 
do total de participantes, na primeira aplicação, 75,5% dos professores não justificaram ou confundem o 
conceito de estratégia de aprendizagem, assim, apenas aproximaram do conceito correto 23,50%. Já em 
comparação com a segunda aplicação, notou-se que 94% dos professores definiram corretamente o 
conceito das estratégias de aprendizagem após o conhecimento proporcionado pela formação. Os 
demais não justificaram, sendo que nenhum professor confundiu estratégia de aprendizagem com 
estratégia de ensino. Aventa-se que haja falta de instrução adequada quanto ao uso de estratégias de 
aprendizagem no contexto educacional, por faltar formação do professor sobre este constructo. 

 
 
 

ENTRE O ENSINO DE LÍNGUA E A ANÁLISE DO DISCURSO LITERÁRIO: A INVENÇÃO DE TERRITÓRIOS EM 
“NHOLA DOS ANJOS E A CHEIA DO CORUMBÁ” E “VIDAS SECAS” 

 
Fernanda Fernandes Pimenta de Almeida Lima - UEG 

 
 
O presente trabalho tem, inicialmente, o objetivo de promover um diálogo interdisciplinar entre a 
linguística e o estudo da literatura brasileira. Tal objetivo se estende em realizar um estudo semântico e 
discursivo em duas obras literárias, a saber: o conto "Nhola dos Anjos e a cheia do Corumbá" (de Bernardo 
Élis), publicado em 1944, e o romance "Vidas Secas" (de Graciliano Ramos), publicado em 1938, 
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especificamente, o capítulo primeiro intitulado Mudança. Em nosso estudo, buscamos analisar trechos 
que produzem sentidos de uma dada territorialidade, forjando significados a partir de escolhas 
linguísticas que identificam a cheia, a vegetação, o rio, o céu nublado, a lama, o verde, os modos de seus 
personagens, sua linguagem, suas variações, a seca, o torrão, o cinza, o sol causticante, o céu inube etc. 
Essas observações não se resumem a uma análise semântica, ao léxico que está na base das obras 
supracitadas, mas se estendem ao discurso literário que constitui práticas do fazer histórico e inventaria 
sujeitos, definidos segundo os estereótipos dos espaços físicos aos quais “pertencem”. Discutir o 
território e seus efeitos de sentidos na ficção remete, também, a teorias que discutem o papel da 
memória, o sujeito, sua localização social e espacial, sua identidade. Destarte, lançamos algumas 
considerações teóricas da Análise do Discurso, por entendermos que o discurso literário produz efeitos 
de verdade e, em seu esteio, os sujeitos e sua territorialidade. 
 
 
 

ESCRITA E AUTOCONHECIMENTO: O TRABALHO COM OFICINAS DE REDAÇÃO ENTRE ALUNOS 
CONCLUINTES DO ENSINO MÉDIO NO IF SUL DE MINAS – CAMPUS MUZAMBINHO 

 
Patrícia Ribeiro do Valle Coutinho - IFSULDEMINAS 

Alisson Breno Máximo Goulart - IFSULDEMINAS 
Gabriel Campanelli Cândido - IF SUL DE MINAS 

Juliane Albernás Borges - IFSULDEMINAS campus Muzambinho 
Paola Carolinne Silva da Paixão - IF SUL DE MINAS 

Taynara Keli Durante - IF SUL DE MINAS 
 
 
Como é, no contexto da adolescência, assumir um posicionamento crítico diante de problemas sociais, e, 
ainda, propor intervenções e soluções que respeitem e atendam aos direitos humanos? Essa pesquisa 
visa ao debate e à promoção de uma maior autonomia e reflexão de alunos concluintes do ensino médio 
do IF Sul de Minas – Campus Muzambinho. Assumindo uma postura interdisciplinar, por meio da ação da 
professora e da psicóloga, são apresentadas aos estudantes as noções de leitura (FREIRE, 1994) e de 
letramento (SOARES, 2004). Além disso, é reforçada a importância do autoconhecimento e da identidade 
na construção da escrita. Aposta-se que somente a partir de um processo em que o aluno se engaje como 
agente (homem-mundo), se autoconhecendo, ele poderá atender às demandas de letramento solicitadas 
pela prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Como metodologia, realizam-se oficinas de 
produção de texto em que aspectos psicológicos, sociais, culturais e linguísticos são abordados. A análise 
dos textos produzidos, bem como de um questionário escrito e do debate oral nos possibilita 
considerações acerca do processo de letramento desses estudantes e de qual a melhor forma de intervir, 
avaliando, assim, as possibilidades de transformação da realidade. O presente estudo conta com um 
grupo de alunos que assumem o duplo papel de pesquisados e pesquisadores, oferecendo a perspectiva 
do estudante de ensino médio frente à pesquisa acadêmica. 
 
 
 

INGLÊS PARA FINS ESPECÍFICOS E O SUJEITO-ALUNO: REPRESENTAÇÕES ACERCA DO PROCESSO DE 
ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
Amanda Maria Bicudo de Souza - UNIVÁS 

 
 
Este estudo objetiva identificar e compreender as formações imaginárias dos discentes de Língua Inglesa 
do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), oferecido pelo Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Câmpus Campos do Jordão, no que se 
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refere ao modo como esses alunos compreendem o processo de ensino e aprendizagem de língua inglesa 
(LI). O referencial teórico da presente pesquisa se ancora na Análise do Discurso Francesa. Como material 
de análise foram selecionados alguns depoimentos obtidos por meio da aplicação de um questionário 
escrito aos discentes do IFSP. Os recortes discursivos foram divididos em quatro eixos para análise. 
Tomando como base os conceitos de formações imaginárias, língua materna, língua estrangeira, sujeito 
e formação discursiva, a análise dos registros discursivos salientou que todos os alunos entrevistados 
evocam o interdiscurso acerca do ensino e do professor considerados como ideais que, por sua vez, 
evocam as mesmas representações da aula de LI como ambiente dinâmico de aprendizagem oral e de 
escuta do idioma e do professor de LI como dinâmico e comunicativo, facilitador da aprendizagem e 
responsável por promover a interação entre os alunos. Tais representações ressoam os pressupostos da 
abordagem comunicativa de ensino de LI, que norteiam o modo como o ensino da LE tem sido praticado 
na atualidade. 
 
 
 

LEITURA E ESCRITA: ANÁLISE DO PROCESSO FORMADOR DE CIDADÃOS REFLEXIVOS 
 

Letícia da Silva Zarbietti Coêlho - UEMG  
Luciano Magno Rocha - UNISOCIESC 

 
 
Este trabalho tem como objetivo discorrer sobre algumas considerações sobre as metodologias da prática 
aplicada de leitura e escrita em sala de aula em decorrência das novas metodologias de ensino e das 
novas tipologias textuais contemporâneas, bem como observar seus resultados efetivos na vida escolar 
do aluno e analisar se esses resultados estão sendo satisfatórios na formação de cidadãos leitores e 
escritores competentes para a sociedade. Em uma vertente social, esta pesquisa buscou analisar 
diferenças existentes entre as turmas de ensino médio regular e alunos do EJA – Ensino de Jovens e 
Adultos, para desvendar mitos e verdades que prevalecem sobre tais modalidades de ensino em 
detrimento da leitura e escrita. À luz de Bakhtin (1997), Marcuschi (2014), Rojo; Barbosa (2015), e com 
outros teóricos que dialogam sobre o tema, foram desenvolvidos os capítulos teóricos. Além disso, foi 
utilizado o método de pesquisa quantitativa para análise dos dados que fundamentam este trabalho, 
aplicado na Escola Estadual Doutor Jonas de Faria Castro. Os resultados parciais já podem ser observados 
a partir da análise inicial dos dados, nos quais se pode inferir que a quantidade e o tipo de leitura estão 
altamente vinculados com o objetivo que cada estudante tem, por isso é preciso observá-los e trabalhá-
los para que possam desenvolver suas habilidades da melhor maneira possível.  
 
 
 
 
 

LEITURA E PRODUÇÃO DE INFERÊNCIAS EM PROCESSOS SELETIVOS DE AVALIAÇÃO SERIADA 
 

Claudia Alves Pereira Braga - UFLA 
Mauriceia Silva de Paula Vieira - UFLA/Fapemig 

 
 
Este trabalho discute a leitura e a produção de inferências no ensino médio, por meio das provas do 
Processo Seletivo de Avaliação Seriada (PAS). Entende-se que “a leitura é parte da interação verbal 
escrita, enquanto implica a participação cooperativa do leitor na interpretação e na reconstrução do 
sentido e das intenções pretendidas pelo autor” (ANTUNES, 2003, p.66) e que as inferências são 
“operações cognitivas que o leitor realiza para construir proposições novas a partir de informações que 
ele encontrou no texto”. (COSCARELLI, 2002, p.2). O PAS é um processo seletivo que desempenha um 
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papel social relevante, uma vez que estabelece um diálogo com as escolas de Educação Básica. Neste 
sentido, os objetivos deste trabalho são: (i) compreender o conceito de leitura na contemporaneidade; 
e (ii) analisar o desempenho dos alunos do EM em relação à produção de inferências. O quadro teórico 
está embasado em Coscarelli (2002), Antunes (2003), Kleiman (2004); Duran (2009); Leffa (1996); 
Ferreira; Dias (2004); Sponholz; Gerber; Volker (2006) e Dell’ Isola (1991). Os dados analisados fazem 
parte de um corpus de pesquisa do PAS e abrangem o período de 2013 a 2016. A análise, que privilegiou 
uma abordagem quali-quantitativa, aponta que os alunos demonstraram proficiência tanto em inferir o 
sentido de expressões do texto, quanto em inferir informações globais. Além disso, permitem concluir 
que uma pequena parte dos alunos ainda precisa melhorar o desempenho nessa habilidade. 

 
 
 

LÍNGUA INGLESA, TRANSCULTURALIDADE E TRANSDISCIPLINARIDADE: PERCURSOS E 
REPRESENTAÇÕES DOCENTES NO ENSINO FUNDAMENTAL I 

 
Joana de São Pedro - IFSP 

 
 
Este trabalho resulta de pesquisa de doutorado. Configurou-se em um estudo de caso (YIN, 2010) de uma 
única professora de inglês de ensino fundamental I que consistiu em observações de 25 aulas não 
gravadas ao longo de seis meses. Procurou-se responder às seguintes perguntas de pesquisa: Quais bases 
e oportunidades para um trabalho de princípios transdisciplinares podem ser observadas no contexto da 
pesquisa? Como isso é articulado pedagogicamente? Quais visões de língua e cultura, bem como acerca 
da língua inglesa, podem ser depreendidas a partir das práticas propostas pela professora-participante? 
Qual a relação dessas visões diante de uma orientação formativa e crítica no ensino de línguas? Também 
foram realizadas 6 entrevistas semiestruturadas (LÜDKE; ANDRÉ, 1986) como dados secundários para o 
entendimento dos valores veiculados pela professora com relação ao ensino de inglês para fundamental 
I. Os dados foram analisados a partir da recontextualização da proposta de Smyth (1989) e Liberali (2012) 
de descrever, informar, confrontar e reconstruir. A fase de reconstrução levou à reflexão desta 
pesquisadora em sua tarefa de formar professores que atuem ensinando língua inglesa para o 
fundamental I. A partir de um viés reflexivo crítico, acredita-se no potencial de que as aulas de inglês 
formem as crianças como cidadãs ativas e críticas (ROCHA, 2012) e sobre bases transdisciplinares 
(LIBÂNEO, 2010) e transculturais (COX; ASSIS-PETERSON, 2007). 

 
 
 

MOVIMENTOS DE RESISTÊNCIA NOS DISCURSOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PROFESSOR 
 

Antonio José da Silva - UNEMAT 
 
 
Este trabalho tem como objetivo analisar como se dá o processo de identificação nos discursos do sujeito 
professor na seleção do livro didático de Língua Portuguesa. O lócus da pesquisa é a Escola Estadual 13 
de Maio, localizada em Porto Esperidião, no Estado de Mato Grosso, município que faz fronteira com a 
Bolívia. A pesquisa se insere no campo da História das Ideias Linguísticas articulada à teoria da Análise de 
Discurso, formulada por Pêcheux, na França e desenvolvida por Eni Orlandi, no Brasil. O corpus, 
significado como objeto simbólico e histórico-ideológico, constitui-se por meio de entrevista através de 
questionário direcionado aos professores de Língua Portuguesa. Observamos as contradições e as 
relações de forças pelo funcionamento da ideologia inscritas numa formação discursiva que dá 
sustentação de evidência, de transparência de um dizer. O movimento de resistência pode levar à 
transformação das práticas e a instituição de novos sentidos. 
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MULTILETRAMENTOS: POTENCIALIDADES DO ESTUDO DO ANÚNCIO PUBLICITÁRIO NA SALA DE AULA. 

 
Laís Gonçalves Silva - UFLA/Capes 

Heloydecarlo Batista Marques da Costa - UFLA/PIBID CAPES 
 
 
O presente trabalho tem por objetivo analisar os resultados de um projeto de intervenção desenvolvido 
em uma escola pública do município de Lavras, Minas Gerais, no âmbito do projeto PIBID. O projeto 
intitulado “A beleza que faz sentido” buscou desenvolver as habilidades de multiletramentos no decorrer 
das diferentes atividades realizadas com os alunos. Para o desenvolvimento desta pesquisa, pautou-se 
em estudos de cunho bibliográfico baseados em Gonzales (2003), Sandmann (1993), Lenharo (2016) e 
Rojo (2012) que contribuem significativamente para as discussões teóricas que fundamentaram a 
pesquisa. A pesquisa de campo, conforme já indicado, foi desenvolvida a partir de um projeto de 
intervenção, que buscou explorar o gênero anúncio publicitário com alunos de 9º ano do Ensino 
Fundamental. Essa análise buscou verificar como os alunos percebem os diferentes recursos constitutivos 
dos textos, seus efeitos de sentido e as representações e os valores subjacentes nas escolhas feitas pelos 
produtores e pela empresa. Essas discussões poderão favorecer a ampliação dos multiletramentos, nas 
suas dimensões linguístico-discursivas e culturais. 

 
 
 
O ALUNO DE LÍNGUA PORTUGUESA – TECENDO SUA AUTOIMAGEM EM RELATOS AUTOAVALIATIVOS 

 
Luciene Fernandes Loures - CTPM - JF 

 
 
O presente trabalho analisou a imagem que alunos de Português constroem sobre si mesmos a partir de 
suas vivências positivas ou negativas em sala de aula. Trata-se de um estudo de caso desenvolvido 
mediante análise do discurso (relatos escritos) de 188 alunos do nono do ensino fundamental e do 
segundo ano do ensino médio de sete escolas da rede estadual de ensino da cidade de Juiz de Fora. O 
coração teórico deste estudo advém da Linguística Cognitiva (LAKOFF, 1987, 1989, 1980, 1999; LAKOFF e 
JOHNSON, 1999, 2002; FILLMORE, 1987 1982) e, em especial, da Semântica de Frames (FILMORE, 1982). 
A análise semântica da autoimagem discente é interpretada, então, à luz de uma moldura teórica 
multidisciplinar (BAUMAN, 2001, 2005,2007, 2008, 2011; TOMASELLO, 2003; 1991; OLIVEIRA, 2000 e 
MIRANDA, 2005, 2012, dentre outros). Desse modo, o exercício interpretativo desses relatos permite 
desvelar uma identidade escolar profundamente negativa, marcada pelo sentimento de dificuldade, de 
incapacidade, de tentativa e fracasso e de um decorrente afastamento e mesmo rejeição (60,5% - não 
gosto, detesto, odeio, não sou chegado) em relação à disciplina de Língua Portuguesa). Tal achado nos 
leva, então, a um questionamento preocupante: como resgatar a autoestima desses alunos? O caminho 
ainda é longo, mas, esses mesmos alunos nos ajudam a encontrar uma luz para essa e outras 
inquietações. 

 
 
 

O APAGAMENTO DO (O)OUTRO NO MODO PÓS-MODERNO DE LEITURA 
 

Viviane Dinês de Oliveira Ribeiro Bartho - USP 
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A leitura superficial, sem aprofundamento reflexivo e teórico, aparece com frequência em salas de aulas 
contemporâneas, em que a postura dos leitores tende à elisão das relações de alteridade e ao 
apagamento do outro com quem se deveria dialogar. Nesse sentido, este estudo, que se fundamenta na 
Análise do Discurso francesa e em conceitos da teoria de Bakhtin, tem como objetivo analisar o 
modo/postura/posicionamento do leitor da/na pós-modernidade. O corpus foi constituído de produções 
escritas, de natureza variada, de alunos do Ensino Médio e alunos de graduação em Matemática de uma 
unidade do Instituto Federal de São Paulo. Como resultado, ainda preliminar, uma vez que a pesquisa se 
encontra na etapa de início das análises, já foi possível observar duas regularidades discursivas: a primeira 
tange a um modo de leitura parafrástico, subdividindo-se em quatro aspectos: a) conservação de sentidos 
sociais dominantes, b) posicionamento de autoridade e emissão da opinião pessoal; c) argumentação 
circular e d) submissão à estrutura do gênero discursivo; a segunda regularidade diz respeito ao desvio 
temático. Em ambas as regularidades parece haver elisão das relações de alteridade que constituem 
sujeito e linguagem. Sob uma ótica discursiva, parece que o leitor pós-moderno está assujeitado à ordem 
capitalista em que o “eu” precisa ficar em maior evidência, em detrimento do “outro” (outro da 
semelhança, do discurso, outro como aspecto sócio-histórico, Outro do inconsciente). 

 
 
 

O DISCURSO PEDAGÓGICO ESCOLAR E SUAS TENSÕES NA CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO LEITOR NA 
REDE ESTADUAL PAULISTA. 

 
Maria Julia Camargo Bocchio - USP/FAPESP 

Letícia Moraes Souza - USP/FAPESP 
 
 
Este trabalho é um recorte de uma pesquisa desenvolvida nas escolas da rede estadual de São Paulo, 
onde nos propusemos investigar os efeitos de sentido a respeito da leitura no Discurso Pedagógico 
Escolar (DPE); bem como descortinar quais ideologias estão presentes no ambiente escolar e como os 
sujeitos professores são atravessados por elas. Valemo-nos da Análise de Discurso de matriz francesa 
pêcheuxtiana (AD) a fim de analisar as sequências discursivas de referência (SDR), conceito este 
desenvolvido por Courtine (1982), assim como, das contribuições de Orlandi (2001) e Assolini (2003) no 
que diz respeito aos estudos sobre leitura em uma perspectiva discursiva, a qual vai além de 
competências e habilidades de decodificar, mas sim, a um ato de interpretar, de se posicionar, duvidar 
da cristalização de sentidos e instaurar nos olhares sobre o objeto. Para a composição do corpus foram 
realizadas entrevistas com quatro professores alfabetizadores através de questionários 
semiestruturados, além de observações de aulas com registro em caderno de campo. 

 
 
 

O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NA GRADUAÇÃO: UMA PRÁTICA POR MEIO DO GÊNERO 
RESENHA CRÍTICA 

 
Julio Cesar Paula Neves - UFSJ/CAPES 
Jaqueline Aparecida Nogueira - UFSJ 

 
 
A proposta deste trabalho é refletir sobre uma atividade prática de ensino concretizada no meio 
acadêmico. Especificamente, enfocaremos as habilidades e as percepções de graduandos de períodos 
iniciais na elaboração de resenhas críticas. As resenhas analisadas foram elaboradas em uma oficina 
voltada ao reconhecimento e produção de tal gênero. Quanto à oficina, foi ministrada para alunos do 
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primeiro período do curso de Administração Pública de uma universidade Federal do interior de Minas 
Gerais. Com a execução deste trabalho, foi possível descrever o contexto de uma proposta de ensino de 
escrita voltada especificamente ao ensino superior e identificar e analisar dialogicamente as relações de 
poder atuantes neste processo. O referencial teórico-metodológico empregado foi constituído, 
principalmente, dos conceitos de “prática institucional do mistério” de Lillis (1999) e “dimensões 
escondidas” de Street (2009) e da noção dialógica de Mikhail Bakhtin (2015). Ao final dos trabalhos 
destacamos determinadas dificuldades relacionadas ao letramento acadêmico básico de alunos de 
Universidades Federais, bem como as influências das relações de poder existentes no contexto escolar, 
as quais interferem diretamente nos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. 

 
 
 

O ENSINO DE LITERATURA INGLESA ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

 
Mirelly Karolinny de Melo Meireles - IFRN/IFRN 

 
 
O presente trabalho consiste em um relato de experiência em aulas de Literatura em Língua Inglesa (LI), 
realizado no IFRN/ Campus Caicó, com discentes do 2º ano do Ensino Médio integrado ao técnico de 
Informática, e tem como objetivo geral apresentar e implementar uma metodologia de ensino que utiliza 
aplicativos em aulas de Literatura em LI por um professor. No presente estudo, abordamos aspectos 
teóricos relacionados ao uso de aplicativos no ensino de LI e ao Ensino de Literatura em aulas de LI. 
Durante o bimestre trabalhamos com a escritora Jane Austen e suas obras. Desse modo, foram 
organizadas inúmeras atividades com o referido eixo temático e que utilizavam os mais variados 
aplicativos como ferramenta de aprendizagem. Foram utilizados o Kahoot!; QRCodes, Socrative, Amino, 
GoConqr, TestMoz e Whatsapp. Foram um total de dez aulas e, ao final de cada aula, solicitou-se que os 
aprendizes relatassem as suas experiências em um caderno de anotações, sendo estes considerados 
como diários de campo. Foi possível perceber que durante cada aula os alunos mostravam-se 
incentivados para a realização das atividades e, nos diários de campo verificou-se o quanto foi produtiva 
tal metodologia visto que foi relatado que conseguiam aprender o conteúdo de maneira prática.  

 
 
 

O GÊNERO ACADÊMICO ENSAIO: UMA REFLEXÃO SOBRE ARGUMENTATIVIDADE E AUTORIA  
 

Maria da Penha Brandim de Lima - Unimontes 
Maria Cristina Ruas de Abreu Maia - PUC - Minas 

 
 
O texto acadêmico requer competências específicas com as quais o sujeito em formação deve apresentar 
capacidades argumentativas em torno de uma determinada área do conhecimento, além de revelar-se 
autor de sua própria escrita. Essa condição, porém, não é encontrada em parte dos alunos de graduação, 
cujos textos demonstram uma série de carências de ordem linguística e discursiva. Tendo em vista essa 
situação, o objetivo desta pesquisa é contribuir com a discussão acerca da prática docente no trabalho 
com a produção de texto em aula de Língua Portuguesa. Nossa hipótese é de que, ao trabalhar a 
contextualização e os processos de produção de texto por meio de gêneros textuais, direcionadas à 
construção da argumentatividade, torna-se possível revelar uma habilidade de escrita, com sustentação 
de pontos de vista e posicionamento autoral. Para tanto, empreendemos uma pesquisa de abordagem 
qualitativa por meio de textos do gênero ensaio, escritos por estudantes do primeiro período do curso 
de Letras Português da Universidade Estadual de Montes Claros, desenvolvidos a partir de procedimentos 
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específicos de produção textual. O estudo foi fundamentado em aportes teóricos da Linguística Textual 
e da Sociorretórica. Os resultados revelaram um posicionamento autoral fundamentado no uso de 
recursos linguísticos e textuais adequados ao gênero produzido.  

 
 
 
 

O GÊNERO CONTO MARAVILHOSO EM SALA DE AULA: POTENCIALIDADES PARA A AMPLIAÇÃO DE 
HABILIDADES DE LEITURA E NA ESCRITA 

 
Heloydecarlo Batista Marques da Costa - UFLA/PIBID CAPES 

Lara Tranali Mendonça Oliveira - UFLA 
 
 
Muito tem se discutido sobre as contribuições do estudo sistematizado acerca dos variados gêneros 
textuais que circulam socialmente e sobre a importância da formação cidadã dos alunos. Nesse sentido, 
o presente trabalho tem por escopo analisar as potencialidades do trabalho com o gênero “conto 
maravilhoso” em aulas de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental para o desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de habilidades de leitura e de escrita, bem como para uma reflexão acerca de temáticas 
presentes em situações cotidianas. Para a consecução do objetivo proposto, foi empreendido um estudo 
teórico pautado em Bakhtin (1992), Antunes (2003), Bagno (2006), Damis (2006), Travaglia (2009), 
Marcuschi (2011), Koch (2011), Lima e Rosa (2012), entre outros autores. Além do estudo teórico, 
algumas atividades foram desenvolvidas em três turmas de 7º ano, de uma escola pública, de Lavras. A 
pesquisa sinalizou para a relevância do trabalho com contos maravilhosos em sala de aula, uma vez que 
os alunos mobilizaram estratégias de leitura para cumprimento das atividades e desenvolveram 
habilidades de escrita. Além disso, foi possível perceber que os alunos reconheceram em cada conto lido 
uma relação intrínseca com o mundo onde vivem, fazendo-os refletir sobre a vida em sociedade, o que 
vai ao encontro do papel da escola de formar não só leitores e escritores proficientes, mas também de 
ser espaço de educar para a cidadania. Palavras – chave: Leitura; escrita; Gêneros. 

 
 
 

O MAPEAMENTO DAS CAPACIDADES DE AÇÃO EM PROPOSTAS DE LEITURA DE TIRAS DE HUMOR: 
UMA ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTICOS 

 
Lara Tranali Mendonça Oliveira - UFLA 

 
 
O presente trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que teve por objetivo analisar o 
mapeamento das capacidades de ação em propostas de leitura presentes em livros didáticos de língua 
portuguesa destinados a alunos de ensino fundamental. Para delimitar o estudo, foi analisada a proposta 
de leitura de tiras de humor. A pesquisa teórica teve como base os seguintes autores: Marcuschi (2002), 
Lousada (2007), Bronckart (1996),Carvalho (2009), Cristóvão e Lenharo (2015) entre outros. Para a 
análise, foram selecionados dez livros didáticos, adotados em escolas públicas, com um recorte para as 
propostas de leituras de tiras de humor. Apesar dos avanços constatados nos processos de elaboração e 
seleção de livros didáticos, observa-se que esses materiais ainda exigem um tratamento que explore de 
modo adequado atividades que mobilizem o desenvolvimento de capacidades de ação. As propostas 
apresentadas ainda carecem de atividades que contemplem a exploração dos contextos de produção e 
dos diferentes recursos que contribuem para a orientação da leitura e para o processo de produção dos 
sentidos. Nesse sentido, a pesquisa realizada poderá contribuir para o processo de formação de 
professores, uma vez que disponibiliza os resultados de uma pesquisa sobre livros didáticos, ensino da 



182 
 

leitura e sobre as capacidades de linguagem, questões essenciais para uma formação de alunos críticos. 
Palavras chave: Tiras de humor. Livros didáticos. Capacidades de ação. 

 
 
 
O PROCESSO DE ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DAS PRODUÇÕES DAS 

CRIANÇAS  
 

Clésia da Silva Mendes Zapelini - UNISUL 
 
 
A presente comunicação, que se insere na linha de pesquisa “Texto e Discurso” do Programa de 
Doutorado em Ciências da Linguagem - UNISUL, objetiva analisar, a partir da Análise do Discurso de linha 
francesa, o processo de descoberta da produção escrita pelas crianças, procurando observar se é possível 
pensar em marcas de autoria no processo de alfabetização. A pesquisa foi desenvolvida em uma escola 
da rede particular de Tubarão, Santa Catarina, na turma do III Infantil, cuja faixa etária é de quatro e cinco 
anos. O corpo teórico fundamenta-se especialmente em Pêcheux, Orlandi e demais pesquisadores 
brasileiros que discutem a AD, tais como: Braga, Daltoé, Gallo, Indursky e Leandro-Ferreira, entre outros. 
Os principais resultados apontam que os sentidos que movimentam a elaboração das produções iniciam 
num processo de vai e vem entre brincadeiras, conversações e elaborações das produções. 
Posteriormente, afetada pelo discurso pedagógico, a produção escrita ganha um novo valor simbólico; 
entre a produção de números, letras e desenhos a criança vai significando e criando a sua possibilidade 
de escrita. O processo de interpretação que o sujeito-criança realiza desde as primeiras produções 
movimenta sentidos que oscilam entre a estabilização destes e a deriva de outros. É um processo de 
autoria marcado pelas condições de produção do espaço escolar, movimentando sentidos e dizeres a 
cada novo funcionamento discursivo.  

 
 
 

O USO DE APLICATIVOS E O ENSINO DE COMPREENSÃO ORAL EM LÍNGUA INGLESA: INVESTIGANDO O 
CONHECIMENTO DISCENTE 

 
Mirelly Karolinny de Melo Meireles - IFRN/IFRN 

 
 
Esta pesquisa quanti-qualitativa de cunho interpretativista tem como objetivo investigar o conhecimento 
de estudantes do Ensino Médio acerca do uso de aplicativos e o ensino de Compreensão Oral em Língua 
Inglesa. No presente estudo, abordamos aspectos teóricos relacionados às TICs/Aplicativos e ao ensino 
de Compreensão Oral em Língua Inglesa. Para a coleta de dados, foram aplicados questionários semi-
estruturados com 69 aprendizes de duas turmas do Ensino Médio Integrado ao Técnico de Informática. 
Este trabalho consiste na fase inicial do projeto de pesquisa denominado “Desenvolvimento e utilização 
de aplicativos em aulas de compreensão oral em língua inglesa: foco no produto ou processo?”, realizado 
no IFRN/Campus Caicó. Constatamos que a maioria dos aprendizes utilizam aplicativos, mas não com fins 
pedagógicos. Quanto à habilidade de Compreensão Oral, esta é trabalhada em aulas de Língua Inglesa e 
os alunos citam inúmeras dificuldades, e consideram relevante o uso e/ou criação de aplicativos 
direcionados ao ensino da referida habilidade. Palavras–chave: Aplicativos, Compreensão Oral, Língua 
Inglesa, Ensino. 
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OS COMPLEMENTOS VERBAIS NO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Anderson Vitor dos Santos Mendes - UFLA/CNPq 
 
 
Este trabalho discute o modo como o livro didático (LD) aborda os conhecimentos sintáticos, mais 
especificamente os complementos verbais, a partir da análise de um livro destinado ao 8º ano do ensino 
fundamental. O termo sintaxe alarga-se para as diversas áreas do conhecimento linguístico e discutir esse 
conhecimento pode ser uma tarefa complexa, porém fundamental, pois possibilita estabelecer relações 
estruturais de sentido, avaliar informações, inferir significados, etc. Assim, o objetivo desse trabalho é 
verificar como os conhecimentos sintáticos sobre os complementos verbais são explorados no livro 
didático “Projeto Teláris Português - 8º ano”. Na construção do quadro teórico, foram utilizados os 
trabalhos de Duarte (2007), Neves (2011), Perini (2010), dentre outros. Os resultados apontam que muito 
ainda precisa ser feito para que o ensino da sintaxe, proposto pelos livros didáticos, não seja pautado 
somente nas regras prescritas pela NGB, mas que esse ensino aconteça com base na linguagem em uso.  

 
 
 

OS MULTILETRAMENTOS EM CONTEXTO ESCOLAR: UMA ANÁLISE DE MATERIAIS DIDÁTICOS 
UTILIZADOS EM AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Francieli Aparecida Dias - UNICAMP/CAPES 

 
 
Cada vez mais, tem se discutido a importância de que o processo de ensino e aprendizagem de Língua 
Portuguesa esteja em consonância com as práticas sociocomunicativas da contemporaneidade. Diante 
disso, o presente trabalho tem por objetivo apresentar uma análise de atividades dispostas em dois 
materiais didáticos utilizados em aulas de Língua Portuguesa, com vistas a identificar atividades que 
dialoguem com a pedagogia dos multiletramentos. Para tanto, em um primeiro momento, foi 
empreendida uma pesquisa bibliográfica com base em autores que versam sobre a relação entre material 
didático e prática docente e sobre questões relacionadas aos multiletramentos. Como critérios de análise 
dos materiais didáticos, foram eleitos, sobretudo, quatro movimentos pedagógicos propostos pelo New 
London Group (1996), sendo eles: prática situada, instrução aberta, enquadramento crítico e prática 
transformada. A discussão teórica apontou para o importante papel dos materiais didáticos no contexto 
escolar, bem como para a importância de práticas em aulas de Língua Portuguesa que levem em conta a 
multissemiose que caracteriza os textos e a multiculturalidade. Todavia, com base na análise, constatou-
se que as atividades nos materiais didáticos observados, em sua maioria, não contemplam aspectos da 
pedagogia dos multiletramentos, o que evidencia a importância de que atividades didáticas sejam 
repensadas, a fim de contribuírem para uma formação de estudantes mais condizente com a realidade. 

 
 
 

PÉROLAS DA EXCLUSÃO - O NÃO SABER: PRÉ-REQUISITO OU BARREIRA PARA O SABER? ANÁLISE DE 
REDAÇÕES DO VESTIBULAR PARA O CURSO DE AGROPECUÁRIA INTEGRADO DO IFSULDEMINAS, 

CAMPUS MACHADO 
 

Sérgio Murilo Lucas - Univás 
 
 
Compreendendo a materialidade linguístico-histórica da língua, o trabalho proposto neste projeto 
buscará desvendar os sentidos de “correção” e “erro” e o reflexo nos modos de identificação que 
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ocorrem no processo de inscrição dos sujeitos aprendizes da língua escrita ao produzir um discurso 
encomendado sob a forma de uma redação de vestibular. Tal proposta nasce de uma reflexão acerca dos 
critérios geralmente utilizados para a correção das redações de vestibular, detendo-se especificamente 
no vestibular para ingresso no curso de Agropecuária Integrado do Instituto Federal Sul de Minas, campus 
Machado/MG, e considera a significativa tensão existente nos processos históricos entre a língua 
nacional que se exige do sujeito-aprendiz e a língua materna, em que este se inscreve; e o caráter 
excludente desses mesmos processos, que diz respeito ao modo de significar daqueles que não se 
inscrevem no modo padrão da língua escrita. A consideração dos erros formais de escrita, conforme 
exigem os critérios de avaliação, nos leva a um paradoxo: àqueles que ainda não tiveram acesso a uma 
educação adequada, esses mesmos critérios pedem que se lhes continue negando oportunidade. 
Pretende-se, portanto, com esse trabalho, apresentar uma perspectiva nova dos processos lingüísticos 
pelos quais se escolhem, pela impossibilidade da universalização do direito à educação, os que merecem 
ou não ter o privilégio de ter esse direito atendido. 

 
 
 

PRÁTICAS LETRADAS DE LEITURA E ESCRITA EM INGLÊS PARA ALUNOS SURDOS: POR UM ESPAÇO 
TRANSCULTURAL E LINGUÍSTICO DE ENSINO/APRENDIZADO DE LÍNGUAS 

 
Jubileia Mendes de Matos Coelho - UFMT 

 
 
Esta pesquisa descreve um espaço fronteiriço de movimentos de aproximação cultural e linguístico de 
ensino/aprendizagem de inglês para surdos. O mote que originou este trabalho ocorreu em decorrência 
da observação das práticas de letramento no ensino de inglês desenvolvidas por um grupo de professores 
em formação do curso de Letras de uma universidade pública em estágio supervisionado. O referencial 
teórico se baseia nos estudos do letramento e formação de professores de inglês para a sensibilidade 
transcultural. Metodologicamente, se enquadra dentro de um paradigma de pesquisa qualitativa 
interpretativista. Os principais instrumentos de coleta de dados foram filmagem, transcrição de aulas e 
entrevistas. Tendo em vista à pergunta de pesquisa: Como as professoras-alunas trabalham (trilham) as 
práticas de letramento? Visto que a pesquisa ainda está em andamento, este recorte aponta que, práticas 
letradas de leitura e escrita de inglês constitui-se um espaço fronteiriço de sensibilidade transcultural, 
através dos estudos do letramento, oportunizando outros espaços de significação do conteúdo didático 
no processo ensino/aprendizagem de línguas, indo além da internalização apenas de regras gramaticais 
e vocabulário, mas também estar disposto a construir sentidos. 

 
 

PROCESSOS DE FORMAÇÃO DE PALAVRAS EM PLATAFORMAS VIRTUAIS: UMA RESSIGNIFICAÇÃO DOS 
METAPLASMOS NA CONTEMPORANEIDADE 

 
Ygorh de Oliveira Medeiros - UFLA/CAPES 

Mirella Rosa Silveira - UFLA 
 
 
O presente trabalho tem como objetivo precípuo a análise dos diversos processos de formação de 
palavras, a partir da noção de metaplasmos (processo de mudanças morfológicas ocorridas do latim ao 
português), estendendo-a, alargando-a, ressignificando-a à transformação que ocorre da variedade 
padrão àquela que se utiliza nas plataformas digitais, principalmente, nas chamadas redes sociais, 
compreendendo os processos de sua formação e sua consolidação. Esta pesquisa, cuja importância reside 
na possibilidade de analisar os usos reais da linguagem nas diferentes formas de interação assumidas 
pelos sujeitos, volta-se ao entendimento de como as influências desses processos e de suas consequentes 
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transformações podem incidir-se nas possibilidades de produção de novas configurações. O quadro 
teórico encontra-se organizado em duas partes: uma compilação teórica acerca da caracterização da 
linguagem utilizada nas redes sociais e dos tipos de processos metaplasmáticos. Além do quadro teórico, 
o trabalho apresenta os resultados de uma análise, que buscou inventariar palavras retiradas de 
mensagens publicadas em redes sociais com vistas a verificar os critérios utilizados para a formação de 
novas palavras. A partir do trabalho realizado, constatou-se que a maioria das palavras, nesse contexto, 
assume características semelhantes aos processos metaplasmáticos. 

 
 
 

SEMÂNTICA E ENSINO: UMA ABORDAGEM CRÍTICA DO ENSINO DA SEMÂNTICA NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA 

 
Allan Junior Miranda da Silva - UFPA 
Barbara Tieli dos Santos Silva – UFPA 

Bianca Dias Goes – UFPA 
Brena Adriely dos Reis Homem – UFPA 

Paula Cristina Figueiredo Ferreira - UFPA 
 
 
Atualmente, o Brasil está entre os países com o pior sistema educacional do mundo e isso é reflexo do 
descaso, comodismo e falta de investimentos que fomentem uma educação de qualidade que atendam 
aos padrões mínimos aceitáveis. É um efeito cascata que engloba desde a participação do Estado na 
educação até a posição do aluno em sala de aula, isto é, não temos um único culpado nesse contexto. O 
presente trabalho aborda uma questão bastante discutida entre educadores, linguistas e semanticistas 
acerca do ensino da Semântica na educação básica. Tal qual sua importância no desenvolvimento da 
aprendizagem e compreensão do funcionamento da língua, isto é, dos aspectos relacionados aos 
fenômenos semânticos. O objetivo deste é estabelecer um debate reflexivo sobre os possíveis problemas 
que abarcam o ensino da Semântica nas escolas e o impacto desses problemas na formação do aluno 
enquanto cidadão crítico-reflexivo. Para sanar tal objetivo, foi desenvolvida uma pesquisa com base nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (1997) em comparação com estudos desenvolvidos sobre esta 
temática por autores aqui citados, tais como: Ferrarezi (2008) e Souza (2013). 

 
 

SEMIÓTICA: A PERCEPÇÃO DOS TERMOS JURÍDICOS 
 

Patricia Peixoto Carneiro Viegas - UFLA 
Bruno Viegas dos Santos - UAL 

 
 
Com a intenção de compreender como o fenômeno das linguagens jurídicas se relaciona com as práticas 
sociais e as práticas cotidianas de uma sociedade, foram propostos, por meio de questionário, alguns 
termos jurídicos aos alunos do 1º período do Curso de Administração, de uma cidade da região das 
vertentes de Minas Gerais. No referido questionário de semântica jurídica foram incluídos conceitos que 
fazem parte do cronograma do curso e são trabalhados ao longo do semestre letivo. Buscou-se, assim, 
identificar os signos e as significações a partir da teoria da semiótica, considerando a primeiridade 
(estética/a ação que precede o pensamento), a secundidade (experiência visual/o fato de existir) e a 
terceiridade (sensações e sentimentos/identificar o que conhecemos), com base em Pierce (SANTELLA, 
2012; 2012). Buscou-se, ainda, observar como a tricotomia da dedução-indução-abdução tem íntima 
relação com o momento histórico e grupo social a que pertence, além de identificar a significação de 
apropriação de signos e linguagem jurídica dentro de outros cursos de graduação. 
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SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS A PARTIR DO GÊNERO TIRINHA PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 
NO ENSINO FUNDAMENTAL II 

 
Simone Miranda Fernandes Alvarenga - SEE/MG 

 
 
Esse trabalho aborda as sequências didáticas (SD), enquanto recurso metodológico para o ensino da 
Língua Portuguesa no Ensino Fundamental II, a partir do gênero textual tirinha. Discute a relevância das 
práticas de letramento e do uso de sequência didática para a aprendizagem da língua pautada nos 
gêneros textuais. No ensino da leitura e da produção de textos representativos de determinada prática 
social “dependem, sobretudo, do grau de familiaridade do aluno com os textos pertencentes aos gêneros 
mobilizados para comunicar-se em eventos que pressupõem essa prática” (KLEIMAN, 2007, p. 7). Assim, 
o objetivo desta comunicação é discutir as potencialidades das sequências didáticas como recurso 
didático para o ensino/aprendizagem do gênero tirinha. Mendonça (2002) menciona que essas tiras 
podem vir a ser subdivididas em dois subtipos: tiras-piada, com temática humorística com estratégias 
utilizadas nas piadas; e tiras-episódio, quando o humor explora dada situação. As tirinhas que compõem 
a SD foram retiradas do livro didático (PNDL 2017) do sexto ano de Língua Portuguesa. As análises 
evidenciaram que as sequências didáticas são importantes recursos metodológicos para o ensino de 
Língua Portuguesa, pois possibilitam um trabalho mais sistematizado. A relevância do trabalho justifica-
se pela necessidade de um trabalho reflexivo sobre a língua e que possa contribuir para desenvolver o 
letramento por parte dos aprendizes. 

 
 

THE DEVELOPMENT OF THE CREATIVE THOUGHT VIA CREATIVE WRITING IN FOREIGN LANGUAGES 
CLASSES 

 
Carlos Eduardo de Araujo Placido - USP/CAPES 

 
 
Creative thinking has become one of the most requested features in foreign language classes as well as 
in many business circles. In the information era (MCLUHAN, 2000) and the Internet of things, teaching of 
second languages have been revised and modified constantly. How should second language teachers 
address this educational volatility? They have found themselves in a quite obscure crossroad. For 
example, should they use the Coursebook as their only method guide or should they develop other 
students' skills, skills considered important for the postmodern era (LYOTARD, 2013) such as creative 
thinking. Having total consciousness of this hazy and shifting fork, this article aims to propose and discuss 
key concepts to better understand the foreign language teacher position and how they can deal 
substantially with the new ciberliterary skills, especially with the development of creative thinking 
through Creative Writing (CW) in foreign language classes.  

 
Versão em português do resumo anterior: 

O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO CRIATIVO ATRAVÉS DA ESCRITA CRIATIVA NAS AULAS DE 
LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Carlos Eduardo de Araujo Placido - USP/CAPES 
A criatividade vem se tornando uma das qualidades mais solicitadas nas aulas de línguas estrangeiras, 
bem como em muitos círculos empresariais. Na era da informação (MCLUHAN, 2000) e da Internet das 
coisas (GREENGARD, 2015), o ensino de segunda língua vem sendo revisitado e modificado cada vez mais 
frequentemente. Como os professores de segunda língua devem abordar essa volatilidade educacional? 
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De fato, eles se encontraram em uma encruzilhada bem obscura. Por exemplo, eles devem usar o livro 
didático como seu único guia de ensino ou devem desenvolver diferentes habilidades de seus alunos, 
habilidades consideradas importantes para a era pós-moderna (LYOTARD, 2013), como o pensamento 
criativo? Baseado nesta nova ordem educacional, esta pesquisa tem como objetivo compartilhar e 
discutir conceitos-chave para entender melhor a posição do professor de língua estrangeira nesta nova 
era. Além disso, ela também visa demonstrar como os professores podem lidar com as novas habilidades 
ciberculturais, especialmente com o desenvolvimento do pensamento criativo através da escrita criativa 
(EC) em aulas de línguas estrangeiras. 
 
 
 

TUTORIAL: UMA ALTERNATIVA PRÁTICA DE ENSINO 
 

Isabela Vieira Lima - UFLA/CAPES 
Gabriella Marques Siquara Silva - UFLA/CAPES 

 
 
A língua é concebida como uma ferramenta social e que deve ser usada de maneira adequada às 
diferentes situações de comunicação e de interação. Para isso, as atividades desenvolvidas em sala de 
aula devem contemplar objetivos que propiciem a ampliação de habilidades de fala pública, de leitura e 
de produção de textos concomitantemente às necessidades emergentes da sociedade cotidiana. O 
tutorial é a representação de um gênero que evoluiu dos manuais de instruções abarcando novas 
propriedades, visto que sua função é de instruir e direcionar o destinatário através da utilização de 
recursos audiovisuais, com o intuito de prender a atenção do público e esclarecer o procedimento, de 
maneira mais prática e didática. Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo propor uma 
sequência didática de ensino do gênero tutorial de suas práticas linguísticas e discursivas. Como 
referencial teórico, foram utilizados autores como Marcuschi (2002), Paes; Oliveira e Lucena (2016), 
Carvalho (2014), Prediger; Kersch (2013), entre outros autores, com vistas a caracterizar o gênero 
multimodal tutorial em vídeo e a relacionar sua utilização nas aulas de língua portuguesa. Os resultados 
da pesquisa apontaram benefícios do ensino de um gênero contemporâneo e capaz de abarcar os mais 
diversos públicos, assim como os elementos verbais e as linguagens envolvidas na produção desse. Em 
suma, o tutorial constitui-se como um gênero com várias potencialidades para o ensino de língua 
portuguesa. 

 
 
 

UMA ANÁLISE DE TÍTULOS EM REDAÇÕES DE VESTIBULARES: UMA QUESTÃO DE AUTORIA? 
 

Agnes Priscila Martins de Morais - UFLA 
 
 
O presente trabalho tem por escopo a socialização dos resultados de uma pesquisa empreendida com o 
objetivo de analisar a construção de títulos em redações de vestibulares. Ao se criar um texto em que o 
escritor pretende despertar a atenção do público leitor, ele deve estar atento a algumas questões 
importantes como, utilizar de um título criativo, que explique a temática do texto, que construa 
significado no texto etc. Nessa direção, a proposta de análise partiu de estudos teóricos pautados em 
Gradim (2000), Heinig (2002), Pellim (2009), entre outros. Para a consecução do objetivo proposto foram 
analisadas 200 produções textuais de artigos de opinião, com vistas a observar se o título indiciava marcas 
de autoria, relação entre autor/título/texto/autor e, se não, quais as dificuldades apresentadas pelos 
estudantes nesse processo de criação. Sendo assim, a partir da análise empreendida foi possível constatar 
que os estudantes que almejam uma boa nota nos vestibulares precisam se atentar para o processo de 
construção do título, uma vez que aparecem títulos com problemas diversos, tais como: informações 
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genéricas e que não dão ideia da temática central do texto; títulos apelativos que tentam mobilizar a 
atenção do leitor de modo exagerado e simplista; títulos com problemas linguísticos que inviabilizam a 
construção dos sentidos; títulos clichês, por fim, títulos desvinculados da proposta que não apresentam 
uma ideia geral do texto ou o anúncio do ponto de vista defendido pelo aluno. 

 
 
 

ENSINO DE LÍNGUA INGLESA E AS MACRO-HABILIDADES ESCUTA E LEITURA: TEXTOS ORAIS COMO 
MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA   

 
Gustavo Alessandro da Silva Júnior - IFSULDEMINAS/FAPEMIG 

Giovana Borges - IFSULDEMINAS/FAPEMIG 
Renan Dias Palhão Barbono - IFSULDEMINAS/FAPEMIG 

 
 
O trabalho a ser apresentado procura subsídios que possam oferecer um ensino de língua inglesa 
articulado a cada curso integrado do IFSULDEMINAS - campus Avançado de Três Corações, dialogando 
com os PCN’s no que tange ao ensino de língua inglesa. Ele faz parte de um projeto denominado “Ensino 
de Língua Inglesa e as Macro-habilidades escuta e leitura: textos orais como material didático para o 
ensino de língua inglesa”. Tem-se como aporte teórico os estudos de Tsui (1995) e Littlewood (1995) 
sobre ensino de línguas e Silva (2016) com a perspectiva do trabalho em sala de aula com música, bem 
como os conceitos de Orlandi sobre discurso e texto. Para esta comunicação, pretende-se apresentar 
perspectivas teóricas sobre linguagem e práticas pedagógicas que serão utilizadas como subsídios para 
que se alcance o objetivo esperado deste projeto que é investigar e coletar textos auditivos e audiovisuais 
de fontes confiáveis com o auxílio da internet que serão utilizados como material didático nas aulas de 
inglês. 
 
 
 

AS BASES FILOSÓFICAS DO DISCURSO PEDAGÓGICO DE PAULO FREIRE 
 

Benedito Fernando Pereira - UNITAU 
 
A pedagogia de Paulo Freire é uma das mais influentes no pensamento educacional do século XX em nível 
nacional e internacional. Sua teoria educacional se pauta pela busca da independência crítica do homem, 
pela sua libertação por meio da formação de uma consciência crítica da realidade. Ao longo de sua 
formação e experiência, o autor sofreu influência de várias correntes filosóficas, sobretudo do Idealismo 
Hegeliano, do Marxismo, da Filosofia da Libertação e do Personalismo de Mounier. Neste trabalho, 
propõe-se retomar essas principais correntes filosóficas que influenciaram e serviram de base para a 
elaboração do seu pensamento educacional, bem como explicitar os elementos centrais utilizados pelo 
autor neste processo, mostrando os desvios discursivos por ele efetuados em relação a essas mesmas 
filosofias, no sentido de constituir um corpo teórico que melhor se aproveitasse em uma prática 
educacional libertadora efetiva. Para tanto, procede-se a uma análise de trechos selecionados de obras 
como a Pedagogia do Oprimido, e a Educação como Prática da Liberdade, de Freire, que remetem a essas 
correntes filosóficas. Procura-se, com isso, lançar um olhar sobre o pensamento de Paulo Freire, 
inserindo-o na tradição filosófica ocidental, sobretudo, no contexto latino-americano. 

 
PRÁTICAS DE ESCRITA DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, NAS TECNOLOGIAS DIGITAIS: UMA ANÁLISE 

DISCURSIVA 
 

Valéria Sarto Silva Lacerda - FACECA 
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A pesquisa, tendo como referência teórica a Análise de Discurso, aponta como objeto de investigação e 
análise as práticas de escrita de alunos do ensino médio, nas tecnologias digitais, em um colégio da rede 
privada. O estudo foi desenvolvido na cidade de Varginha, MG, com alunos das três séries do ensino 
médio. A metodologia se constitui de análises discursivas de produções escritas pelos sujeitos-alunos, 
inscritos em espaços discursivos e escolares bem diversos, demonstrando as variadas relações de sentido 
entre tecnologia, (inter)conectividade e seus modos de significação. Esses materiais de linguagem 
constituem o corpus experimental de pesquisa, produzido pelo sujeito-professor/pesquisador para fins 
deste trabalho, articulando o ensino e o aprendizado da língua, por meio de um processo de criação e 
desenvolvimento de atividades, pelo sujeito-professor, em aulas que abrangem leitura, escrita, literatura, 
interpretação e gramática, para sujeitos-alunos. As análises apontaram que há um imaginário de que 
todos estão inseridos na tecnologia digital, todos têm acesso a “tudo”, todos situam-se como sujeitos 
da/na tecnologia. A partir desse imaginário, esta pesquisa se estruturou, com as atividades propostas, a 
refletir sobre formas de (re)construir e (re)conduzir o ensino, apresentando espaços que envolvam a sala 
de aula e as tecnologias digitais, entrelaçando os mais variados discursos existentes, transformando o 
universo da linguagem em uma multiplicidade de sentidos. 

 

OS GESTOS DE LEITURA E AUTORIA NA EJA 
 

Joelma Pereira de Faria - UNIVAS 
 
A capacidade leitora é uma das habilidades mais importantes e essenciais que podem ser desenvolvidas 
por um ser humano. Por meio da leitura, o aluno pode compreender e entender a sua realidade, podendo 
chegar a importantes conclusões sobre o mundo em que vive, além de dar suporte para o estudo de 
outras áreas do conhecimento. Considerando que as práticas de leitura e de produção textual na sala de 
aula de EJA alentam discussões no cenário da pesquisa, este trabalho investiga os gestos de leitura e a 
autoria no cotidiano escolar e de vida dos alunos que frequentam a EJA. O corpus de análise constitui-se 
por registros orais e escritos, coletados por meio de entrevistas e questionários semiestruturados 
destinados a alunos e professores envolvidos nas práticas de leitura e produção de textos na EJA. 
Também são analisados textos de opinião produzidos pelos alunos a partir de atividades de leitura 
propostas envolvendo esse mesmo tipo de texto. O material de pesquisa foi coletado junto aos alunos 
do 9º ano do ensino fundamental no CMEJA de Pouso Alegre. As análises do corpus coletado foram 
empreendidas a partir dos pressupostos teórico-metodológicos da Análise do Discurso de linha francesa 
com base nos estudos de Michel Pechêux e Eni Orlandi. Temos como discussão e análise a contradição 
do senso comum de que os alunos da EJA não são capazes de produzirem textos, principalmente de 
opinião, o que se verificou uma inverdade, pois os mesmos produziram textos carregados de sentidos. 

 
 

Eixo temático: Linguagem, Conhecimento e suas Tecnologias 
 

A EMOÇÃO COMO DISPOSITIVO ENUNCIATIVO E DISCURSIVO: UMA ANÁLISE DE RECURSOS 
SEMIÓTICOS 

 
Helena Maria Ferreira - UFLA/CAPES 

Lara Nascimento Scherrer - UFLA/ 
 
 
Com a disseminação das tecnologias da informação e comunicação, os diversos gêneros discursivos 
assumiram diferentes configurações e passaram a articular vários recursos semióticos na constituição 
dos textos. Nesse sentido, este estudo elege como objeto de discussão a questão dos usos das semioses 
para sinalizar emoções e desvelar subjetividades. Esses recursos podem ser observados nas modalidades 
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de voz, posturas, gestos, expressões faciais, características físicas, músicas, natureza e organização dos 
objetos no espaço etc. Desse modo, o presente trabalho tem por objetivo analisar os modos de 
exploração dos diferentes recursos na constituição de textos multimodais. Para a análise, foram 
selecionadas cenas recortadas do vídeo-animação “Escolhas da Vida”, com vistas a verificar os efeitos de 
cada recurso na construção das subjetividades e na identificação de estados emocionais. A partir da 
análise realizada, constatou-se que as semioses presentes no vídeo não são escolhas aleatórias, elas 
podem evidenciar diferentes manifestações explícitas de emoção. 

 
 
 

A PALAVRA FORMALIZAÇÃO E O LUGAR DO SUJEITO FALANTE NA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO 
SOBRE A LINGUAGEM 

 
Vinícius Massad Castro - UNICAMP/CNPq 

 
 
Neste trabalho, apresento alguns resultados de análise sobre os sentidos da palavra formalização na 
linguística moderna. Essas análises partem da definição da palavra no Dicionário de Linguística de Dubois 
e seus colaboradores (1973) e segue pelos estudos sobre formalização, de Pires de Oliveira (2004) e 
Auroux (2012). O percurso de análise, desenvolvido dentro do quadro da Semântica da Enunciação 
(Guimarães, 2002, 2007, 2009, entre outros), mostra que os sentidos de formalização operam sempre 
uma divisão que significa na regularidade de uma antonímia em seu domínio semântico de determinação. 
Em nossas análises, essa antonímia diz respeito ao dissenso quanto ao lugar do sujeito falante na 
produção de conhecimento sobre a linguagem. A formalização significa o lugar onde o sujeito falante não 
interfere na produção de conhecimento sobre a linguagem, seja porque sua produção se viabiliza pelo 
sujeito da escrita, seja porque não há cientificidade na linguística que o considera em suas descrições. 
Esse sentido, porém, só se estabiliza para formalização pelo dissenso sobre o sentido do sujeito falante. 
Falar em formalização também é falar sobre o lugar onde ela é um impossível: onde o sujeito falante 
produz conhecimento sobre a linguagem sem a escrita, e na linguística, em cujas descrições ele ocupa 
um lugar fundamental. 

 
 
 
A PESCA DO CAMARÃO E O MODO DE VIDA DAS MULHERES PESCADORAS DE ITAPERUÇU, MUNICÍPO 

DE BAIÃO, NO PARÁ 
 

Dilamilton Sebastião de Paiva Junior - FACHTO/UFPA-Cametá 
Benedita Celeste de Moraes Pinto - CUNTINS/UFPA - Cametá 

 
 
O presente estudo tem como objetivo analisar a importância das Mulheres Pescadoras na pesca do 
camarão na localidade de Itaperuçu, Município de Baião, no Pará, buscando compreender por que 
atualmente além de venderem o camarão, também praticam a pesca. Para tanto, foram utilizados como 
suporte teórico metodológico, estudos que tratem da pesca na região amazônica, dando destaque aos 
(às) autores(as) que analisam a temática em questão, entre os quais se destacam: DIEGUES (1983), 
MANESCHY (2010, 2013), GALVÃO (2013), SIMONIAN (2006), TOCANTINS (2000), GOES (2008), RAMOS 
(2009). Além da pesquisa de campo, através da observação, realizou-se entrevistas e conversas informais, 
acrescidas a utilização de fontes documentais disponíveis, escritas e imagéticas. Os dados da pesquisa 
apontaram que as mulheres pescadoras artesanais de Itaperuçu estão diariamente contribuindo para a 
movimentação da economia local e para o sustento de suas famílias, participam ativamente de todas as 
etapas da cadeia produtiva da pesca do camarão, mas não se auto identificam como pescadoras 
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artesanais de camarão, não tem seu trabalho nem sua identidade trabalhista reconhecida legalmente e, 
portanto, ficam à margem das políticas sociais a qual têm direito. 

 
 
 

A PRESENÇA DOS ADVÉRBIOS MODALIZADORES COMO ESTRATÉGIA ARGUMENTATIVA NO GÊNERO 
CHARGE 

 
Jeniffer Aparecida Pereira da Silva - UFLA/FAPEMIG 

Irene Leide Almeida Miguez - UFLA 
 
 
O tratamento tradicional concedido aos advérbios geralmente privilegia classificações como: modo, 
tempo, intensidade entre outras, e pouco contribui para a compreensão dessa classe gramatical como 
recurso argumentativo em textos do âmbito jornalístico, como o gênero charge. Os advérbios não apenas 
modificam verbos, adjetivos ou advérbios, mas também funcionam como modalizadores e operadores 
argumentativos. Koch discute que (2011, p. 72) “consideram-se as modalidades como parte da atividade 
ilocucionária, já que revelam a atividade do falante perante o enunciado que produz”. Assim, os 
advérbios correspondem a uma rica estratégia para a construção de sentido de gêneros que englobam 
recursos argumentativos. O presente trabalho visa, portanto, analisar a presença de advérbios no gênero 
charge, com vistas a mapear as funções assumidas por esta classe. O quadro teórico abrange autores 
como Castilho (1992), Cavalcanti (2008), Cunha (2007), Halliday (1967b), Koch & Elias (2006), Koch (2011), 
Marcuschi (2002), Neves (2006), Pinilla (2013) e Possenti (2006). A análise evidenciou a necessidade de 
ampliar as discussões sobre as funções dos advérbios em sala de aula, bem como explorar de forma ampla 
o gênero charge, pois esse gênero pode trazer inúmeros benefícios na construção de um leitor 
proficiente. 

 
 
 
A PUBLICIDADE EM DIFERENTES CONTEXTOS: IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS NA (RE)CONFIGURAÇÃO 

DO ANUNCIO PUBLICITÁRIO 
 

Paula Silva Abreu - UFLA 
 
 
Os anúncios publicitários presentes na sociedade atual estão passando por alterações por causa dos 
avanços tecnológicos que têm possibilitado que esse gênero textual apresente-se mais fluido, multimodal 
e que incorpore modificações em sua estrutura e forma de veiculação. Além de anúncios impressos e de 
outdoors, vemos peças publicitárias em forma de vídeos na televisão e na internet. Esses vídeos são 
compostos por diferentes modalidades de linguagem como imagens estáticas ou em movimento, sons e 
músicas, legendas e falas orais, textos escritos, gráficos, números etc. Nessa perspectiva, os objetivos 
desse trabalho são (i) discutir a multimodalidade no gênero anúncio publicitário relacionada às 
transformações que esse gênero incorporou com a evolução das tecnologias, e (ii) refletir sobre as 
implicações do contexto, das ideologias de cada época, e do suporte para a produção desses anúncios. 
Para a realização do trabalho foi elaborado um quadro teórico a partir de autores como Vieira e Silvestre 
(2015), Dell’Isola (2001), Koch e Elias (2006), Sandmann (2000), entre outros que discorrem sobre a 
multimodalidade e o gênero anúncio. Em um segundo momento, foi feita a análise de alguns vídeos e 
peças publicitárias de diferentes épocas (desde o século XIX até a atualidade). As análises permitiram 
compreender que a multimodalidade configura-se como constitutiva nesse gênero e que os recursos 
semióticos presentes são resultados das modificações desses textos. 
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A RECONTEXTUALIZAÇÃO NA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA UFMG 
 

Luana Macieira Barbosa – CEFET-MG 
 
 
Para entender as especificidades do discurso sobre ciência, este trabalho visa a observar o processo de 
recontextualização que transforma textos pertencentes ao gênero artigo científico em textos 
pertencentes ao gênero matéria jornalística. Para tal análise, consideramos artigos científicos escritos 
por professores e pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e matérias jornalísticas 
que foram publicadas no website da universidade (www.ufmg.br). Nosso processo analítico foi 
estruturado tendo como suporte teórico-metodológico o estudo dos gêneros, levando em conta teorias 
de Bahktin (2011), e da divulgação científica, onde investigamos a definição de várias expressões deste 
campo, de acordo com Bueno (1985, 2010), Authier-Revuz (1998), Cassany (2003) e Calsamiglia (1997). 
O processo de recontextualização foi observado nos textos do nosso corpus por meio de categorias de 
análise elaboradas por Ciapuscio (1997). Concluímos que esta pesquisa é importante porque uma 
sociedade bem informada sobre temas de ciência e tecnologia (C&T) tem mais autonomia para opinar e 
participar de decisões governamentais nessa esfera. Além disso, entendemos que a divulgação científica 
atua no desenvolvimento de uma cultura científica que dota os cidadãos de pensamento crítico sobre 
temas relacionados à ciência. 

 
 

ANÁLISE DE RECURSOS SEMIÓTICOS NO VÍDEO “JOGO DA VIDA” 
 

Helena Maria Ferreira - UFLA/CAPES 
Isabella Bacha Ferreira - UFLA 

 
 
O presente artigo busca fazer uma extensão da teoria do folhado textual, de Bronckart, desenvolvida no 
âmbito do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) à leitura de textos multimodais/multissemióticos. Essa 
proposta se justifica pela potencialidade dessa teorização para a análise de textos verbais. Assim, busca-
se analisar como o processo de composicionalidade se efetiva em textos que articulam linguagem verbal 
e não verbal (imagética e em movimento). Escolheu-se, neste trabalho, discutir como o coletivo de humor 
Parafernália apresenta o esquete “Jogo da Vida”, postado no YouTube, em 2017. Para a análise, serão 
enfocados a infraestrutura geral, os mecanismos de textualização e os mecanismos enunciativos, e como 
eles contribuem para o projeto de sentidos. A partir do trabalho empreendido, constata-se que a teoria 
do folhado textual apresenta potencialidades para análises de textos multimodais/multissemióticos, uma 
vez que as diferentes semioses se configuram como constitutivas da composicionalidade dos textos, 
indiciando sentidos e orientando interpretações. 

 
 
 

AS TECNOLOGIAS DIGITAS E SEUS EFEITOS NAS PRÁTICAS DE LÍNGUA(GEM): UM ESTUDO NA 
PERSPECTIVA DOS SISTEMAS ADAPTATIVOS COMPLEXOS 

 
Rodrigo de Santana Silva - UNEMAT 

Giseli Veronez da Silva - UNEMAT/CAPES 
 
 
Propomos, nesse trabalho de pesquisa, uma reflexão sobre como a multimodalidade se constitui como 



193 
 

um sistema adaptativo complexo, a partir de um trabalho realizado por meio da modalidade híbrida na 
disciplina Linguagem e Tecnologia no curso de Letras da Universidade do Estado de Mato Grosso. 
Analisamos as práticas de língua(gem) dos alunos em um grupo na rede social Facebook por meio de 
postagens e comentários e identificamos que eles utilizaram, nas suas postagens, alguns “modos” que 
compõem o espectro da multimodalidade, sendo eles: o texto escrito, links, imagens, vídeos e emojis. 
Compreendemos então, na análise aqui realizada, a multimodalidade como um sistema complexo e 
adaptativo. Para isso, todo o percurso da pesquisa foi norteado pela teoria dos Sistemas Adaptativos 
Complexos (SAC) (HOLLAND, 1999), pois a multimodalidade apresenta comportamentos imprevisíveis, 
não-lineares, abertos, auto-organizáveis e dinâmicos (HOLLAND, 1999; LEWIN, 1994; LARSEN-
FREEMAN,1997) 

 
 
 

AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS ACADÊMICOS SOBRE O MÉTODO DE ENSINO 
SEMIPRESENCIAL DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE POUSO ALEGRE 

 
Filipe Carvalho Miguel - UNIVÁS 

 
 
Este estudo teve o objetivo identificar os motivos da rejeição dos alunos de graduação da Universidade 
do Vale do Sapucaí ao método semipresencial de aulas adotado desde o segundo semestre letivo de 
2014. O objetivo principal desta pesquisa foi identificar se as disciplinas oferecidas em ambiente virtual 
de aprendizagem foram rejeitadas pelos acadêmicos devido à oferta ser feita a distância. O estudo 
também objetivou identificar a opinião dos discentes sobre o sistema semipresencial ofertado tais como: 
corpo docente, tutoria, tecnologia empregada, metodologia das aulas e das avaliações, assim como, 
verificar a existência de sugestões dos discentes para melhorias no sistema semipresencial de aulas da 
universidade. Foi realizada a aplicação de uma pesquisa descritiva quantitativa e os dados coletados 
foram disponibilizados aos gestores do ambiente virtual de aprendizagem da instituição para 
identificarem os procedimentos adequados para que tal ensino seja eficaz e satisfatório aos 
universitários. 

 
 
 

CONTAR HISTÓRIAS COM USO DE TECNOLOGIAS: O QUE MUDA QUANDO AS NARRATIVAS SE 
TORNAM DIGITAIS? 

 
Alessandra Rodrigues - UNIFEI 

 
 
No atual contexto de digitalização das ações cotidianas, de ampliação das possibilidades de construções 
em rede e de presença ubíqua das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), as narrativas 
podem ser construídas com e por meio de recursos tecnológicos que permitem agregar forma e conteúdo 
num espaço-tempo virtual/digital. Essas novas possibilidades têm efeitos textuais e discursivos, além de 
agregarem novos elementos à narrativa tradicional. Partindo desses pressupostos, este trabalho tem 
como corpus de análise recortes de narrativas digitais de aprendizagem produzidas em contexto de 
formação de professores, buscando analisá-las em relação às construções teóricas de Paul (2007) sobre 
os elementos das narrativas digitais, e de Jonassen (2007) sobre ferramentas cognitivas. As análises 
sugerem que essas narrativas podem ser utilizadas como ferramentas cognitivas na formação docente e 
que os recursos digitais não apenas alteram a textualidade da narrativa como também promovem a 
produção de textos mais autorais e a produção/ressignificação de conhecimentos pelos sujeitos. 
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O DISCURSO SOBRE O ENSINO MÉDIO NOS PROJETOS VOLTADOS À PROFISSIONALIZAÇÃO 
 

Tamyres Cecília da Silva - UNIVÁS/FAPEMIG 
 
 
O presente trabalho tem como objetivo divulgar os resultados de uma pesquisa que elegeu como objeto 
de estudo a preparação do jovem para o Pós-Ensino Médio. Para a consecução do trabalho, foram 
realizadas leituras relacionadas a um projeto de profissões nas salas de terceiro ano do Ensino Médio, de 
uma escola do sul de Minas. O projeto, voltado para compreensão da formação de jovens para o mercado 
de trabalho, vem ao encontro dos anseios que a maioria dos estudantes apresentam nessa fase de suas 
vidas. Essas inquietações levam o aluno à pergunta: O que você vai ser quando crescer? Que precisa ser 
respondida agora, ou no máximo, ao final do ano letivo. Desta maneira, buscaremos compreender as 
condições de produção desse projeto, discutindo a possibilidade desses alunos (re)conhecerem sua 
região e os processos de ingresso aos diferentes níveis de ensino e também na melhora das habilidades, 
capacidades e competências pessoais, imaginário que sustenta um sentimento de estarem mais 
preparados para o mundo do trabalho que os espera fora da escola. A partir do trabalho empreendido e 
de nossa posição enquanto analistas de discurso em formação, buscaremos problematizar questões 
relacionadas à importância de se trabalhar com os alunos diversas temáticas voltadas à sua preparação 
para o mundo após a escola, através das aulas da disciplina de Língua Portuguesa. 

 
 

EFEITOS DAS NOVAS TECNOLOGIAS NAS FUNÇÕES EXERCIDAS POR EDUCADORES E EDUCANDOS 
 

Edmara Barra dos Santos - UNIVAS/FAPEMIG 
 
 
Observa-se, hoje em dia, uma relação bastante estreita entre Ciência, Tecnologia e Conhecimento, 
produzindo mudanças sociais e subjetivas. Interessa-nos investigar, à luz da perspectiva discursiva, como 
professores e alunos se subjetivam diante das possibilidades tecnológicas da contemporaneidade com o 
objetivo de vislumbrarmos quais são as posições discursivo-enunciativas e as funções assumidas por 
educadores e educandos no cenário educativo atual. Como material de pesquisa, foram utilizados alguns 
excertos de entrevistas realizados com alunos e professores de uma escola de contra turno. A análise 
empreendida nos permitiu observar que a cada dia se torna mais difícil despertar no aluno o desejo de 
se engajar na construção do saber, tendo em vista que o aluno imagina que tudo o que ele precisa saber 
e aprender já se encontra disponível na internet. O professor, por sua vez, parece se subjetivar como 
alguém que ainda não consegue inserir as novas tecnologias em seu fazer pedagógico de forma 
significativa e se mostra angustiado por não saber como fazê-lo, pois imagina que este seja um desejo do 
seu aluno. Concluímos que o professor parece estar à margem do processo de ensino-aprendizagem, já 
que para o aluno toda a informação que ele precisa obter estaria disponível nos dispositivos eletrônicos. 

 
 
 
FORMAÇÕES IDEOLÓGICAS NAS SINUOSIDADES DE ALGUNS ENUNCIADOS DO FILME “A ONDA”: UMA 

ANÁLISE DISCURSIVA 
 

Alex-Sandra de Assis Simão - UNIVÁS 
Eduardo Alves Rodrigues - UNIVÁS 

 
 
Objetivamos, com este trabalho, analisar, mobilizando o quadro teórico-metodológico Análise do 
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Discurso pecheuxtiana, o funcionamento discursivo que produz tanto efeitos de evidência, quanto 
equívoco sobre a base material dos enunciados do protagonista do filme “A ONDA" (DENNIS GANSEL, 
2008), Wenger, professor que recebe a missão de lecionar Autocracia a um grupo de universitários. A 
análise mostra como tais enunciados, proferidos em uma situação pedagógica, conformam a posição 
significativa do professor no filme relativamente aos compromissos ideológicos que o identificam nessa 
posição, rementendo-a a certa inscrição na formação discursiva do nazismo alemão. Mostramos 
também, analiticamente, como os enunciados do professor, assim descritos, constituem-se num espaço 
de interpretação do nazismo em relação ao qual seus interlocutores, no filme, seus alunos, se identificam 
(ou não). Para tanto, procuramos ler os enunciados do professor compreendendo-os em suas condições 
de produção, dando visibilidade ao modo como historicizam determinadas interpretações para “poder”, 
“controle” e “disciplina”. 

 
 
 

FOTOGRAFIA COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA 
 

Ludmila Magalhães Naves – Vila Cata-Vento  
Dalva de Souza Lobo - UFLA 

 
 
Partindo do pressuposto de que a fotografia é uma linguagem cujos sentidos se expandem para além da 
imagem, este trabalho busca identificar as potencialidades que a configuram como registro informativo 
e formativo, tendo em vista seu caráter pedagógico, artístico e documental. Entre os objetivos destacam-
se examinar como a imagem pode educar o olhar, sobretudo na perspectiva do lúdico e do livre brincar 
que relaciona ficção e realidade, a construção de sentidos pela leitura da imagem e suas possíveis 
narrativas, e o caráter de registro documental mediante o qual é possível o diálogo entre o passado e o 
presente que nos contextualiza. Para tanto, serão analisadas algumas imagens registradas pela Vila Cata-
vento, empresa voltada à fotografia com temas da infância e do meio ambiente, no intuito de 
compreender seus elementos culturais, informativos e pedagógicos, levando em conta a educação para 
os sentidos na perspectiva da arte e do lúdico. Para fundamentar a presente análise, serão apresentados 
os conceitos de experiência e memória em Walter Benjamin, de imagem como narrativa em Alberto 
Manguel e de imagem como testemunha documental, em Lúcia Santaella. Outros autores que discutem 
a fotografia como discurso e produção de sentidos também serão contemplados. Como resultado, 
espera-se compreender como a fotografia aponta para um discurso dialógico cujos sentidos são 
construídos pelas múltiplas leituras a partir das quais os sujeitos leitores ampliam sua visão de mundo. 

 
 
 

INTERAÇÃO E ORALIDADE NOS BLOGS DE VIAGEM 
 

Roberta Vieira Fávaro Günther - UNINCOR 
 
 
Os avanços tecnológicos não só transformam a vida das pessoas como refletem também no uso da 
linguagem e das práticas comunicativas. A interação via internet está cada vez mais presente na 
sociedade atual e a linguagem possui um papel fundamental nessas novas formas de interagir. Partindo 
de uma visão da linguagem como prática situada, essa pesquisa observa os efeitos do uso de certas 
marcas linguísticas – em especial marcas de oralidade e polidez linguística – na interação on-line, por 
meio dos blogs de viagem. A partir dos pressupostos teóricos da Sociolinguística Interacional, da Análise 
da Conversação e dos estudos de Oralidade e Escrita, serão analisadas algumas postagens em blogs de 
viagens observando as estratégias de polidez, o uso dessas marcas linguísticas que causam efeito de 
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intimidade e amizade, e a preocupação dos blogueiros de “salvarem a face”. Considerando o contexto 
mercadológico dos blogs de viagem no Brasil atualmente, e a necessidade de mais leitores curtindo, 
comentando, seguindo e compartilhando, esse estudo mostra que o uso da linguagem é essencial para 
conseguir o efeito persuasivo desejado. 

 
 
 

LETRAMENTO DIGITAL E ACADÊMICO NO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO 
 

Bruno Viegas dos Santos - UAL 
Ellen Maira de Alcantara Laudares - UFLA/FAPEMIG 

Patricia Peixoto Carneiro Viegas - UFLA 
 
 
O sujeito que ingressa em um curso de Direito precisa ter consciência, se for exercer a advocacia, que se 
exige, além de um letramento acadêmico (STREET, 1999), também ser letrado digitalmente (XAVIER, 
2007;) (BUZATO, 2006). Diante da sociedade em rede (CASTELLS, 2005) em que novos perfis são 
requeridos dos diversos profissionais, também são exigidas novas habilidades dos advogados ao se tratar 
do Sistema do Processo Eletrônico. Percebe-se que esta tecnologia digital permite o acesso dos processos 
de qualquer instância com apenas uns cliques. No entanto, ao ver os alunos estagiários dos cursos de 
Direito, a realidade é outra. Além das dificuldades do próprio sistema que é incipiente, percebe-se que 
os alunos são verdadeiros analfabetos digitais. Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de identificar 
as principais dificuldades dos alunos que frequentam o estágio supervisionado em uma cidade do Campo 
das Vertentes de MG. Alguns casos que ocorreram: - alguns alunos têm dificuldades de estruturar suas 
petições no editor de texto, ou não conseguem fazer conversão para extensão exigida; - parte dos alunos 
desconhece o sistema eletrônico. Ao final, constatou-se que, mesmo existindo o letramento acadêmico, 
que exige a leitura de artigos e produções científicas, o seu desenvolvimento para o exercício da 
advocacia não é o suficiente para formação de um profissional completo. A identificação dessas 
dificuldades permitiu a elaboração de um letramento digital com esses alunos. 

 
 
 

LETRAMENTO MULTIMODAL: A MULTIMODALIDADE E SUAS IMPLICAÇÕES EM DIFERENTES 
CONTEXTOS  

 
Jeniffer Aparecida Pereira da Silva - UFLA/FAPEMIG 

 
 
O tema desta comunicação contempla a discussão sobre o letramento multimodal, bem como seu 
desenvolvimento ao longo de uma série de avanços tecnológicos propostos pela globalização. Na 
contemporaneidade, o letramento multimodal está presente nos mais diferentes contextos 
comunicativos e evidencia o progresso do visual em relação à escrita, de modo que imagens, cores, sons 
e outros recursos semióticos aliam-se à linguagem verbal a fim de possibilitar uma multiplicidade de 
leituras e interpretações. Paes de Barros (2009) discute a relevância do desenvolvimento do letramento 
multimodal para a leitura de textos impressos ou digitais e apresenta a importância da ampliação das 
habilidades de leitura relacionadas aos diferentes gêneros multimodais. O objetivo do presente trabalho 
é analisar perspectivas teóricas que abrangem a multimodalidade e suas aplicações, buscando 
compreender os pressupostos subjacentes ao letramento multimodal. O quadro teórico é composto por 
autores como Kress (2006), Jewitt (2005), Dionísio (2015), Catto (2013), Paes de Barros (2009), Rojo 
(2012) entre outros. A pesquisa justifica-se pela necessidade de mapear diversos autores que apresentam 
teorias sobre a multimodalidade e, consequentemente a construção de um quadro teórico mais amplo. 
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MOBILE LEARNING: EXPLORANDO O USO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS NO ENSINO DE LÍNGUAS 
ESTRANGEIRAS 

 
Gabriel Marchetto - UEMS 

 
 
Esta proposta de comunicação caracteriza-se como um recorte teórico de uma dissertação em 
andamento e tem como objetivo a exposição e discussão de alguns conceitos sobre o uso de 
equipamentos de tecnologia móvel no ensino e aprendizado de língua estrangeira (LE). Os pressupostos 
teóricos acerca da tecnologia móvel no ensino de LE baseiam-se nas pesquisas de Agullo & Vallejo (2015); 
Kukulska-Hulme (2009; 2013; 2016) e Stockwell & Hubbard (2013). A respeito da ubiquidade dos textos 
multimodais no contexto digital, pesquisadores como Kalantzis & Cope (2008); Knobel (2016) e Santaella 
(2010; 2014) foram consultados. Santaella (2014) afirma que o novo tipo de aprendizado que vêm se 
desenvolvendo na era da mobilidade caracteriza-se como aberto, individual ou grupal, podendo ser 
adquirido em quaisquer situações, eventualidades e contextos, além de possuir a espontaneidade como 
característica essencial. Kalantzis & Cope (2008) declaram que os indivíduos, na atual conjuntura 
econômica, necessitam possuir múltiplas habilidades para serem mais flexíveis e capazes de realizar uma 
série de tarefas ao mesmo tempo, além de mudar de uma atividade para outra, rapidamente, conforme 
necessário. Kukulska-Hulme (2009) afirma que a experiência pedagógica dos professores continuará a 
desempenhar um papel de extrema importância no contexto escolar, no entanto necessita ser expandida 
e reexaminada para atender as particularidades da aprendizagem móvel. 

 
 
 

MODOS DE DIZER A RELAÇÃO SUJEITO-SOCIEDADE: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DE POSTAGENS NO 
INSTAGRAM 

 
Jeancarlos José Borges Júnior - UNIVÁS 

Eduardo Alves Rodrigues - UNIVÁS 
 
 
O homem é um ser de linguagem. Essa afirmação implica considerarmos que é pelo funcionamento da 
linguagem e seus efeitos no/para o homem que são produzidas a cultura e a própria existência humanas. 
Desse modo, sob a perspectiva discursiva, compreendemos por funcionamento de linguagem o processo 
sócio-histórico de produção de sentidos em relação com o(s) sujeito(s) aí inscritos. Dentro do universo 
de produção e das muitas maneiras de significar, e fundamentados na Análise de Discurso, propomo-nos, 
nesta comunicação, compreender certo curso de sentidos, isto é, algo da prática de linguagem que se 
realiza em um dado objeto simbólico, no caso em questão, postagens de três perfis da rede social 
Instagram caracterizados pela regularidade de certo jogo entre arte – predominantemente pinturas e 
quadros de artistas célebres – e situações cotidianas contemporâneas, significadas por meio de 
formulações que parecem funcionar enquanto “novas” legendas para essas produções artísticas. Nosso 
objetivo foi identificar o funcionamento da linguagem nesse espaço de significação e como esses objetos 
de linguagem do/no meio digital – as postagens – produzem sentidos, identificando relações e processos 
de inscrição de sujeitos sociais relativamente à certa memória, e buscando compreender como o sujeito 
contemporâneo, sob o efeito das tecnologias, sobretudo as ditas digitais, significa a si mesmo e sua 
relação com o mundo. 
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MULTILETRAMENTO CRÍTICO POR MEIO DE GÊNEROS JORNALÍSTICOS: UMA EXPERIÊNCIA DE 
PRODUÇÃO TEXTUAL SIGNIFICATIVA 

 
Camila Emanuele de Oliveira Abreu - UFMG/CNPQ 

 
 
O presente trabalho visa à elaboração de uma proposta didática que contempla a produção de um jornal 
on-line para uma escola municipal pública, da periferia de Belo Horizonte. A situação real a ser estudada 
será a construção de um jornal on-line com os alunos, desde o projeto, produção de textos (verbais e não 
verbais), seleção dos textos, passando pela revisão, diagramação e disponibilização virtual, por meio de 
um site. Pela natureza virtual do jornal produzido, além de sua possibilidade informativa, também 
propiciará a interatividade, tanto pelo seu processo construtivo (pré-editorial) quanto pelos aspectos de 
recepção pelo leitor, cujo papel não se restringirá a ler, mas muito mais do que isso, ele poderá manifestar 
posicionamentos diante da notícia, por meio de comentários. Além disso, tal projeto de letramento pode 
abrir espaço para a voz de uma comunidade escolar, em geral, muito pouco ouvida. Nesse sentido, a 
criação de um jornal on-line, pelos alunos, desenvolverá seu potencial crítico, sua percepção das 
múltiplas possibilidades de expressão linguística, além da percepção da veiculação de posicionamentos 
ideológicos, na maioria das vezes, implícitos. 

 
 
 
NETSPEAK E EMOJIS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE INGLÊS: UMA INTERVENÇÃO 

PEDAGÓGICA ONLINE 
 

Elisa Mattos de Sá - UNL 
 
 
Este trabalho apresenta uma intervenção de ensino para a prática de Netspeak (CRYSTAL, 2011) e emojis 
(EVANS, 2017) na formação continuada de professores de inglês. Como um dos letramentos digitais de 
foco linguístico discutidos em Dudeney, Hockly e Pegrum (2014), o Netspeak está localizado em um 
continuum entre a fala e a escrita, cuja produção e compreensão requerem elementos linguísticos e não 
linguísticos (CRYSTAL, 2011) na interação online. Os emojis, por sua vez, são pontos de acesso a 
informações conceptuais, podendo ser vistos como mais "universais", pois são símbolos não vinculados 
a um sistema linguístico específico (EVANS, 2017). Organizada em quatro tarefas distintas realizadas no 
Google Docs, com exemplos de Netspeak e emojis escolhidos de acordo com a possibilidade de aplicação 
nos contextos profissionais dos professores, a intervenção proporcionou aos docentes o 
desenvolvimento de seus conhecimentos de texting (DUDENEY, HOCKLY E PEGRUM, 2014) e alternativas 
pedagógicas para a inclusão de Netspeak e emojis em suas práticas de ensino, bem como gerou uma 
discussão sobre mitos relacionados à comunicação online (cf. BARON, 2008). 

 
 
 

O ANÚNCIO PUBLICITÁRIO: TRANSFORMAÇÃO DE LINGUAGENS E DE SUJEITOS 
 

Gabriella Marques Siquara Silva - UFLA/CAPES 
Aline Gabrielle Correia da Costa - UFLA/CAPES  

Isabela Vieira Lima - UFLA/CAPES 
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O trabalho com textos multimodais tem se tornado cada vez mais evidente nos últimos anos, uma vez 
que a chamada era tecnológica utiliza-se de uma crescente conjugação entre textos verbais e não verbais. 
Com o avanço das tecnologias contemporâneas, os mais diferentes recursos multimodais ganharam 
visibilidade. A compreensão de textos multimodais possibilita ao leitor a ampliação de suas capacidades 
de leitura, uma vez que sua abordagem busca compreender a articulação dos diversos modos semióticos 
utilizados em contextos sociais concretos, ou seja, nas práticas sociais com o objetivo de se comunicar. 
Como exemplo, tem-se que o estudo do gênero anúncio publicitário caracteriza-se como um excelente 
recurso para o desenvolvimento das capacidades crítica e reflexiva, por possuir como propósito a 
divulgação de um produto por meio da utilização de recursos imagéticos que promovem a construção de 
sentido pelo leitor e, ao mesmo tempo, que buscam persuadi-lo. O presente trabalho foi realizado no 
âmbito do PIBID/CAPES, com vistas a analisar os recursos linguísticos e imagéticos utilizados em anúncios 
publicitários. Como referencial teórico, foram utilizados autores como Sandman (2000), Gonçalez (2002), 
Rojo (2011), entre outros. A partir do trabalho empreendido, foi possível constatar a importância do 
anúncio publicitário, uma vez que os recursos imagéticos e visuais presentes no gênero se constituem 
como uma excelente estratégia cognitiva e metodológica na construção de sentidos. 

 
 
 
O FEEDBACK FORMATIVO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE INGLÊS EM UM CURSO 

ONLINE DE MESTRADO 
 

Elisa Mattos de Sá - UNL 
 
 
Este trabalho apresenta uma análise do papel do feedback formativo no processo de formação 
continuada de nove professores de inglês de três países (Portugal, Brasil e Angola). Considerado como 
elemento central na avaliação formativa, o feedback formativo é primordial para o ensino à distância, 
visto que prioriza a interação entre professor e aluno (GIKANDI, MORROW & DAVIS, 2011; TARAS, 2008, 
2005), possibilitando redirecionamentos das ações dos educandos rumo a melhorias em seu processo de 
ensino-aprendizagem (PALLOFF & PRATT, 2009, BLACK, 2003; BLACK ET AL., 2004, 2003; WILLIAM, 2000), 
o que pode levar ao maior desenvolvimento acadêmico e motivação (KOH, 2008; CRISP & WARD, 2006). 
Com base nesses pressupostos teóricos, e considerando que o ensino online eficaz exige maior nível 
interacional, tanto para reduzir a distância transacional (cf. MOORE, 1993) quanto para suprir a falta da 
interação face a face (ROBLES & BRAATHEN; 2002), a análise aqui proposta ancora-se em comentários 
dos professores-alunos quanto aos feedbacks escritos recebidos no primeiro semestre letivo de um curso 
online de mestrado em Didática de Inglês. Os comentários foram coletados através de entrevistas escritas 
e orais e revelaram que o feedback formativo é primordial para a construção de conhecimento, 
motivação e engajamento dos alunos. 

 
 
 

O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM CONTEXTOS DIGITAIS NAS AULAS DOS PROFESSORES 
DE LÍNGUAS 

 
Danielle Cristine Silva - UFLA 

 
 
O presente trabalho é parte do corpus da dissertação de mestrado intitulada: a webquest na prática 
pedagógica do professor de línguas: um estudo de caso. Nesse recorte, a investigação teve como objetivo 
compreender quais as tecnologias da informação da comunicação digitais os professores de línguas de 
uma escola cooperativa se apropriam, e quais eles utilizam no processo de ensino-aprendizagem. As 
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práticas pedagógicas, com a chegada do meio digital, demandam mudanças, do mesmo modo que as 
práticas de ensino-aprendizagem se alteraram com o advento do modelo impresso, a fim de atingir 
recentes esferas sociais. Braga (2013), frisa que “as mudanças não são determinadas pelas mídias, mas 
sim pela perspectiva pedagógica adotada e pela exploração efetiva e criativa dos recursos que o meio 
oferece” (BRAGA, 2013, p. 59). A metodologia contemplou o método qualitativo, tendo como 
instrumento de coleta de dados os questionários semiestruturados aplicados aos três professores de 
línguas participantes. A análise demonstrou que os professores fazem uso de diversas TICD em sala de 
aula, contudo as tecnologias digitais em si não promoveram melhoras para a educação apenas por 
estarem ali à disposição. Elas impactaram positivamente o ensino a partir do uso pedagógico que o 
professor fiz dela. 

 
 
 

O QUE OS GAMES TÊM, QUE A SALA DE AULA NÃO TEM? 
 

Cláudia Helena Araújo Baldo - FFCLRP-USP 
 
 
A partir da perspectiva da Análise de Discurso de Matriz Francesa (pecheuxtiana) e da Teoria Sócio-
Histórica do Letramento, o presente trabalho propõe uma reflexão dos sentidos trazidos por sujeitos-
estudantes da faixa etária entre nove e dez anos de idade, sobre uma questão que ecoa no universo 
escolar: o que os games têm, que a sala de aula não tem? Os sujeitos dessa faixa etária, considerados 
nativos digitais, compreendem a escola “descolada” de sua realidade, por negar o uso das Tecnologias 
Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) tão presentes em suas vidas cotidianas. As análises 
discursivas assinalam que os games trazem espaços que possibilitam a escolha, a criação e a 
aprendizagem. Esses sentidos permitem a vivência de processos de significação, o que promove o 
envolvimento autoral do sujeito-estudante. Em contrapartida, nas vozes desses sujeitos, a sala de aula 
representa um espaço com características opostas às dos games. Lá “os professores decidem tudo por 
nós, apenas cumprimos o que eles mandam”. O resultado desta pesquisa aponta para uma escola que 
não promove significação na aprendizagem e ao se distanciar do que faz sentidos para o sujeito-
estudante, se distancia também dele, pois, sujeito e sentido se configuram ao mesmo tempo. Propomos, 
portanto, que a escola se descole do interdiscurso: “escola é lugar de estudar e não de brincar”, e 
considere o uso de games como recurso de aprendizagem. 

 
 
 

OS DESAFIOS DA MULHER ASSURINÍ PERANTE A VIOLENCIA DOMESTICA NA ALDEIA INDÍGENA 
TROCARÁ, MUNICÍPIO DE TUCURUÍ/PA 

 
Bárbara de Nazaré Pantoja Ribeiro - UFPA 

 
 
O presente trabalho tem como objetivo verificar os desafios encontrados pelas mulheres Assuriní diante 
dos altos índices de violência doméstica presente na aldeia Trocará, município de Tucuruí/Pará, e como 
buscam formas e estratégias para diminuir as agressões sofridas modificando, assim, a realidade que 
vivenciam. Para atingir os objetivos propostos buscou-se apoio teórico-metodológico em autores que 
trabalham a questão indígena e os diversos problemas que estas populações enfrentam em decorrência 
da violência doméstica em suas aldeias, entre os quais destacam-se ANDRADE (1992), RIBEIRO (2014), 
VERDUM (2008) KAXUYANA E SILVA (2008), entre outros. Da mesma forma, realizou-se pesquisa de 
campo na referida aldeia, quando através das técnicas da observação participante e da realização de 
entrevistas se estabeleceu relação mais estreita com seus habitantes. Dados preliminares apontaram 
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altos índices de alcoolismo entre Assuriní sendo um dentre os grandes responsáveis pela crescente 
violência doméstica que as mulheres estão sendo submetidas na sua aldeia, haja vista que os homens 
sob o efeito do álcool tornam-se agressivos, fato gerador de atos de violência. Contudo, também se 
observou que as mulheres Assuriní desenvolvem estratégias para se desvencilharem dos ataques de 
violência, como por exemplo, amarram os agressores embriagados até recobrarem a consciência, assim 
como, se organizam através de reuniões para ajudarem umas às outras através da exposição dos 
problemas enfrentados. 

 
 
 

OS SENTIDOS DE CONECTIVIDADE EM DISCURSOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

Erika Kress – CEFET-MG 
 
 
O trabalho tem por objetivo compreender como o sentido da conectividade vem sendo constituído, 
formulado e como tem circulado em diversos materiais. Como justificativa, tem-se o fato de a 
conectividade ser considerada inicialmente como algo invisível, abstrato, afinal, conectividade não se vê, 
não se toca. Todavia, no mundo contemporâneo, ela passa a ser responsável por uma forte regulação de 
toda uma significação da sociedade. Buscou-se descobrir como o discurso do/no digital promove, por 
meio da formulação de políticas públicas, um efeito de sentido de solução imediata para as práticas 
cotidianas – educação, saúde, entretenimento. O material escolhido para a análise foi o projeto 
internet.org by facebook criado pelo megaempresário Mark Zuckerberg – iniciativa de parceria público-
privada, que vem sendo promovida ao redor do mundo contemporâneo, cujo principal objetivo seria 
“conectar as pessoas de todo o planeta”. Para trabalharmos o objeto discursivo foram utilizados os 
dispositivos teóricos da Análise do Discurso (AD) de filiação pecheuxtiana no Brasil, entre eles, o conceito 
de arquivo de Michel Pêcheux (1977), definido por esse autor como “um campo de documentos 
pertinentes e disponíveis sobre uma questão” e, por nós, considerando o espaço digital. 

 
 
 

PLANTAS MEDICINAIS: SABERES, PRÁTICAS E ENSINAMENTO PRESENTES NA VIVÊNCIA DOS IDOSOS 
DO CENCAPI, CAMETÁ-PA.  

 
Sherlyane Louzada Pinto - CUNTINS-Cametá-PA 

 
 
Esse estudo objetiva analisar os saberes e práticas presentes na vivência dos idosos assistidos pelo Centro 
de Convivência a Pessoas Idosas – CENCAPI-Cametá/PA – sobre o uso de plantas medicinais para fins 
curativos, descrevendo os processos de mudanças nas articulações do uso, manejo e principalmente os 
significados que esse recurso medicinal representa para tais sujeitos. Utilizou-se, como apoio teórico- 
metodológico, obras de alguns autores que discutem as temáticas plantas medicinais, saberes, cultura, 
memoria, identidade, dentre outros, como: Hobsbawm (1998), Di Stasi (1996), Gurgel (2012), Salgado e 
Gomes (2016), Pinto (2013), Tompson (1992), Marconi e Lakatos (2010), Canclini (2012), Geertz (2013), 
e Hall (2011). Da mesma forma, se realizou a pesquisa de campo, mediante observação participante, 
entrevistas, visitas e conversas. Dados preliminares da pesquisa, ainda em andamento, apontam que as 
mudanças apresentadas pela modernidade “tendem” a desmistificar ou deslocar (hibridação, 
miscigenação, deslocamento e outros) os conhecimentos construídos pelo senso comum. Com isso 
algumas construções ideológicas a respeito do uso de plantas medicinais para os assistidos no CENCAPI 
permanecem sobre a guarda das significações deixadas pelos laços afetivos, mas outras passaram por 
um processo de transformação (técnica, e socioculturais) apresentado pelos avanços da tecnologia, 
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transformações espaciais e intelectuais. 

 
 

RECURSOS TECNOLÓGICOS E NARRATIVAS DIGITAIS: QUE HISTÓRIAS ESTAMOS CONTANDO? 
 

Isabel Cristina Dornelas da Costa - UFLA 
Ana Elysa Bastos de Castro - UFLA  

Mariana Melo Costa - UFLA 
 
 
Partimos do pressuposto de que podemos estimular a leitura e escrita articulando com o uso de recursos 
tecnológicos distintos ao propor novas formas de criar e recriar histórias. As histórias contadas se tornam 
recursos estimulantes da nossa memória desde crianças, pois representam experiências de vida 
aproximando-se de diferentes manifestações e situações vivenciadas pelos sujeitos. Se as histórias 
permitem que os sujeitos exponham e reflitam sobre situações que compõem sua realidade cotidiana, 
de que forma pode-se estimular o uso das novas tecnologias de comunicação como ferramenta didática 
no processo de ensino e aprendizagem? Diante desta questão, faz-se necessário considerar que a 
tecnologia faz parte do contexto atual contemporâneo e deve ser ressignificada no trabalho pedagógico 
uma vez que é mais que uma ferramenta técnica, é uma possibilidade didática de trabalho em sala de 
aula. Desse modo, temos por objetivo apresentar os primeiros resultados de uma pesquisa que visa 
construir narrativas digitais para estimular o processo de criação de histórias, com intuito de contribuir 
com a formação dos estudantes do curso de Pedagogia. Desenvolvemos uma pesquisa ação a partir da 
elaboração de um projeto de leitura e produção de texto produzidos pelos estudantes do curso de 
Pedagogia. A base teórica baseia-se nos estudos de Paulo Freire sobre a formação de professores, Moran, 
Sancho e Hernandez, Magda Soares sobre letramento digital e Pierre Levy, sobre cibercultura. 

 
 
 

THE MEANING MAKING OF DIGITAL MULTIMODAL TEXTS BY UNDERGRADUATE STUDENTS 
 

Carlos Eduardo de Araujo Placido - USP/CAPES 
 
 
The reading of digital multimodal texts has become increasingly common in English as a second language 
classrooms. Although its reading has become a customary practice between ESL teachers and students, 
its production is still incipient. Based on the preliminary data of this research, all the ESL undergraduate 
students interviewed from the University of São Paulo, claimed they did not compose digital multimodal 
texts on a regular basis, and 85% also stated they did not know how to create digital multimodal texts. 
For these reasons, the main objective of this research was to investigate the existing relationships 
between these ESL undergraduate students’ cultural knowledge of digital multimodal texts (here 
exemplified as fanfictions) and multimodality. Furthermore, we also analyzed the effectiveness of using 
digital multimodal texts in an extracurricular course entitled Fanfictional Creative Writing in English, 
which took place in the same university. The pedagogical framework of this course was the Vygotskian 
sociocultural theory. The results of this research indicated that participating ESL undergraduate students 
could not differentiate digital multimodal texts from non-digital multimodal texts. In addition, they also 
exhibited great difficulties in producing digital multimodal texts without the direct help of a more 
experienced partner, and assessing their own texts as well.  
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Versão em português do resumo anterior: 
A SIGNIFICAÇÃO DE TEXTOS MULTIMODAIS POR ALUNOS DA GRADUAÇÃO DE LETRAS 

Carlos Eduardo de Araujo Placido - USP/CAPES 
 

A leitura de textos multimodais digitais vem se tornando cada vez mais comum nas aulas de inglês como 

língua estrangeira (ILE). Embora sua leitura tenha se tornado uma prática habitual entre os professores 

de ILE e seus estudantes, sua produção é ainda incipiente. Com base nos dados preliminares desta 

pesquisa, todos os entrevistados afirmaram não compor textos multimodais digitais regularmente, e 85% 

deles declararam não saber elaborar efetivamente tais textos. Por estas razões, o objetivo principal desta 

pesquisa foi o de investigar as relações existentes entre os pré-conhecimentos dos estudantes de 

graduação de Letras sobre textos multimodais digitais (aqui exemplificados como fanfictions) e a teoria 

de multimodalidade (KRESS, 2009). Além disso, analisei a eficácia do uso de textos multimodais digitais 

em um curso extracurricular intitulado Escrita Criativa Fanficcional em inglês, ocorrido na Universidade 

de São Paulo (USP). Este curso foi organizado embasado na teoria sociocultural vygotskiana. Os 

resultados desta pesquisa indicaram que os estudantes de graduação de Letras participantes deste curso 

não conseguiram diferenciar textos multimodais digitais de textos multimodais não digitais. Além disso, 

eles também apresentaram grandes dificuldades na produção de textos multimodais digitais sem a ajuda 

direta de um parceiro mais experiente.  

 

 

UM ESTUDO SOCIOLINGUÍSTICO CONVERSACIONAL VIA WHATSAPP: ANÁLISE DE UMA CONVERSA 
ORAL-ESCRITA  

 
Bruna Cristina Franco Corrêa - FEPI 

 
 
Este projeto de cunho descritivo-analítico pauta-se em dados atuais do português brasileiro escrito e oral. 
Trata-se de um trabalho analítico na área de Sociolinguística que visa discutir aspectos da análise da 
conversação em mensagens eletrônicas mandadas por Whatsapp. Para tanto, são considerados aspectos 
da análise da conversação oral já estudados pelo projeto NURC e por Marchusci, além de conversas 
realizadas no aplicativo de mensagens de textos. Para a pesquisa foi selecionado um grupo via Whatsapp 
no qual existem pessoas nele conectadas de uma faixa etária entre 20 e 39 anos a fim de ser investigado 
os diferentes aspectos conversacionais que podem surgir em conversas orais-escritas. Busca-se fazer o 
cotejo das conversas que contenham marcas orais, mesmo sendo escritas. A pesquisa fundamenta-se 
nos pressupostos teóricos e metodológicos da Sociolinguística Conversacional e em Análises 
Conversacionais. Os dados serão tratados qualitativamente por meio de imagens e análises de 
produtividade. 

 

CURTA METRAGEM: DISCURSO E TECNOLOGIA 
 

Diego Henrique Pereira - UNIVÁS / FACECA 
Renata Chrystina Bianchi de Barros - UNIVÁS 

 
Nesta comunicação apresentaremos um material audiovisual desenvolvido no âmbito da linha de 
pesquisa “Linguagem, conhecimento e suas tecnologias” do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Linguagem por meio do qual objetivamos apresentar e compreender os modos como os sentidos sobre 
a tecnologia se formulam e circulam na sociedade do século XXI. Ao longo da exposição do referido 
material, o leitor/expectador poderá acompanhar um percurso no qual os autores, fundamentados 
teoricamente na Análise de Discurso de Michel Pêcheux e colaboradores, na França, e de Eni Orlandi e 
colaboradores, no Brasil, dão certa visibilidade para os modos como a tecnologia vem sendo 
discursivizada na sociedade. Do ponto de partida de formulação deste material, o funcionamento da 



204 
 

tecnologia é pensado a partir dos modos como os sujeitos praticam linguagem e produzem sentidos 
modificando a sua relação com o mundo. O vídeo apresentado é um material de leitura cuja inscrição 
pretende produzir uma compreensão discursiva a respeito de tecnologia. 

 

DO IRRELEVANTE AO RELEVANTE: INTERTEXTUALIDADE NA LINGUAGEM PUBLICITÁRIA 
 

Fernanda Ferreira e Silva do Nascimento - Universidade Presbiteriana Mackenzie 
 
No dia 26 de fevereiro de 2015, a internet deparou-se com mais um fenômeno viral quando foi divulgada 
em uma rede social (Tumblr) a fotografia de um vestido muito particular. Com grande repercussão, a 
ilusão de ótica das cores da veste mobilizou diversos veículos de comunicação de todo o mundo para 
levantar a questão e tentar explicar: o vestido é branco e dourado ou azul e preto? Entretanto, no dia 
internacional da mulher (2015), a instituição “O Exército da Salvação” tratou do assunto de maneira 
impactante. Utilizando-se da intertextualidade para esse efeito de sentido, o tema do vestido foi 
incorporado em seus anúncios publicitários para criar uma campanha de denúncia social contra discursos 
machistas do senso comum e a ausência de assuntos relevantes nas grandes mídias. A publicidade como 
um conjunto de técnicas midiáticas para influenciar opiniões e sentimentos do público utiliza-se de 
variados recursos para criar identificação entre o leitor e o texto. A presença da intertextualidade se torna 
uma estratégia que ajuda na assimilação da mensagem que o anúncio deseja transmitir, mostrando o 
objeto que o leitor já conhece, mas oferecendo nova “vestimenta” para o assunto. Tendo como base este 
fundamento, estabeleceu-se o objetivo deste trabalho que é o de aplicar as teorias do dialogismo do 
Círculo de Bakhtin nessa campanha publicitária, que se utilizou de um fato corrente na mídia para criar 
uma propaganda crítica de denúncia social. 

 

ESTUDO ANTROPOLINGUÍSTICO NO LITORAL MARANHENSE: LÉXICO E CULTURA DOS PESCADORES DO 
MUNICÍPIO DE RAPOSA 

 
Raquel Pires Costa - UFMA 

 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar os principais resultados da nossa dissertação de 
Mestrado, em que buscamos observar em que medida o léxico de uma comunidade que trabalha com a 
pesca retrata a realidade sociocultural desse grupo. 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. Pretendemos 
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 
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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Eixo temático: Teoria e Análise Linguística 

 
POTENCIALIDADES PARA O ENSINO: ANÁLISE E REFLEXÕES SOBRE O DISCURSO PUBLICITÁRIO EM 

TRAILERS FÍLMICOS NA PERSPECTIVA MULTIMODAL 
 

Aline Gabrielle Correia da Costa - UFLA/CAPES  
Jinny Kelly Centeno Ramos - UFLA 

 
 
Em meio a ascensão de novas propostas audiovisuais, muito tem se discutido sobre o trabalho com os 
textos e recursos multissemióticos. Nesse sentido, o discurso publicitário muito se utiliza desses recursos. 
Entrelaçados à arte e ao entretenimento, os trailers fílmicos possuem o intuito de alcançar a atenção e 
interesse do público e, para isso, faz uso dos mais diversos significantes linguísticos. Assim, levar para o 
ensino características do discurso midiático e seu impacto sociocultural é considerar uma nova forma de 
conceber a linguagem, com a qual é possível formar cidadãos com autonomia intelectual e pensamento 
crítico. Partindo desse pressuposto, o presente estudo, que foi realizado no âmbito do PIBID/CAPES, 
pretende abordar como o discurso publicitário se constitui nos trailers fílmicos através da multissemiose 
com vistas a discutir as potencialidades do trabalho com os recursos linguísticos e imagéticos aliados ao 
processo de ensino-aprendizagem. Para tanto, admitiu-se como referencial teórico Kress e Van Leeuwen 
(1996), Bakhtin (1997), Maingueneau (2006), Rojo (2009), Vestergaard e Schroder (2000), entre outros. 
A partir do estudo empreendido, foi possível constatar que o discurso publicitário constitui-se como um 
instrumento em potencial para os processos de aprendizagem e formação de leitores críticos 
proficientes. Também foi possível observar as concepções sociais e ideologias presentes nas formas 
verbais e não verbais através dos discursos analisados. 

 
 
 
 

A (RE)CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE DISCURSO EM TEXTOS DE ALUNOS DE PERIFERIA: UM ESTUDO 
COMPARATIVO 

 
Silvia Adelia H. Guimarães - UERJ 

 
 
Este trabalho interpretativista responde a um estudo anterior, cujo objetivo foi pesquisar como alunos 
de nono ano, moradores de uma periferia do Rio de Janeiro, utilizam seu repertório linguístico para 
posicionar-se discursivamente. Na primeira pesquisa, mapeei dez produções argumentativas analisando 
o encadeamento referencial do objeto-de-discurso “droga(s)”. Os resultados, pautados na teoria da 
referenciação, sinalizaram qualidade de escrita aquém da proposta para a série/idade daqueles 
participantes, gerando as perguntas ora investigadas: “como as retomadas se processariam em outro 
contexto de produção? Haveria algum padrão discursivo a ser revelado nos dois grupos distintos?” Assim, 
contando com critérios e ano de aplicação diferenciados, analisei outras cinco produções de nono ano. 
Os principais resultados comparativos dos corpora apontam, em ambos os grupos: a) o surgimento da 
elipse como recurso limitador de um projeto argumentativo; e b) a repetição dos pronomes pessoais e o 
apagamento de outros pronomes, tais como oblíquos e relativos. Contudo, no segundo corpus, escrito 
por alunos que tiveram aulas de base sociointeracionista, percebeu-se maior índice de recategorizações. 
Esses resultados e essa sutil diferença entre os corpora possibilitam refletir sobre os usos da língua nas 
periferias, e sobre uma metodologia que objetive instrumentalizar esses alunos. 
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A CONSTRUÇÃO DOS SUJEITOS BRASILEIROS NA ENUNCIAÇÃO PRESIDENCIAL DE GETÚLIO VARGAS: 
UMA ANÁLISE SEMÂNTICA DA PROCLAMAÇÃO DE 1937 

 
Renata Ortiz Brandão - UNICAMP/CNPq 

 
 
O presente trabalho apresenta uma análise semântica da enunciação de Getúlio Vargas ao tomar a 
palavra enquanto locutor-presidente em sua proclamação ao povo brasileiro de 10 de novembro de 1937, 
texto que anuncia e instaura o regime do Estado Novo. O intuito é investigar e analisar o conjunto de 
palavras que nomeiam e designam os sujeitos brasileiros na sua relação com o Estado, observando, deste 
modo, como Vargas, em sua atividade de fala enquanto governante, afirma, faz pertencer e produz 
sentidos para os sujeitos brasileiros, dirigindo-se a eles ou mencionando-os em sua enunciação. 
Interessa-nos assim analisar os modos pelos quais o locutor-presidente constrói sentidos para os sujeitos 
brasileiros ao nomeá-los, dessa forma, portanto, inscrevendo-os e articulando-os nos fios do seu dizer. 
Por outro lado, nosso intuito é também compreender o modo pelo qual o presidente se afirma como 
locutor e legitima seu dizer. Esta análise nos levará a compreender os modos de identificação do sujeito 
brasileiro pelo Estado e de construção da relação entre governante e governados, a partir da enunciação 
presidencial de Getúlio Vargas. O estudo está ancorado na Semântica do Acontecimento, cuja filiação é 
materialista. Nessa perspectiva, não se parte de um sentido fixo a priori para as palavras, mas se busca 
na materialidade enunciativo-discursiva compreender suas especificidades nos direcionamentos 
semânticos e em sua inscrição em posições ideológicas presentes na sociedade. 

 
 

A RELAÇÃO ALUNO-ESCRITA: QUESTÕES RELATIVAS À DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO PROCESSO DE 
ALFABETIZAÇÃO 

 
Luzia Alves - PUC-SP/CNPq 

 
 
As dificuldades encontradas por alunos em fase escolar são numerosas e demandam uma reflexão acerca 
dos limites entre o normal e o patológico (CANGUILHEM, 2009). Este trabalho problematiza a relação 
sujeito-escrita, considerando alunos com diagnóstico de “deficiência intelectual” a partir do princípio de 
que a escrita acontece para cada ser humano quando um determinado percurso com relação à função 
simbólica for completado (POMMIER, 1998). Esta pesquisa focaliza alunos que frequentam Escola Pública 
de Ensino Fundamental II. O objetivo deste estudo é de analisar o processo de aquisição da escrita desses 
sujeitos no intuito de discutir duas hipóteses conflitantes entre si: (1) eles aprendem por efeito de um 
método desenhado apropriadamente, ou (2) por efeito de uma relação de transferência, estabelecida 
entre professor/aluno, e que atravessa a relação do aluno com o objeto a conhecer (FREUD, 1996; LACAN, 
1998). A perspectiva teórica assumida é a da Clínica de Linguagem, inaugurada no LAEL-PUCSP, e que tem 
o Estruturalismo Europeu como solo para pensar a Linguagem e a Hipótese do Inconsciente para refletir 
sobre a constituição subjetiva desses sujeitos. A metodologia adotada será o estudo de caso. Espera-se 
que os resultados confirmem impressões de experiência já vividas de que crianças, com alguma 
deficiência intelectual, atingem rendimentos satisfatórios por efeito de transferência, por entender que 
métodos são meros suportes no processo de alfabetização e não a causa. 

 
 
 

ALTERAÇÕES PRAGMÁTICAS EM INCORPORAÇÕES NOMINAIS EM TENETEHÁRA (TUPÍ-GUARANÍ) 
 

Ricardo Campos de Castro - UNICAMP/FAPESP 
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Esta apresentação tem por objetivo analisar o mecanismo de incorporação nominal na língua Tenetehára, 
tendo em vista as propriedades desse fenômeno no domínio pragmático. O que se tem observado é que 
os falantes dessa língua costumam apontar duas interpretações distintas, uma para a versão sem 
incorporação e outra para a versão com incorporação. Assim, pretendo postular qual organização 
constante se pode depreender de um paradigma de interpretação aparentemente arbitrário. De acordo 
com Baker (2009), os pares mínimos de incorporação nominal são equivalentes semanticamente. Porém, 
mostrarei que em Tenetehára tal equivalência semântica não implica uma equivalência. A hipótese 
referente a tais diferenças de interpretação tem a ver com aspecto verbal. Mais especificamente, diz 
respeito às propriedades de verbos de accomplishment, cuja realização compreende um período de 
tempo específico; e de verbos de achievement, o qual é entendido como uma efetivação pontual 
(VENDLER, 1967). Esta hipótese parece ser coerente com os dados que serão apresentados, uma vez que 
os exemplos sem incorporações têm interpretações que se aproximam mais de uma interpretação 
pontual, momentânea e instantânea. Já os dados com incorporação exibem situações em que o evento 
é mais contínuo, prolongado e moroso. Mais especificamente, a hipótese de que, em Tenetehára, pode 
ocorrer mudança de aspecto verbal quando um nome se incorpora ao verbo parece encontrar respaldo. 

 
 
 

ANÁLISE DAS MULTISSEMIOSES EM LIVROS DIDÁTICOS: POTENCIALIDADES PARA A FORMAÇÃO DE 
LEITORES  

 
Túlio Lourençoni Maranha - UFLA 

 
 
O presente trabalho tem como objetivo analisar imagens presentes no livro didático de Língua 
Portuguesa, com vistas a analisar as formas de organização dos diferentes recursos semióticos e suas 
potencialidades para os projetos de sentido e para a orientação da interpretação. Para a consecução 
desta análise foi utilizado como aporte teórico a Gramática do Design Visual, teoria proposta por Kress e 
van Leeuwen (2006) e que busca ressaltar os elementos que compõem as imagens, juntamente com suas 
potencialidades indiciadoras de construção de sentido. A necessidade de se propor esse trabalho está 
pautada na importância de discutir as multissemioses que estão presentes nos textos publicados em 
livros didáticos e de se realizar leituras menos intuitivas, que considerem, efetivamente, as combinações 
sígnicas nos processos de constituição dos sentidos. 

 
 
 

ANÁLISE DIACRÔNICA DA VARIAÇÃO LINGUÍSTICA DIAFÁSICA: CARTA E EMAIL 
 

Letícia da Silva Zarbietti Coêlho - UEMG  
Luciano Magno Rocha - UNISOCIESC 

Maida de Freitas Alves - UEMG 
 
 
Tendo em vista as relações linguísticas que se manifestam em uma sociedade em decorrência da 
necessidade dos falantes e as teorias variacionistas, este trabalho busca analisar, no cenário brasileiro, o 
gênero carta em comparativo com sua evolução, o email, bem como, assertar sobre questões estético-
estruturais e intencionalidade comunicativa. Este artigo se deu a partir de uma pesquisa bibliográfica à 
luz de Bakhtin (1997), Marcuschi (2007) Maliska (2010), Marine; Barbosa (2012) e outros teóricos que 
dissertam sobre o tema, e, também, de análises quantitativas para melhor constatação dos dados a partir 
de um corpus textual adquirido do Projeto Para a História do Português Brasileiro – PHPB, pelas 
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transcrições de CHAVES (2006), e de um corpus textual digital oferecido por ZARBIETTI (2017). É possível 
dizer que as alterações e mudanças que passamos para nossa maneira de falar e escrever estão altamente 
ligadas ao nosso estilo de vida e com as necessidades que enfrentamos no dia a dia. Refletindo no 
conceito de criatividade de Chomsky, e provando, segundo Saussure, que o idioma é um fator social e 
por isso precisa ser estudada e analisada.  

 
 
 

ANÁLISE SEMÂNTICO-ENUNCIATIVA NA DESIGNAÇÃO DAS PALAVRAS "LIBERDADE", 
"NEUTRALIDADE" E "PRIVACIDADE" PRESENTES NO MARCO CIVIL DA INTERNET - LEI 12.695/14. 

 
Miresnei Bomfim de Oliveira - UNICAMP 

 
 
Este trabalho objetiva realizar a descrição linguística do funcionamento semântico-enunciativo das 
palavras “privacidade”, “neutralidade” e “liberdade” enquanto designadas no acontecimento 
enunciativo da Lei 12.965/14, Marco Civil da Internet. A hermenêutica jurídica brasileira hodierna tem 
como lastro teórico para a interpretação do Direito o objetivismo positivista, base de sua epistemologia. 
Por isso, seu irrenunciável caráter de ciência normativa, inclusive ao lidar com o sentido e o significado a 
partir de critérios que não levam em consideração rubricas como subjetividade, agenciamento e 
historicidade, balizas interpretativo-semânticas fundamentais. Por seu turno, a Linguística, ciência não-
normativa, tem na Semântica do Acontecimento uma disciplina que entende a língua sem uma remissão 
a um locutor, sem uma centralidade do sujeito, portanto, sem relações empíricas, mas simbólicas, a qual 
trata a enunciação como um funcionamento da língua. Seu instrumento de análise é Domínio Semântico 
de Determinação (DSD), método de designação do sentido das palavras através de cenas enunciativas, 
especificamente dessas palavras, presentes no acontecimento da referida lei. Por este meio, a análise 
mostrará que o direito, ao interpor o mecanismo de controle de constitucionalidade como regra 
interpretativa, impõe a seus operadores, num espaço dividido entre normas constitucionais e 
infraconstitucionais, uma forma de ver esses acontecimentos como especificação, e não como diferença. 

 
 
 
ANÁLISES DE DEFINIÇÕES GRAMATICAIS EM LIVROS DIDÁTICOS À LUZ DE PERINI E OUTROS TEÓRICOS 

 
Letícia da Silva Zarbietti Coêlho - UEMG 

Lídia Maria Nazaré Alves - UEMG; FACIG/PAEX 
Lilian Pacheco Monteiro da Costa – UFJF 

Luciano Magno Rocha – UNISOCIESC 
 

 
 
Neste trabalho busca-se refletir sobre conceitos gramaticais abordados em livros didáticos utilizados nas 
escolas da região, bem como analisar sua validade em quesitos como: estruturação, coerência, definição 
e clareza que são fundamentais para que seja declarada como uma matéria bem formulada. À luz do 
principal autor, Perini, em seus livros “Sofrendo a Gramática” (1997) e “Princípios de Linguística 
Descritiva” (2006), e utilizando como apoio as gramáticas dos autores Cunha e Cintra (2013), e também 
Bechara (2009), entre outros autores que também basearam as análises realizadas neste trabalho. 
Conclui-se a partir disso que existem muitos livros didáticos que trazem definições equivocadas de 
elementos gramáticas. Este erro acontece quando os autores confundem as categorias sintáticas com as 
categorias semânticas, mas, que existem livros que fazem essas definições de forma adequada, levando 
ao professor a incumbência de “filtrar” o que é bom e deve ser aplicado em suas aulas.  
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ASCENSÃO DE POSSUIDOR À FUNÇÃO DE SUJEITO DE VERBOS INTRANSITIVOS NA LÍNGUA 
TENETEHÁRA (FAMÍLIA LINGUÍSTICA TUPÍ-GUARANÍ) 

 
Quesler Fagundes Camargos - UNIR/FAPERO 

Ricardo Campos de Castro - UNICAMP/ FAPESP 
 
 
A ascensão do possuidor é um processo comum nas línguas naturais, em que, descritivamente, o nome 
possuído é incorporado ao verbo e o possuidor assume a condição de objeto sintático. Esse fenômeno 
normalmente envolve processos que modificam a função sintática de objetos de verbos transitivos. A 
ascensão do possuidor, inclusive, é um fenômeno encontrado nas línguas da família Tupí-Guaraní. O 
curioso, no entanto, é que a língua Tenetehára permite que esse fenômeno se aplique também a sujeitos 
de verbos intransitivos. Diante disso, este trabalho pretende analisar o mecanismo em que o nome 
possuído incorpora-se ao verbo intransitivo, permitindo assim que o possuidor ascenda à função de 
sujeito. Em termos teóricos, assumiremos a proposta de que esse fenômeno só é possível porque o 
sujeito de verbos intransitivos nessa língua é introduzido na sintaxe como argumento interno, de onde 
se incorpora no núcleo de vP. Uma das fortes evidências disso decorre do fato de que verbos intransitivos 
ativos em Tenetehára (incluem-se nessa classe os verbos inergativos e inacusativos), quando exibem o 
fenômeno de ascensão de possuidor à função de sujeito, deixam de acionar os prefixos de concordância 
verbal de verbos ativos para acionar os prefixos de concordância de verbos inativos (estativos e 
descritivos). Essa mudança morfológica ocorre porque verbos de natureza inativa em Tenetehára, 
quando se submetem a esse processo, passam a se comportar morfossintaticamente como verbos 
inativos. 

 
 
 
CONFIGURAÇÕES MULTIMODAIS NA LITERATURA ADAPTADA A QUADRINHOS: A TEXTUALIDADE DO 

CONTO MACHADIANO 
 

Bougleux Bonjardim da Silva Carmo - CPMAT 
 
 
O objetivo deste trabalho é analisar a adaptação de texto literário a quadrinhos sob os pressupostos da 
textualidade e da multimodalidade. A partir do escopo da Linguística Textual (KOCH, 2002; 2003; 
MARCUSCHI, 2012; SOUZA JÚNIOR, 2012), da Multimodalidade (KRESS, 2010; KRESS; VAN LEEUWEN, 
1996; SOUZA JÚNIOR, 2014a; 2014b) e da concepção do texto literário enquanto forma de discurso e 
comunicação (DIJK, 1987) são descritas as configurações do gênero literatura adaptada a quadrinhos no 
processo de tradução inter-semiótica (NASCIMENTO, 2014; PINA, 2014). Nesta pesquisa de cunho 
bibliográfico e qualitativo foram empregadas as categorias relativas aos fatores de textualidade e 
multimodalidade para a descrição dos elementos verbais e não-verbais, bem como a constituição do 
texto literário adaptado como gênero textual e ação social determinado (BAKTHIN, 2000; MILLER, 2012). 
Para tanto, toma-se como objeto de investigação o conto O Esqueleto, de Machado de Assis, adaptado 
(MOLINA; KOPROWSKI, 2015). Argumenta-se quanto às tipificações no processo de adaptação e mostra-
se, como resultado: (i) a imbricação dos vários modos de linguagem na rearticulação da textualidade 
desse inter-gênero; (ii) a reconstituição do processo de interação representado no discurso (GOFFMAN, 
1970) e (iii) a recriação de determinados movimentos retóricos da narratividade literária para a 
linguagem em tela, em virtude das operações de retextualização (MARCUSCHI, 2007). 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A RELAÇÃO ENTRE LINGUAGEM E MEMÓRIA NA DOENÇA DE ALZHEIMER: 
CENÁRIO DE PESQUISAS ACERCA DA TEMÁTICA. 

 
Daniely Martins dos Santos Ferraz – UESB 

Nirvana Ferraz Santos Sampaio (UESB) 
 
 
Entre às desordens neurodegenerativas, a doença de Alzheimer (DA) corresponde a 50% até 70% das 
ocorrências diagnosticadas. O quadro clínico da DA caracteriza-se por um início insidioso e pelo 
comprometimento progressivo da memória e outras funções cognitivas, resultando em déficits nas 
atividades de vida diária do indivíduo. Contudo, à medida que a doença progride os déficits também 
podem ser observados em outros domínios cognitivos, no qual destaca-se a linguagem. O objetivo 
principal deste trabalho é investigar a relação entre linguagem e memória na DA a partir do levantamento 
bibliográfico sobre os estudos produzidos a respeito dessa temática. O nosso ponto de vista sobre a 
linguagem e memória na DA está ancorado na perspectiva enunciativo-discursiva. Entretanto, é de nosso 
interesse verificar outras abordagens para essa temática. Para tanto, realizamos uma busca nos portais 
de periódicos Capes, NCBI – PudMed e Scielo, onde estão indexados periódicos nacionais e 
internacionais, de Qualis elevados, além de teses e dissertações produzidas em instituições de 
reconhecimento. Verificamos que predominam pesquisas quantitativas, baseadas em resultados de 
testes metalinguísticos. A Neurolinguística Discursiva vem se mostrando como um campo promissor para 
os estudos da relação entre linguagem e memória. Consideramos que há possibilidade de subsídios para 
uma prática (clínica) com a linguagem e a memória a partir do prisma enunciativo. 

 
 
 

ESTRATÉGIAS DE CATEGORIZAÇÃO/REFERENCIAÇÃO NA FALA DE UMA ESTUDANTE SECUNDARISTA 
 

Sergio Casimiro - UNICAMP 
 
 
Neste trabalho, analisaremos as estratégias de categorização e referenciação na fala de Ana Júlia, uma 
estudante secundarista de Curitiba, durante sua fala na Assembleia Legislativa do Paraná, sobre o 
movimento de ocupação ocorrido em 2016 contra as políticas do governo Temer, dentre elas a aprovação 
da PEC 241. Empregaremos conceitos pertencentes aos estudos sociolinguísticos, como encontrados em 
Bentes (2009a, 2009b), Gumperz (1982a, 1982b, 2013), Goffman (2013), Hanks (1996, 2008), Irvine 
(2001) e Coupland (2007), e conceitos pertencentes aos estudos textuais-discursivos, como encontrados 
em Mondada & Dubois (2003), Apothéloz & Reichler-Béguelin (1995), Koch (2008a, 2008b, 2009, 2012), 
Koch & Cunha-Lima (2012), Marcuschi (2007a, 2007b, 2007c, 2008), Marcuschi & Koch (2006), Jubran 
(2006) e Carvalho (2005). Parte-se da hipótese de que a categorização não só pode ser um recurso de 
registro e estilo na fala desta estudante secundarista, mas também pode apresentar funções textuais-
discursivas e argumentativas. 

 
 
 

FERDINAND DE SAUSSURE E O OBJETO DA LINGUÍSTICA: DELIMITAÇÃO E RESQUÍCIOS 
 

Micaela Pafume Coelho - UFU/CAPES 
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O percurso de elaboração do conceito de língua, em Saussure, permite observar a delimitação de um 
objeto, na maior parte das vezes, claro e bem definido, tanto que tal delimitação fez com que, 
posteriormente, fosse outorgado à Linguística o estatuto de ciência moderna. Não obstante, em alguns 
momentos da teorização saussuriana, é possível observar, na conceituação específica sobre a língua, 
resquícios daquilo que Saussure entendia como “as línguas”. Quando, por exemplo, é dito no Curso de 
Linguística Geral, que “a língua existe na coletividade sob a forma duma soma de sinais depositados em 
cada cérebro, mais ou menos como um dicionário”, pode-se inferir que, na verdade, neste trecho 
Saussure fala das línguas, e não da língua, objeto da Linguística. Afirmamos isso, pois o sistema, que é a 
língua, tem seu funcionamento completo em todos os indivíduos; ou seja, em todos eles operarão as 
noções de valor, de relação, de negatividade, de oposição e de sistema. O que se mostra incompleto no 
individual, mas inteiro na coletividade, são os elementos próprios de determinada(s) línguas(s) – o léxico, 
as estruturas sintáticas etc. Considerando isso, em nosso trabalho, temos como objetivo identificar 
elementos que evidenciem a existência de resquícios do que se entendia por “línguas” na delimitação 
saussuriana da língua. Com isso, procuraremos mostrar o movimento de Saussure na constituição do 
objeto de estudo da Linguística, destacando os resquícios da metodologia comparatista. 

 
 
 

LEITURA DE FÉRIAS: O QUE OS USUÁRIOS DO TWITTER ESTÃO LENDO? 
 

Letícia da Silva Zarbietti Coêlho - UEMG  
Lídia Maria Nazaré Alves - UEMG; FACIG/PAEX 

Lilian Pacheco Monteiro da Costa – UFJF 
Luciano Magno Rocha - UNISOCIESC 

 
Propomos apresentar os resultados parciais de uma pesquisa que se volta para a relação entre leitura e 
redes sociais na hipermodernidade e contemporaneidade. Seu título traduz bem sua motivação voltada 
para a averiguação do tipo de leitura e de instrumentos de leitura que os jovens desenvolvem, ao longo 
do período das férias, objetivando a aplicação das metodologias ativas, como forma de unir suas 
experiências nas redes sociais, sobretudo no Twitter e Skoob. Para alcançarmos nosso objetivo optamos 
por pesquisa exploratória, pois durante os dias 23 a 30 do mês de junho de 2017, o banco de dados das 
redes sociais supracitadas foi consultado para a coleta de material a ser analisado. A pesquisa está 
desenvolvida em três etapas: na primeira fizemos o levantamento de dados, a fim de sabermos que tipo 
de leitura os jovens experimentaram; na segunda fizemos um estudo de bibliografias que versam sobre 
o assunto, tais como Marcuschi (2014), Rojo; Barbosa (2015), Araújo; Leffa (2016), e de outros teóricos 
que dialogam sobre o tema. Na terceira foram desenvolvidos os capítulos teóricos, juntamente com a 
análise quantitativa dos dados. Os resultados parciais já podem ser observados e dizem respeito ao fato 
de estarmos vivendo na era da Web 2.0, na qual todos são produtores e receptores de conteúdo. Nessa 
conjuntura, os alunos experimentam diferentes tipos e instrumentos de leitura, sem, contudo, 
aprofundá-las. Como parte da pesquisa, proporemos uma intervenção, a partir da utilização das 
metodologias ativas unidas às tecnologias mais usuais. 
 
 

MULTIFUNCIONALIDADE DO CONECTOR “MAS” EM TIRINHAS: ASPECTOS TEXTUAIS, INTERATIVOS E 
MULTIMODAIS 

 
Bougleux Bonjardim da Silva Carmo - CPMAT 

 
 
Este artigo descreve a diversidade de funções da conjunção “mas” como conector contra-argumentativo 
em tirinhas. Nessa perspectiva são identificados os valores semântico-pragmáticos não previstos pela 
gramática tradicional discorrendo-se sobre a expansão textual-interativa desse item, de acordo estudos 
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pragmático-funcionalistas (ALOMBA RIBEIRO, 2005; NEVES, 2000; PORTOLÉS, 2001; URBANO, 1999). O 
corpus é uma amostra de seis tiras, oriundas de diversos contextos de circulação, temas e autores, com 
a presença de enunciados com o “mas”. A análise apoia-se nas cenas multimodalmente representadas 
em cada ocorrência (KRESS, 2000). Os resultados da análise demonstram: (i) a produtividade das funções 
não prototípicas; (ii) como os elementos multimodais fornecem pistas contextuais para a interpretação 
pragmática do conector estudado; (iii) a descrição gramatical tradicional não é suficiente para a 
compreensão de sua multifuncionalidade, e (iv) as tiras valem-se da língua em uso no contínuo oral-
escrito (LINS, 2004). 

 
 
 

NAS TRILHAS DA ESTRADA REAL - O CAMINHO DO SABARABUÇU 
 

Jocyare Souza - UNICAMP 
 
 
Este trabalho apresenta, considerando a perspectiva teórica da Semântica do Acontecimento de Eduardo 
Guimarães, os efeitos de sentido da nomeação tomada como um fenômeno histórico. Propõe, assim, 
uma análise do processo constitutivo que marca o espaço de enunciação das designações das cidades 
históricas mineiras que surgiram no Ciclo do Ouro, enfocando o acontecimento enunciativo em sua 
historicidade. Há, dentro dessa perspectiva, uma relação da língua com um falante que se apresenta 
como sujeito político e social da enunciação. Assim, ao decidir trabalhar o processo onomástico dos 
topônimos mineiros que surgiram durante o ‘ciclo do ouro’ em Minas Gerais procuramos compreender 
o processo designativo revelado por uma história que buscamos ler e interpretar, não de qualquer lugar, 
como um simples relato factual, mas como um processo discursivo, cuja interpretação se deu a partir da 
construção do próprio corpus (topônimos mineiros que surgiram durante o ‘ciclo do ouro’ em Minas 
Gerais) que traz em sua essência princípios fundamentais: a história que, sendo memória, constitui os 
sujeitos e as línguas no acontecimento de linguagem; o saber e o político que se constituem marcas de 
um tempo em que os nomes se revelam como processo de uma narrativa que é, antes de tudo, uma 
prática política em que a construção do espaço enunciativo se dá pelo confronto de sujeitos, saberes, 
políticas, identidades, silenciamentos, esquecimentos. 

 
 
 

NEGAÇÃO NA LÍNGUA ZORÓ (FAMÍLIA LINGUÍSTICA TUPÍ-MONDÉ) 
 

Quesler Fagundes Camargos - UNIR/FAPERO 
Cristovão Teixeira Abrantes – UFRG 

Ricardo Campos de Castro – UNICAMP/FAPESP 
 
 
Este trabalho tem por objetivo descrever e analisar algumas estratégias de negação na língua Zoró 
(família Tupí-Mondé). Descritivamente, essa língua apresenta, pelo menos, três itens de polaridade 
negativa, a saber: {am} ocorre com predicados verbais no modo indicativo; {u͂p} se realiza em estruturas 
verbais no modo imperativo; e, por fim, {om} incide sobre predicados nominais e estativos. No exemplo 
abaixo, veja que a partícula {am} ocorre com predicados verbais no modo indicativo e no início da 
sentença. (1) am byp ø-ma a-wanga materá NEG menino 3SUJ-PST 3SUJ-correr ontem “O menino não 
correu ontem”. Observe que, para formar a negação de predicados que estejam no modo imperativo, a 
língua fornece a partícula {u͂p}, a qual deve ocorrer imediatamente à direita do verbo principal. (2) e-
wanga u͂p pajawe ka! 2sg.IMP-correr NEG aldeia em “Não corra na aldeia!” Por fim, pode-se observar no 
exemplo abaixo que a partícula {om} se realiza imediatamente à direita do núcleo do predicado adjetival. 
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(3) jãbu parat om ø-gã aquele bom NEG 3SUJ-PRES “Aquele que não é bom”. Enfim, o que os dados acima 
nos revelam é que os parâmetros que estão envolvidos na seleção das partículas de negação em Zoró 
são, pelo menos, o modo verbal e a natureza do predicado (verbal ou não verbal). 

 
 
NOTES POUR UN LIVRE SUR LA LINGUISTIQUE GÉNÉRALE 10f.: A REFLEXÃO SAUSSURIANA EM TORNO 

DO PONTO DE VISTA 
 

Allana Cristina Moreira Marques - UFU/FAPEMIG 
 
 
Diferentemente de outros manuscritos saussurianos, descobertos somente após a publicação do Curso 
de Linguística Geral (CLG) em 1916, o manuscrito Notes pour un livre sur la linguistique générale 10f. era 
conhecido por Charles Bally e Albert Sechehaye, organizadores da edição póstuma cuja autoria é 
atribuída a Ferdinand de Saussure. Faz parte, portanto, dos “esboços assaz antigos” aos quais os editores 
tiveram acesso no processo de produção do Cours. Este documento, catalogado por Robert Godel e 
arquivado sob a inscrição Ms. fr. 3951/9 na Biblioteca Pública de Genebra, parece ter sido escrito por 
Saussure entre os anos 1893 e 1894 e constitui, presumidamente, segundo Robert Godel e Rudolf Engler, 
notas para o livro de linguística geral prometido por Saussure em carta enviada a Meillet em 1894, na 
qual o linguista genebrino reclama a insuficiência da terminologia linguística de seu tempo e a 
necessidade de reformá-la. Para além da hipótese de que esse documento constitui notas para o livro 
prometido pelo linguista, sua importância se mostra na intensa reflexão de Saussure em torno do ponto 
de vista que nele se apresenta, a qual deu origem, anos mais tarde, à conhecida afirmação de que, em 
Linguística, é ponto de vista que cria o objeto. Assim, pensando a relevância deste postulado teórico, 
propomos uma análise que considera o processo de elaboração teórica que se dá nesta fonte manuscrita 
em particular e que renderá à Linguística um princípio epistemológico fundamental. 

 
 
 

O LUGAR DE OBJETO E A MATERIALIZAÇÃO LINGUÍSTICA DOS SENTIDOS EM FUGA 
 

Vic Stussi de Mello Martins - UFSJ/FAPEMIG 
Luciani Dalmaschio - UFSJ 

 
 

O presente trabalho se sustenta na perspectiva teórica postulada pela Semântica da Enunciação, pela 
qual tentamos estabelecer a constituição de uma sintaxe de bases enunciativas. Afinal, entendemos que 
o dizer se organiza em torno de um acontecimento enunciativo de natureza histórico-social e, por essa 
razão, nos pautamos no estudo da língua em dois vieses: um que se volta para os aspectos internos do 
sistema, e outro que se ampara na exterioridade constitutiva da linguagem. Como recorte desta pesquisa, 
voltamos nosso olhar para o lugar sintático de objeto verbal presente na arquitetura da Língua 
Portuguesa. Sendo assim, partimos do pressuposto de que esse lugar é projetado pelos verbos e se 
configura como espaço de ancoragem para a construção temática e a progressão referencial nas 
predicações de que participa. Nosso interesse é, a partir dessa perspectiva, investigar em que medida 
esse lugar se marca como rota para a fuga de sentidos, conforme Orlandi (2012). A fim de realizar tal 
análise nosso corpus será organizado em torno de textos, de gêneros variados, coletados da mídia, seja 
no formato impresso ou digital.  
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O NEOLOGISMO SEMÂNTICO NA TROVA HUMORÍSTICA: SUBVERTENDO O SENTIDO PARA FAZER RIR 
 

Pedro da Silva de Melo – FFLCH-USP 
 
 
O humor possui um inegável aspecto retórico: o enunciador constrói seu enunciado com a expectativa 
da reação do enunciatário. Para conseguir essa adesão, faz uso de diversos recursos linguístico-
discursivos e, dependendo do contexto, de recursos extralinguísticos. Parte de uma tese de doutorado 
em andamento, este trabalho, a partir de um corpus constituído de breves poemas humorísticos, tem 
por objetivo analisar, sob o prisma dos Estudos Lexicais – Lexicologia e Estilística – como o léxico é 
empregado expressivamente para efeitos de sentido humorístico. Uma dessas estratégias discursivas é a 
criação de neologismos, que podem ser formais (novos significantes) ou semânticos (ressignificação de 
unidades já existentes) e tais criações produzem, em vista do seu caráter inusitado no enunciado, efeitos 
de sentido humorístico. Procedemos a um recorte, contemplando a neologia semântica, que nos conduz 
às seguintes perguntas: como a neologia semântica atua na produção do sentido? Se uma das 
características do neologismo é o sentimento de novidade, por que unidades que não despertam essa 
sensação no(s) falante(s) podem ser consideradas neológicas? Nossa hipótese é que a neologia semântica 
humorística, em vista do seu caráter inusitado, subverte o sentido e valoriza o enunciado estilisticamente, 
mesmo que a temática seja trivial. 

 
 
 

O TEXTO COMO ACONTECIMENTO: UMA LEITURA ENUNCIATIVA DA PROPAGANDA NO OUTDOOR 
 

Wagner Ernesto Jonas Franco - UNICAMP 
 
 
Este trabalho tem por objetivo compreender os sentidos de uma propaganda para o vestibular de uma 
faculdade particular no sul de Minas Gerais. A propaganda foi veiculada em vários outdoors. A 
fundamentação teórico-analítica é a da Semântica do Acontecimento, assim pensada por Eduardo 
Guimarães e outros. Esta disciplina, que pensa os sentidos de uma forma materialista, toma como objeto 
de análise o enunciado que integra o texto, este definido como dispersão. Conceitos como o de cena 
enunciativa e reescrituração foram fundamentais para a compreensão da propaganda no outdoor. 
Conclui-se que a unidade de sentidos da propaganda no outdoor é construída pelo apagamento de outros 
sentidos. O outdoor é um suporte textual que significa na relação com a cidade e insere-se na lógica 
capitalista, que visa ao lucro.  

 
 
 

OS MECANISMOS DE PRODUÇÃO DE SENTIDO E O PROCESSO DE LEITURA DO TEXTO PUBLICITÁRIO: 
UM ESTUDO À LUZ DA TEORIA SEMÂNTICA 

 
Amanda Carvalho Souza - PUC-MG/FAPEMIG 

Érika Dourado Amorelli - PUC Minas/FAPEMIG 
 
 
O objetivo desta pesquisa é investigar o processo de leitura e os mecanismos de produção de sentido, à 
luz do estudo da Teoria Semântica. Com essa investigação pretendemos discutir o conceito de leitura, 
que durante muitos anos ficou restrito à compreensão das palavras e das orações gramaticais. 
Enfatizamos a importância do sujeito desenvolver um novo olhar sobre o texto, na construção do 
conhecimento. Como subsídios para esta pesquisa foram utilizados os pressupostos teóricos de Frege 



215 
 

(1978) sob a perspectiva da referência, que é fundamentada no texto Sobre o sentido e a Referência e 
nos pontos de percepção e inferência da teoria de Umberto Eco (1998), mencionados na obra Tipos 
Cognitivos e Conteúdo Nuclear. O corpus de análise deste estudo é uma propaganda publicitária impressa 
de lingerie da marca Duloren, que circulou no Rio de Janeiro, no ano de 2012, em que ressaltamos as 
condições de produção, circulação e recepção deste texto. Por meio da análise dessa peça publicitária, à 
luz dos pressupostos semânticos, reafirmamos que a leitura é um mecanismo para a reflexão e a 
criticidade e uma ferramenta de cidadania. 
 

 
 

PRECISÃO LEITORA E ENTONAÇÃO NA RELAÇÃO ENTRE FLUÊNCIA E COMPREESÃO 
 

Cristiane Vieira Costa Abreu - UESB 
 
 
A leitura é uma competência linguística influenciada por diversos processos cognitivos e resulta de dois 
componentes principais: a decodificação de palavras e a compreensão. Nesse sentido, a leitura envolve 
desde o reconhecimento de palavras até a análise do seu conteúdo, tornando possível a compreensão. 
A presente pesquisa pretende investigar qual a relação entre o desempenho da fluência e a compreensão 
da leitura. A pesquisa está situada em uma área de contato entre a Psicolinguística e a Aquisição da 
Linguagem, em um campo de abordagem que contempla a aquisição da leitura e escrita em diálogo com 
as contribuições dos estudos da neurociência com o propósito de entender como os fenômenos da 
linguagem ocorrem no cérebro. Assim, pretende-se investigar a aprendizagem e desenvolvimento da 
leitura e compreensão de textos em escolares do 4º ano do Ensino Fundamental. Para a observação do 
desempenho da fluência, o presente estudo elegeu avaliar os elementos tempo, velocidade, precisão e 
entonação numa correlação com a compreensão. Espera-se, portanto, que os resultados desta pesquisa 
possam contribuir na prática dos educadores e demais profissionais que lidam com a aquisição e 
aprendizado da leitura e escrita de forma a reunir informações relevantes para o entendimento do 
processamento de leitura, sobretudo em relação à importância do desenvolvimento de sua fluência e sua 
relação com a compreensão da leitura. 

 
 
 
 

PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES ACERCA DO COMPORTAMENTO SEMÂNTICO-ENUNCIATIVO DAS 
PREPOSIÇÕES COM E SEM NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 
Thatiana Ribeiro Vilela - UNIFESP/CAPES 

 
 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar as primeiras considerações a respeito do 
comportamento semântico-enunciativo das preposições COM e SEM. Para tanto, faz-se necessário 
descrever individualmente, no sistema linguístico, o funcionamento de COM e SEM em termos de uma 
definição unitária capaz de abarcar suas diferentes funções sintáticas, de um lado, e de explicar seus 
variados valores em discurso, de outro. Assim, buscaremos recuperar formas de regularidades próprias 
aos usos destas preposições capazes de permitir melhor compreender o papel que lhes cabe na 
construção do sentido dos enunciados aos quais se integram. Está também em nossos objetivos 
estabelecer um quadro comparativo entre as regularidades próprias a COM e SEM, unidades linguísticas 
que são comumente apreendidas como antônimas em relação ao(s) sentido(s) que apresentam, bem 
como (re)pensar as práticas de ensino- aprendizagem de morfossintaxe por meio do estudo semântico-
enunciativo das preposições, contribuindo, assim, para a elaboração de propostas pedagógicas de 
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natureza reflexiva. A investigação fundamenta-se na Teoria das Operações Enunciativas (CULIOLI, 1990; 
DE VOGÜÉ, FRANCKEL & PAILLARD, 2011) e nos trabalhos destinados à semântica das preposições 
realizados por Franckel & Paillard; Paillard (2007). 

 
 
 

QUEM É CRIMINOSO? UM ESTUDO SOBRE PALAVRAS QUE NOMEIAM SUJEITOS 
 

Eduardo Santos de Oliveira - UNICAMP/Capes 
 
 
Esse trabalho propõe uma análise semântica enunciativa de palavras que nomeiam sujeitos tomados 
como suspeitos ou praticantes de crimes em textos jornalísticos, buscando compreender, nas derivas de 
sentido dos textos que compõem o corpus, o imaginário social que se projeta sobre essas palavras e sobre 
os sujeitos a que elas referem. Para tanto, buscaremos analisar e expor como os sentidos das palavras 
são constituídos no acontecimento enunciativo, atentando para as tensões da divisão política das 
palavras no processo de agenciamento enunciativo. Tomaremos como base teórico-metodológica a 
Semântica do Acontecimento, num diálogo com a Análise de Discurso de linha francesa – ambas filiadas 
ao materialismo histórico. Nessa perspectiva, o sentido das palavras se constitui num batimento entre o 
presente do acontecimento enunciativo e sua história de enunciações. O nosso corpus inicial será 
constituído de material dos acervos dos jornais O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo e da revista 
Veja, veículos de grande circulação no país. Com o andamento da análise, definiremos a necessidade ou 
não de outros veículos para a constituição do corpus, uma vez que partiremos do funcionamento das 
palavras na enunciação, e que este percurso guiará o encaminhamento das análises, trazendo, 
possivelmente, novas perguntas a compreensão da nomeação dos sujeitos suspeitos de praticar crimes 
ou que tenham comprovadamente praticado. 

 
 
 
REFERENCIAÇÃO E DEMONSTRATIVOS: PORTUGUÊS E ESPANHOL EUROPEUS E LATINO-AMERICANOS 

 
Victor Hugo Barbosa Ramalho - USP/CAPES 

 
 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar as semelhanças e diferenças no uso dos sistemas de 
demonstrativos para a realização da referenciação em português e espanhol europeus e latino-
americanos, a saber, em Lisboa, Rio de Janeiro, Madri e Cidade do México. Para tal finalidade, analisou-
se diacronicamente a frequência de cada uma das formas dos demonstrativos e sua relação com o tipo 
de valor referencial que representam (endofórico, exofórico, endo-exofórico ou anamnésico), através de 
um corpus composto por notícias de jornais dos séculos XIX a XXI. Este estudo se mostra importante para 
o entendimento de processos de variação e mudança linguística, pois com ele é possível se visualizar a 
trajetória do fenômeno do binarismo, isto é, a passagem de um sistema ternário para um binário dos 
demonstrativos, além de suas funções em ambas as línguas. 

 
 
 

RENDAS, REDES E LENDAS: O VOCABULÁRIO DAS RENDEIRAS DO MUNICÍPIO DE RAPOSA, 
MARANHÃO 

 
Raquel Pires Costa - UFMA 
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Os estudos lexicais, ao congregarem o linguístico e o não linguístico, fornecem dados para a leitura da 
cultura de uma sociedade. No Brasil, ainda há muito a ser pesquisado nesse sentido, visto que há diversas 
localidades com características linguísticas peculiares, sobretudo no âmbito lexical. Uma delas é o 
município de Raposa, estado do Maranhão. Sua formação deu-se pela migração de famílias de pescadores 
que deixaram sua terra natal, Acaraú, Ceará, na década de 50 devido a uma violenta seca. Nessa 
migração, as mulheres levaram consigo a bela tradição da renda de bilro, ofício que continua presente 
entre elas até os dias de hoje na comunidade de pescadores deste município maranhense. 
Fundamentando-nos nos pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística (Labov e Milroy), 
Lexicologia (Biderman), Lexicografia (Barbosa, Esquivel e Haensch) e da Antropologia Linguística (Duranti, 
Hymes e Velarde), descrevemos e analisamos o vocabulário das rendeiras de Raposa. Após as consultas 
a dicionários, fizemos análises qualitativa e quantitativa, que demonstraram a existência de um 
vocabulário peculiar, revelando a estreita relação entre língua e cultura e a intersecção entre o universo 
das rendeiras e dos pescadores. No glossário resultante da pesquisa, destacam-se as lexias que designam 
os pontos, objetos e ações relacionados à cultura da renda e demonstram a sua riqueza, assim como a 
criatividade das rendeiras no ato de nomear. 

 
 
 

UM OLHAR BAKHTINIANO PARA O FILME “A CHEGADA”  
 

Marcela Arantes Meirelles - UFJF 
Tânia Mara Silveira Dias - UFJF 

 
 
O filme “A Chegada” (2016) conta como a renomada linguista Louise (Amy Adams) ajuda a desvendar o 
mistério da chegada de alienígenas à Terra em doze pontos diferentes. Através da interação e do diálogo 
com estes seres, ela busca entender a língua/os signos utilizados por eles para se comunicarem. Sob um 
olhar bakhtiniano, pretendemos discutir os conceitos de dialogismo e cronotopia presentes nesta obra 
cinematográfica. Segundo Bakhtin, o homem e a vida são caracterizados pelo princípio dialógico. Na 
dialogia as vozes estão presentes, as entonações são fundamentais, valoram e ideologizam, as palavras 
e as réplicas são vivas e as consciências estão em interação. No esforço de comunicar e traduzir o idioma 
não-linear dos extraterrestres, Louise passa a ver o mundo de forma diferente, alterando inclusive seu 
pensamento e sua noção de tempo. A concepção bakhtiniana de tempo traz consigo uma concepção de 
ser humano, ou seja, a cada nova temporalidade, corresponde a um novo sujeito. A cronotopia é então, 
a relação indissociável entre tempo-espaço envolvida na produção do discurso. Enquanto o espaço é 
social, o tempo é histórico, pois é a dimensão do movimento no campo das transformações e dos 
acontecimentos. Desta maneira, a história não está estagnada, pronta concluída, já-dada, mas se 
materializa no uso do signo. O filme, repleto de signos e mistérios, nos faz pensar, para além de questões 
existenciais, sobre a relação com o outro, a nossa comunicação e a compreensão sobre o tempo. 

 
 
 

UM OLHAR ENUNCIATIVO PARA AS FORMAÇÕES NOMINAIS ‘MÃE SOLTEIRA’ E ‘CASAL GAY’ 
 

Laura Dela-Sávia Braga e Castro - PIBIC /UFSJ 
Luciani Dalmaschio - UFSJ 

 
 
Este projeto filia-se aos estudos sintáticos de base enunciativa, cujo pressuposto volta-se à reflexão sobre 
a materialidade linguística percebida pelo olhar da Enunciação. Pretende-se abordar as formações 
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nominais (FN) “mulher solteira” e “casal gay” a fim de buscar os potenciais de articulação que os nomes-
núcleos e seus determinantes contraem na constituição dos referenciais que sustentam essas formações. 
Busca-se, ainda, estudar as relações internas e externas na constituição desses sintagmas, observando 
como os traços histórico-sociais atuam na enunciação dessas formas. Para tanto, o presente trabalho 
filia-se à teoria de que, embora os efeitos de sentido estejam domesticados pelas regularidades histórico-
sociais, há forças de desvio que os orientam para movimentos de fuga daquilo que vem previamente 
marcado no dizer. Para a execução da análise proposta, será realizada, por meio do site de pesquisas 
Google, uma busca por ocorrências dessas FNs, de modo a validarmos a hipótese de que, se por um lado, 
há um esvaziamento na adjunção atribuída pelo adjetivo ‘solteira’ ao nome ‘mãe’, por outro, a ocupação 
do lugar de adjunto é peça-chave na estrutura linguística para a agregação do traço ‘gay’ ao nome ‘casal’.  

 
 
 

UMA ANÁLISE ENUNCIATIVA DA PALAVRA “POESIA” EM UM LIVRO DIDÁTICO 
 

Adilson Ventura da Silva - UESB 
 
 
O objetivo desse trabalho é analisar os sentidos da palavra “poesia” no livro didático “Português: 
Linguagens, 8º ano” de Cereja e Magalhães. Pensamos nessa análise para compreender, por um lado, 
como esses sentidos estabelecem, no Espaço de Enunciação, o que seja a poesia e, por outro lado, em 
que medida há uma relação entre a poesia e a interpretação nesse livro. Com isso, podemos contribuir 
para melhor compreender como o livro didático estabelece o que é e como se deve interpretar textos. 
Para tanto, nos posicionaremos teoricamente na Semântica do Acontecimento, considerando que os 
estudos do sentido devem se localizar na enunciação, no acontecimento do dizer. Isso nos traz a 
possibilidade de observar o modo como o acontecimento recorta certos memoráveis, estabelecendo 
possibilidades de interpretação. Além disso, para descrever esses sentidos na enunciação, utilizaremos 
os procedimentos enunciativos de análise, que são a reescritura e articulação, podendo, assim, 
estabelecer o Domínio Semântico de Enunciação (DSD) dessa palavra neste texto específico. 

 
 
 

“ESTUDO DA SIGNIFICAÇÃO: NOMES PRÓPRIOS” PESQUISAS ENUNCIATIVAS SOBRE NOMES DE 
CIDADES MATOGROSSENSES 

 
Giseli Veronez da Silva - UNEMAT/CAPES 

Rodrigo de Santana Silva - UNEMAT 
 
 
Este trabalho tem por objetivo apresentar as pesquisas desenvolvidas no projeto “Estudo da significação: 
Nomes próprios”, desenvolvido por alunos, professores e colaboradores da Universidade do Estado de 
Mato Grosso em parceria com outras instituições de ensino do Brasil. Nesse sentido, apresentamos um 
percurso histórico da constituição do projeto que se institucionalizou em julho de 2013 a partir da 
portaria de número 1205/2013. Para isso, apresentaremos os resultados deste grupo de pesquisa, a partir 
de um levantamento bibliográfico das produções científicas desses pesquisadores, e ver como que a 
partir de uma teoria que tem suas raízes na teoria da enunciação de Ducrot e Benveniste, avançar em 
estudos dessa área a partir de uma materialidade específica, o nome próprio de cidade. Pontualmente, 
vamos analisar os sentidos da nomeação a partir do movimento semântico que leva uma expressão ou 
um nome a significar no acontecimento da linguagem. Mobilizamos para análise dos nomes os construtos 
teóricos da Semântica do Acontecimento (2002, 2005), de Eduardo Guimarães. A partir dos recortes 
pretendemos evidenciar que o processo de nomeação não é algo aleatório, existe um agenciamento 
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específico da posição sujeito que nomeia. Assim, procuramos contribuir para os estudos da linguagem, 
uma vez que consideramos que a língua e o sujeito da linguagem se constituem a partir de uma formação 
sócio-histórica. 

 

DE L’ESSENCE DOUBLE DU LANGUAGE E NOTES POUR UN LIVRE SUR LA LINGUISTIQUE GÉNÉRALE 
10.F: UMA ASSOCIAÇÃO POSSÍVEL ENTRE MANUSCRITOS SAUSSURIANOS 

 
Allana Cristina Moreira Marques - UFU/FAPEMIG 

 
Após um século da publicação do Curso de Linguística Geral (CLG), o retorno a esta edição, cujas 
condições de produção são, como sabemos, deveras particulares, parece, ainda hoje, imprescindível. 
Atualmente, com a descoberta e a democratização dos manuscritos saussurianos, a teoria linguística de 
Saussure tem ganhado novo interesse e colocado novos questionamentos para os pesquisadores que 
mergulham na investigação desta reflexão teórica fundamental. Neste trabalho, propomos um estudo 
que busca examinar as fontes manuscritas de Ferdinand de Saussure, especificamente, os documentos 
“Notes pour un livre sur la linguistique générale 10f.” e “De l’essence double du langage”. O primeiro foi 
doado à Biblioteca de Genebra em 1955. Contrariamente ao segundo, era conhecido pelos editores do 
CLG e foi utilizado para a elaboração do CLG. O segundo manuscrito faz parte dos documentos 
saussurianos encontramos mais recentemente, em 1996. A escolha por ambos documentos, em meio às 
numerosas folhas manuscritas de Saussure, se deve ao fato de que, em momentos distintos, foram 
considerados por estudiosos da fortuna saussuriana como sendo anotações para o livro de linguística 
geral prometido por Saussure em carta enviada a Meillet em 1894. Tendo isso em vista, neste trabalho, 
procuraremos, a partir de uma análise inicial dos manuscritos selecionados, averiguar quais elementos 
nos permitem estabelecer uma aproximação entre estes documentos historicamente distanciados. 

 

ESPAÇO DE ENUNCIAÇÃO E ARGUMENTAÇÃO: A “CIVILIZAÇÃO” ABORÍGENE 
 

Rosimar Regina Rodrigues de Oliveira - UEMS/FUNDECT/CNPq 
Marlon Leal Rodrigues - UEMS/FUNDECT/CNPq 

 
Apresentaremos uma análise do texto intitulado “O problema dos indígenas”, que foi publicado em 
setembro de 1940, cerca de um ano após ter início a divulgação da Marcha para Oeste. Nesse artigo 
analisamos, a partir do aporte teórico da Semântica do Acontecimento, como que o Locutor (L), ao dizer 
a partir do lugar social de locutor-cientista social (l-x), sustenta a sua posição e argumenta na direção de 
que sabe o que diz e diz da importância da realização da marcha para o Oeste, proposta pelo governo 
para a “solução dos problemas”. Nessa direção, interessa-nos compreender como ao falar da “marcha 
para Oeste” o Locutor é agenciado e ocupa uma posição de locutor-x (l-x) que fala do “índio”. Esse 
locutor-x, ao enunciar, se posiciona instaurando o lugar de alocutário-x (al-x) a quem se dirige ao tratar 
da “marcha” e do “indígena”. Assim, a argumentação será considerada na enunciação em que um lugar 
social de locutor sustenta uma posição, sendo que, conforme Guimarães (2013; p. 13), “o sentido da 
argumentação não é o da persuasão é o da sustentação de uma posição, e, nesse sentido, é política”. 

 

ESTRATÉGIAS DE CATEGORIZAÇÃO/REFERENCIAÇÃO NA FALA DE UMA ESTUDANTE SECUNDARISTA 
 

Sergio Casimiro - UNICAMP 
 
Neste trabalho, analisaremos as estratégias de categorização e referenciação na fala de Ana Júlia, uma 
estudante secundarista de Curitiba, durante sua fala na Assembleia Legislativa do Paraná, sobre o 
movimento de ocupação ocorrido em 2016 contra as políticas do governo Temer, dentre elas a aprovação 
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da PEC 241. Empregaremos conceitos pertencentes aos estudos sociolinguísticos, como encontrados em 
Bentes (2009a, 2009b), Gumperz (1982a, 1982b, 2013), Goffman (2013), Hanks (1996, 2008), Irvine 
(2001) e Coupland (2007), e conceitos pertencentes aos estudos textuais-discursivos, como encontrados 
em Mondada & Dubois (2003), Apothéloz & Reichler-Béguelin (1995), Koch (2008a, 2008b, 2009, 2012), 
Koch & Cunha-Lima (2012), Marcuschi (2007a, 2007b, 2007c, 2008), Marcuschi & Koch (2006), Jubran 
(2006) e Carvalho (2005). Parte-se da hipótese de que a categorização não só pode ser um recurso de 
registro e estilo na fala desta estudante secundarista, mas também pode apresentar funções textuais-
discursivas e argumentativas. 

 

RENDAS, REDES E LENDAS: O VOCABULÁRIO DAS RENDEIRAS DO MUNICÍPIO DE RAPOSA, 
MARANHÃO 

 
Raquel Pires Costa - UFMA 

 
Os estudos lexicais, ao congregarem o linguístico e o não linguístico, fornecem dados para a leitura da 
cultura de uma sociedade. No Brasil, ainda há muito a ser pesquisado nesse sentido, visto que há diversas 
localidades com características linguísticas peculiares, sobretudo no âmbito lexical. Uma delas é o 
município de Raposa, estado do Maranhão. Sua formação deu-se pela migração de famílias de pescadores 
que deixaram sua terra natal, Acaraú, Ceará, na década de 50 devido a uma violenta seca. Nessa 
migração, as mulheres levaram consigo a bela tradição da renda de bilro, ofício que continua presente 
entre elas até os dias de hoje na comunidade de pescadores deste município maranhense. 
Fundamentando-nos nos pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística (Labov e Milroy), 
Lexicologia (Biderman), Lexicografia (Barbosa, Esquivel e Haensch) e da Antropologia Linguística (Duranti, 
Hymes e Velarde), descrevemos e analisamos o vocabulário das rendeiras de Raposa. Após as consultas 
a dicionários, fizemos análises qualitativa e quantitativa, que demonstraram a existência de um 
vocabulário peculiar, revelando a estreita relação entre língua e cultura e a intersecção entre o universo 
das rendeiras e dos pescadores. No glossário resultante da pesquisa, destacam-se as lexias que designam 
os pontos, objetos e ações relacionados à cultura da renda e demonstram a sua riqueza, assim como a 
criatividade das rendeiras no ato de nomear. 

 

“OCUPAR E/É RESISTIR”: UM ESTUDO SOCIOLINGUÍSTICO DE UMA OCUPAÇÃO SECUNDARISTA DE 
CAMPINAS 

 
Sergio Casimiro - UNICAMP 

 
Neste trabalho, pretendemos estudar a função da categorização e da referenciação na fala de membros 
integrantes de uma ocupação secundarista de Campinas-SP, ocorrida em 2015. Empregaremos conceitos 
pertencentes aos estudos sociolinguísticos, como encontrados em Bentes (2009a, 2009b), Gumperz 
(1982a, 1982b, 2013), Goffman (2013), Hanks (1996, 2008), Irvine (2001) e Coupland (2007), e conceitos 
pertencentes aos estudos textuais-discursivos, como encontrados em Mondada & Dubois (2003), 
Apothéloz & Reichler-Béguelin (1995), Koch (2008a, 2008b, 2009, 2012), Koch & Cunha-Lima (2012), 
Marcuschi (2007a, 2007b, 2007c, 2008), Marcuschi & Koch (2006), Jubran (2006). Parte-se da hipótese 
de que a categorização não só pode ser um recurso de registro e estilo na fala dos membros dessa 
comunidade de prática, mas também pode exercer papel importante na marcação de sua identidade e 
centro de valor, possuindo também funções textuais-discursivas e argumentativas. O objetivo geral é o 
de estudar a relação entre linguagem e protagonismo juvenil, especialmente, o fenômeno da 
categorização na fala desses estudantes. Temos como metodologias o uso de questionário sociocultural, 
que corresponde a questões escritas sobre o perfil social do entrevistado, entrevista sociolinguística (cf. 
LABOV, 2001, 2008). 
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Eixo temático: Literatura e Artes 

 
A CRIAÇÃO IMAGINÁRIA E RELEITURA DE IMAGENS: UM ESTUDO SOBRE A LINGUAGEM DA CRIANÇA 

 
Melina Carvalho Botelho - UFLA 

Ilsa do Carmo Vieira Goulart - UFLA 
 
 
O presente estudo tem como objetivo compreender as formas de manifestação da linguagem da criança 
a partir de atividades de releitura de imagens em momentos de contação de histórias e refletir sobre o 
desenvolvimento da linguagem como processo de interação social. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 
com base em uma pesquisa-ação com aplicação de atividades de releitura de imagens com crianças de 
uma turma de educação infantil de 3 a 4 anos, de uma rede privada de ensino da cidade do sul de Minas 
Gerais. Priorizou-se a análise da linguagem da criança no processo da formação de sentido e significado 
a partir de livros ilustrados. Para tal análise, foi escolhido o livro “Mágica de Coelho”, de Rogério Borges, 
publicado em 1991, em que os alunos, divididos em grupos de 4, foram os autores da história recontada. 
Após o reconto, a pesquisa dedicou-se à análise das transcrições das falas das crianças embasando em 
estudos de Vygotsky sobre o desenvolvimento da linguagem e na concepção enunciativa-discursiva de 
Bakhtin. Por fim, conclui-se que as atividades de contação de histórias no contexto escolar podem 
influenciar e contribuir para o processo de desenvolvimento e elaboração da linguagem como meio de 
interação e expressão social. Nota-se que ao propor atividades de contação de história em releitura de 
imagens, a criança desenvolve sua expressão oral, criatividade e melhora sua interação com o grupo. 

 
 
 

A DUALIDADE AUTORAL PRESENTE EM BORGES Y YO E SUAS REESCRITAS CONTEMPORÂNEAS 
 

Rosangela Costa de Abreu - UFRR 
 
 
A autoria é um tema que foi abordado de diferentes formas pela teoria e pela critica literária ao longo do 
tempo. Ao debater esse conceito, pode-se remontar ao entendimento de um autor que passa a não 
portar-se apenas como um deus do texto literário, carregando consigo as responsabilidades explícitas e 
implícitas geradas por sua escrita, mas a partilhar essas com seus leitores, e mais que isso, apontar a 
diferença tênue entre seu posicionamento autoral e o pessoal. Também pode-se citar os trânsitos 
textuais e as apropriações como formas criativas que colocam em debate a autoria no âmbito da 
produção escrita, de forma metaliterária. O presente trabalho procura aproximar as duas perspectivas, 
abordando como a questão autoral vem sendo discutida tanto criticamente por teóricos como Barthes 
(2006), Foucault (2001), Bourdieu (1986), quanto metaliterariamente através da análise da obra Borges 
y yo, de Jorge Luis Borges, bem como suas reescritas Yo, ella y eso, de Margaret Atwood, e “JCO” y yo, 
de Joyce Carol Oates. 

 
 
 

A LINGUAGEM FOTOGRÁFICA COMO RECURSO PARA A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 
 

Ludmila Magalhães Naves – Vila Cata-Vento 
Ilsa do Carmo Vieira Goulart - UFLA 

 
 
A partir da concepção da linguagem como forma de manifestação concreta não-verbal e a leitura de 
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imagens como um ato intenso de produção de sentidos, esta pesquisa considera a fotografia uma forma 
de expressão e interação social. Nesta perspectiva, o objetivo deste trabalho é apresentar a fotografia 
como um recurso para produção e narração de histórias. Para a investigação utiliza-se a metodologia de 
análise documental e toma-se como base teórica os estudos de Ramos (2013) e Santaella (2012) que nos 
permite observar os meios e instrumentos empregados na composição das produções literárias. As obras 
escolhidas para análise foram ilustradas com imagens fotográficas desenvolvidas no curso de extensão 
ministrado na Universidade Federal de Lavras, intitulado Fotografia como arte literária na contação de 
histórias, onde cada cursista criou seu próprio livro ilustrado com fotografias autorais. O curso trabalhou 
a identificação das potencialidades do uso da fotografia como técnica de contação de histórias 
intercalando conteúdo teórico e aulas práticas. Conclui-se que a prática da leitura das imagens 
combinada à criação da narrativa permite que a fotografia e o texto dialoguem entre si, o que possibilita 
um maior envolvimento entre o sujeito autor, o sujeito leitor e o livro ilustrado. 

 
 
 

A OBRA DE ARTE ENQUANTO EXPRESSÃO DA TRANSFORMAÇÃO SIMBÓLICA 
 

Mariana Rezende Dini - UNIVAS 
 
 
Este estudo pretendeu uma reflexão teórica em relação à obra de arte e o artista sob a perspectiva da 
psicologia analítica. Tal perspectiva supõe a capacidade em potencial do ser humano de transcender, por 
meio da obra de arte, tanto sua subjetividade quanto a linguagem de sua própria época, embora faça uso 
desta para se expressar possibilitando assim a compreensão por parte de seus contemporâneos. Essa 
“visão além” proporcionada pelo artista seria possível por meio da agregação de outros elementos a uma 
imagem primordial do inconsciente coletivo a fim de expressar alguma coisa para a qual ainda não existe 
conceito verbal. A psicologia analítica denomina o processo artístico de complexo autônomo, reforçando 
seu caráter involuntário, e considera que ao culminar na obra de arte simbólica também representa uma 
transformação simbólica. A premissa norteadora aqui é a de que o inconsciente coletivo passa por 
constante metamorfose de seus conteúdos com o intuito de compensar a unilateralidade do espírito da 
época. Essas metamorfoses, por sua vez, podem ser capturadas atentando-se para as transformações 
dos símbolos que tomam forma na obra de arte, revelando assim as significações que encerram e que 
excedem as possibilidades comuns de compreensão da época em que adquiriram vida. Nesse sentido, a 
psicologia analítica confere verdadeira importância social à obra de arte, considerando-a como um 
processo de auto regulação espiritual na vida das épocas e nações. 

 
 
 

A PERSPECTIVA TEOLÓGICA FEMINISTA E A QUESTÃO DA REPRESENTAÇÃO EQUIVALENTE DO 
FEMININO 

 
Mariana Rezende Dini - UNIVAS 

 
 
Surge no contexto dos feminismos uma experiência de fé que traz à tona questionamentos sobre 
práticas, instituições e linguagem cristãs. A Teologia Feminista propõe nova linguagem religiosa, 
reivindicando a representação teônoma da mulher, considerada igualmente capaz de simbolizar a 
divindade. Esta perspectiva se ocupa, sobretudo, de recuperar o símbolo feminino como símbolo 
equivalente em relação ao masculino. Tal recuperação parte da premissa de uma pré-história matriarcal, 
quando as categorias natureza e feminino supostamente ocupavam um patamar superior de relevância 
social. Lançando mão, portanto, de representações da divindade inspiradas em símbolos femininos pré-
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históricos a iconografia proveniente da Teologia Feminista tem o intuito de proporcionar modelos de 
autonomia fortalecida para as mulheres contemporâneas, assim como resgatar a conexão do ser humano 
com a natureza. Há, entretanto, objeções em relação a Teologia Feminista e sua iconografia, denunciando 
um posicionamento que, embora seja bem intencionado, acaba mais limitando a mulher do que prezando 
por suas infinitas possibilidades de ser. Nesse sentido o presente trabalho visa apresentar a perspectiva 
teológica feminista sobre a linguagem verbal e não verbal para representar a divindade, bem como o 
impasse feminista sobre a representação equivalente do feminino, articulando e refletindo acerca dos 
argumentos apresentados. 

 
 
 

A QUESTÃO DO APAGAMENTO DO SUJEITO DENTRO DO GÊNERO FANTÁSTICO  
 

Larissa Sena Rocha do Nascimento - UFLA/CNPQ 
 
 
Este trabalho tem por objetivo apresentar parte da minha pesquisa realizada junto ao Grupo de Pesquisa 
Linguagem Literária e Educação Estética, coordenado pela professora Andréa Portolomeos, no âmbito da 
literatura UFLA. Mais precisamente, pretende discutir aspectos intrínsecos ao gênero fantástico da 
literatura (como a questão da verossimilhança e inverossimilhança, dos objetos inanimados que podem 
tornar-se animados, da hesitação e estranhamento do leitor), bem como apresentar as especificidades 
da narrativa fantástica lembrando conceitos como ressignificação, plurissignificação e singularização, por 
exemplo. E além disso, através da discussão desses conceitos, a pesquisa intenciona verificar uma 
questão que perpassa vários textos fantásticos representativos de diversas culturas e países, qual seja, o 
apagamento do sujeito na sociedade de conformação burguesa. Para isso, nossa metodologia se 
fundamenta na investigação de textos teóricos sobre o gênero fantástico, lembrando autores como 
Tzvetan Todorov, Selma Calasans e Vitor Chklovski e na leitura crítica de dois textos com marcas do 
gênero fantástico: ‘’’O espelho’’’, de Machado de Assis e ‘’O Nariz’’ de Nikolai Gógol. 

 
 

A UTILIZAÇÃO DE “CONTOS” INFANTIS COMO FERRAMENTA DE ENSINO DA LEITURA E ESCRITA DA 
LÍNGUA ESPANHOLA. 

 
Walbert Sebastião Nascimento do Nascimento - UFPA 

 
 
O gênero textual “Conto” é uma obra de ficção, um texto ficcional. Cria um universo de seres e 
acontecimentos onde a fantasia e a imaginação falam mais alto. O “Conto” também é uma estratégia na 
formação de leitores e por isso é importante estar presente no cotidiano escolar. Portanto percebe-se 
que a utilização do “Conto” infantil, acaba tornando- se uma ótima ferramenta a ser trabalhada na sala 
de aula, no ensino de Língua estrangeira. Ao utilizar o “Conto” no ensino da língua estrangeira, este por 
sua vez, prende a atenção das crianças, estimulando-as a falar, compreender e fixar/decorar palavras da 
língua estrangeira, além de incentivar a imaginação e a criatividade delas. O trabalho busca, por meio de 
“Contos”, que o aluno desenvolva sua oralidade, seu imaginário, sua potencialidade de identificar 
conflitos e, principalmente, o aperfeiçoamento da pronúncia na Língua Espanhola. O projeto tem como 
objetivo principal o ensino e aprendizagem de língua espanhola e visa principalmente o desenvolvimento 
da leitura e escrita através da pronúncia do espanhol dos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, 
agregando a estes alunos conhecimentos semânticos, interdisciplinares e transversais. Nos “Contos” o 
aluno tem a oportunidade de ler palavras que já conhecia em sua língua materna, mas agora em uma 
língua estrangeira. Tendo a consideração do “velho” e o reconhecimento do “novo”.  
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A VIA ESTÉTICA COMO PRINCÍPIO HERMENÊUTICO DA FILOSOFIA NIETZSCHIANA: NOTAS SOBRE O 
NASCIMENTO DA TRAGÉDIA NO ESPÍRITO DA MÚSICA 

 
Adriano Geraldo da Silva - FACAPA 

 
 
O presente trabalho, partindo da obra O Nascimento da Tragédia no Espírito da Música, de Friedrich 
Nietzsche, procura tomar a noção estética como fundamental no desenvolvimento da filosofia 
nietzschiana, de tal modo que constitua o princípio hermenêutico pelo qual Nietzsche elabora sua 
filosofia. Embora tal afirmação não seja consenso entre os estudiosos, procura-se, a partir desta pesquisa, 
retomar algumas das principais intuições nietzschianas a respeito do tema, reordenando-as de modo a 
apresentá-las, mais claramente, como princípios de interpretação da história, da existência humana e do 
ordenamento do cosmos. A via estética é utilizada por Nietzsche como princípio hermenêutico, uma vez 
que o filósofo situa-se na contrapartida do racionalismo moderno, que remonta à sistematização 
socrático-platônica e tem seu ápice no movimento iluminista. Em O Nascimento da Tragédia, Nietzsche 
realiza uma leitura sobre o desenvolvimento teórico e histórico da Filosofia, no qual percebe a perda do 
senso estético à medida que é enfatizada a via racional. A expressão mais aguda desta ausência estética 
na reflexão filosófica é a clássica definição antropológica do homem como ‘animal racional’, que limita a 
condição humana a uma característica única e abstrata, sem nenhuma conexão com a concretude da 
existência. Não obstante, a cultura forjada no ocidente reflete amplamente a ausência do conteúdo 
estético na história do pensamento. 
 
 
 

AS LITERATURAS ORAIS COMO FONTE DE INSPIRAÇÃO: OS DESDOBRAMENTOS DA PRESENÇA DOS 
MITOS BRASILEIROS NA LITERATURA DO SOBRENATURAL 

 
Eduardo Pereira dos Santos – UFLA/Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

 
 
Os estudos folclóricos no Brasil possuem papel fundamental na coleta, confronto e pesquisa de origem 
das produções que compõem a literatura oral brasileira. A propósito das narrativas sobre as figuras 
mitológicas do país, podemos contar com trabalhos como Geografia dos Mitos Brasileiros, de Câmara 
Cascudo, publicada em 1947. O folclorista se debruçou nos mitos que eram ainda vivos, correntes e 
crentes na imaginação popular. Sendo assim, pensando que essas narrativas podem, possivelmente, 
servir de inspiração para os escritores da literatura escrita, buscamos, sob uma perspectiva teórica, 
estabelecer um contraponto entre as narrativas de cunho mitológico em seu estágio oral e os gêneros 
literários escritos que se servem dessas narrativas. Desse modo, o propósito de nosso trabalho se 
inscreve na identificação de recursos presentes na literatura escrita que foram apropriados das narrativas 
orais, no que diz respeito à crença (TOLKIEN, 1947). Para isso, nos dispomos a pensar na escrita que lance 
mão dos mitos brasileiros, por meio de uma pesquisa de base bibliográfica que se valha dos estudos 
literários no que toca a “literatura do sobrenatural”. Nesse sentido, recorremos aos estudos de TOLKIEN 
(1947), LEWIS (1961), TODOROV (1980), CHIAMPI (1980), FURTADO (1980), entre outros estudiosos. 
Portanto, esperamos reconhecer que as produções literárias incluídas na “literatura do sobrenatural” 
contam com propriedades remanescentes daquelas narrativas orais nas quais se inspiraram. 
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AUTOFICÇÃO: A FICCIONALIZAÇÃO DO AUTOR EM TRAICIONES DE LA MEMORIA, DE HÉCTOR ABAD 
FACIOLINCE 

 
Carla Carolina Moura Barreto - UFRR 

 
 
No universo ficcional contemporâneo vem surgindo um enorme contingente de relatos em primeira 
pessoa que apontam para a autoficcionalização do autor. Essas narrativas, denominadas autoficcionais, 
pertencentes ao gênero confessional ou escrita de si, apresentam reflexões sobre as experiências de vida 
do autor e os contornos tênues entre a representação da realidade e da ficção. As narrativas chamadas 
“escritas de si”, em suas diferentes formas de manifestação, têm ocupado a crítica contemporânea que 
busca explicar as imbricações entre os relatos de vida e a sua ficcionalização. Essas narrativas são 
centralizadas no “eu” que corresponde à voz que fala e narra suas experiências íntimas colocando a 
subjetividade do sujeito em primeiro plano. Dessa forma, o presente trabalho tem o propósito de analisar 
a obra "Traiciones de la memória" (2009), do autor colombiano Abad Faciolince, a partir do viés teórico 
do gênero autoficção, variante pós moderna da autobiografia, a fim de apontar na obra a presença do 
debate sobre a (im)possibilidade de representação do sujeito e o pacto estabelecido entre Faciolince e 
seus leitores. Para isto, teremos como embasamento teórico Doubrovsky (1977), Lejeune (2008), Lefere 
(2005), entre outros. 

 
 
 

ENCENAÇÃO DA VIOLÊNCIA EM O FORTE DE ADONIAS FILHO 
 

Bougleux Bonjardim da Silva Carmo - CPMAT 
 
 
O presente trabalho objetiva analisar a obra O Forte, de Adonias Filho, a partir da noção de violência 
como categoria estética, na reflexão dos elementos paradoxais do discurso literário e sua relação com a 
sociedade. Os estudos de Adorno (1970; 2009), Bosi (2002), Oliveira (2007) e Ginzburg (2012) 
estabelecem o quadro teórico e interpretativo. A análise parte da problemática de se saber em quais 
dimensões a noção de uma estética da violência estaria presente na obra de Adonias Filho contribuindo 
com a identização de sua narrativa. Dessa forma, coloca-se o discurso literário como veículo e memória 
de contra a violência e de resistência, bem como a percepção dessa dimensão ainda pouco explorada no 
romance adoniano. Finalmente, mediante a descrição e a busca pelo gesto topoanalítico (BORGES FILHO, 
2007; 2008), confirma-se a hipótese de que a presença das imagens e cenas de violência constitui-se 
como reflexo da fragmentação e tensão social constitutiva da condição humana que, de forma natural, 
se reflete na obra, a despeito da intencionalidade do ato criador, consoante a filosofia estética adorniana. 

 
 
 

GOTHIC REVIVAL: O MOTIVO DA VIOLÊNCIA EM "LÉVIATHAN", DE JULIEN GREEN 
 

Rogério Lobo Sáber - UFMG/UNIVÁS 
 
 
Desde que o cânone da literatura gótica começou a delinear-se, no século 18, com a obra “The castle of 
Otranto”, escrita por Horace Walpole, especial atenção que começou a ser dedicada às complexas 
questões da natureza humana que são problematizadas por tal gênero literário, dentre as quais podemos 
citar a propensão humana à violência, que se desdobra de modo plural nos textos. À parte a possibilidade 
de ser localizado em seu marco histórico-temporal, o gênero gótico sempre se manteve como jazida 
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temático-formal perene à qual escritores posteriores ao século 18 têm recorrido a fim de explorar o 
Nachtseite (isto é, o lado obscuro) do ser humano. Tendo em mente essa perenidade do gênero, 
interessa-nos investigar o motivo da violência no romance “Léviathan”, publicado pelo escritor franco-
americano Julien Green em 1929. A violência corresponde a um dos temas-chave da literatura gótica e o 
ponto de partida eleito deve abrir caminhos para que sejam avaliadas criticamente as escolhas estéticas 
feitas por Green ao explorar o referido tema em seu romance. 

 
 
 

IDENTIDADES PERIFÉRICAS NAS LITERATURAS EM LÍNGUA INGLESA 
 

Isabel Cristina Rodrigues Ferreira - UFLA 
 
 
As literaturas em língua inglesa produzidas nos cinco continentes (América, África, Ásia, Europa e 
Oceania), tanto como língua materna quanto como oficial, desenvolvem-se em gêneros literários 
diferentes (texto poético, narrativo e dramático) objetivando discutir diversas experiências relacionadas 
a questões sociais, de gênero, étnicas, culturais, históricas, entre outras. O objetivo desse artigo é 
promover, por meio de um espaço de debate, reflexões sobre a identidade do sujeito periférico nas 
narrativas em língua inglesa, isto é, como esses conceitos interagem entre si, refletem culturas e 
sociedade e se revelam na construção dessas escritas. As noções de identidades, segundo Hall (1994), 
por exemplo, foram trocadas pelo sujeito pós-moderno cuja identidade passou de fixa a múltipla, 
descentralizada, difundida, isto é, uma identidade em constante transformação à medida que os sistemas 
de representação e significação se expandem. Portanto, essa identidade é fragmentada. Quanto à 
periferia, por outro lado, segundo Said (1994), questiona e corrompe o discurso dominante ou da 
metrópole, ou seja, pensando de uma maneira mais ampla, "a cultura nunca é uma questão de 
propriedade, de emprestar e tomar emprestado com credores absolutos, mas antes de apropriações, 
experiências comuns e interdependências de todo tipo entre culturas diferentes" (SAID, 1994, p.275). 
Visando uma abordagem aberta e plural, esse artigo busca discutir e revelar a riqueza e a diversidade 
dessas literaturas. 

 
 
 

INTERMIDIALIDADE NA POESIA DE REUBEN DA CUNHA ROCHA 
 

Antonio Eduardo Soares Laranjeira - UFBA 
 
 
Este trabalho tem como objeto de estudo a produção Reuben da Cunha Rocha (também autodenominado 
Cavalodada), mais especificamente os primeiros volumes da série Cavalodada em Siga os sinais na brasa 
longa do haxixe, considerada pelo próprio autor como uma “hepopeia sci-fi”. Com base em uma 
abordagem transdisciplinar dos estudos literários, como entendem Jonathan Culler e Eneida Maria de 
Souza, e no diálogo com os estudos de intermidialidade, pretende-se investigar como a configuração 
intermidiática do texto de Rocha instaura um abalo perante as concepções tradicionais de gêneros 
literários e demanda deslocamentos no campo da teoria da literatura. Construído por meio da 
aproximação entre literatura e outras linguagens, o trabalho de Rocha se inscreve no que Evelina hoisel 
e Décio Cruz concebem como discurso literário pop. A partir dessas articulações teóricas é possível 
problematizar os lugares comuns em torno do status da autoria e da própria concepção de literatura, 
compreendendo de que modos noções como originalidade e inovação podem ser rasuradas e 
redimensionadas com o conceito de gênio não-original, proposto por Marjorie Perloff. 
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LA IMAGEN DE BOGOTÁ EN LA NOVELA SIN REMEDIO DE ANTONIO CABALLERO 
 

Ayda Elizabeth Blanco Estupiñán - UFMG 
 
 
La presente ponencia tiene como objetivo principal analizar la representación de la ciudad de Bogotá en 
la novela Sin remedio de Antonio Caballero, publicada en 1984. Se indaga por los imaginarios acerca de 
esta ciudad elaborados desde la subjetividad y experiencia de ciudad del protagonista, dado que es a 
través de la visión de Ignacio Escobar y su recorrer por la ciudad que el lector puede identificar los 
diferentes imaginarios urbanos alrededor de esta. En la narrativa colombiana de las últimas décadas la 
grande ciudad ha estado presente como escenario de situaciones complejizadas por el gran cúmulo de 
ideologías, vivencias, percepciones y símbolos que toman forma en esta. En el ámbito narrativo se 
configuran diversos imaginarios acerca del habitar contextos urbanos marcados por la desigualdad social, 
la pobreza, la violencia, la indiferencia y la muerte. De acuerdo con García Canclini, un imaginario urbano 
es el resultado de la experiencia cotidiana en la ciudad, de las vivencias de quienes la habitan y de las 
simbologías elaboradas alrededor de esta, y también de los conflictos simbólicos entre los individuos, 
grupos y clases que la componen; es casi imposible hablar de la ciudad como conjunto, de ahí que los 
imaginarios están construidos a partir de visiones y experiencias individuales originadas en pequeños 
contextos (2010, p. 97-99). En la novela Sin remedio se presenta un “cruce de miradas, de discursos y 
diferentes lenguajes” (TORRES, 1995, p. 1). 

 

Versão em português do resumo anterior: 

A imagem de Bogotá no romance Sin Remedio de Antonio Caballero 

 

A presente comunicação tem como objetivo principal analisar a representação de Bogotá no romance Sin 
remedio do escritor colombiano Antonio Caballero, publicado pela primeira vez em 1984. Indaga-se pelos 
imaginários acerca dessa cidade, elaborados a partir da subjetividade e experiência do protagonista, dado 
que é por meio da visão de Ignacio Escobar e seu percorrer pela cidade que o leitor pode identificar 
diferentes imaginários urbanos. Na narrativa colombiana das últimas décadas, a grande cidade é 
mostrada como cenário de situações complexas graças a um acúmulo de ideologias, vivências, 
percepções e símbolos que a configuram. No âmbito narrativo configuram-se diversos imaginários sobre 
o habitar contextos urbanos marcados pela desigualdade social, a pobreza, a violência, a indiferença e a 
morte. De acordo com García Canclini, um imaginário urbano é o resultado da experiência quotidiana na 
cidade, das vivencias de quem a habita e das simbologias elaboradas ao redor dessa, e também dos 
conflitos simbólicos entre os indivíduos, grupos e classes que a compõem; é quase impossível falar da 
cidade como um conjunto, daí que os imaginários estão construídos com as visões e experiências 
individuais originadas em pequenos contextos (2010, p. 97-99). No romance Sin remedio apresenta-se 
uma “troca de olhares, discurso e línguas diferentes" (TORRES, 1995, p. 1; tradução nossa).    
 
 
 

LINGUAGEM DA CRIANÇA: A CONSTRUÇÃO DE NARRATIVAS A PARTIR DA RELEITURA DE IMAGENS 
 

Juliana Paula de Oliveira - UFLA 
Ilsa do Carmo Vieira Goulart - UFLA 

 
 
Este projeto de pesquisa parte da necessidade de estudar a linguagem de crianças de 4 anos e o papel da 
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professora como incentivadora do desenvolvimento da expressividade e compreensão leitora. 
Entendendo a importância da linguagem na formação do sujeito e em todas as suas relações sociais, este 
projeto tem como finalidade compreender as formas de manifestação e expressão da linguagem da 
criança a partir de atividades de releitura de imagens em momentos de contação de histórias e os reflexos 
causados pela atividade do professor (contador) como mediador e modelo das criações infantis 
desenvolvendo, assim, o comportamento leitor infantil. Considerando a atividade de leitura como 
processo de construção de significado, a presente pesquisa tem como objetivo apresentar formas de 
manifestação da linguagem da criança a partir de atividades de releitura de imagens em momentos de 
contação de histórias e os reflexos causados pela atuação do professor como mediador e modelo no 
processo de criação imaginária. Para subsidiar a reflexão teórica, nos apoiaremos nos estudos de 
Vygotsky (2001, 2007, 2008) sobre o processo de formação e relação entre a linguagem e o pensamento, 
bem como na concepção e linguagem de Bakhtin (2006) como processo enunciativo e interativo. Para 
isso, apresentaremos os resultados de uma pesquisa de campo, realizada com crianças de 4 anos, em 
que observamos um diálogo realizado entre a professora e os alunos, partindo de uma situação de 
contação de histórias com livros ilustrados. 

 
 

LINGUAGEM POÉTICA COMO ESTRATÉGIA PARA AQUISIÇÃO DE LEITURA E ESCRITA. 
 

Maraisa dos Santos - UFLA 
 
 
Partindo do pressuposto de que a atividade humana é materializada pela linguagem e que esta, por sua 
vez, é demarcada pelas condições de produção que a contextualizam, este trabalho busca examinar, na 
perspectiva da linguagem poética, como se configura a aquisição da leitura e da escrita na Educação 
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental I, considerando a interface entre verbo, som e imagem 
e os diferentes suportes de circulação que os acolhem. Nesse sentido, compreendendo a necessidade de 
propor e explorar novas estratégias didáticas aplicadas à consolidação da leitura e da escrita, destaca-se 
compreender de que forma o docente pode desenvolver estratégias de leitura e escrita criativa que 
levem a criança a compreender e refletir sobre si, o outro e o mundo, sempre na perspectiva do lúdico, 
sem perder de vista os processos intra e interpessoal que norteiam a produção de sentidos e a construção 
de conhecimento. Para tanto, a metodologia se configura na reflexão teórico-crítica sobre um vídeo-
poema do qual derivou a elaboração de um livro de literatura infantil. Como fundamentação teórica para 
subsidiar a reflexão sobre os objetos poéticos criados, destacam-se Mikhail Bakhtin, Roland Barthes, Lev 
Vygotsky e Paul Zumthor.  

 
 

LITERATURA E DIREITO: ANALISANDO “METAMORFOSE” DE FRANZ KAFKA 
 

Gabriela Soares Balestero - UFU 
 
 
No presente trabalho, faremos o estudo do Livro “A Metamorfose” de Franz Kafka de forma a relacionar 
a referida obra com o Direito. Embora escrita em 1912, portanto, contextualizada no momento histórico 
da crise da “Bélle Époque” que antecede a Primeira Guerra Mundial, a obra “Metamorfose” de Franz 
Kafka é extremamente atual. O jeito seco e direto de Franz Kafka descreve a realidade sinistra. Para Kafka 
a vida é tão emaranhada em seu curso natural que ocasiona surpresas diante da forma fria com que trata 
a realidade. Para Kafka não há lei para escrever e sim a frivolidade, o desespero e, no caso da presente 
obra, o completo descaso da sociedade. A crise existencial, religiosa e racional em que vive o personagem 
Gregório, poderia ser chamada de crise da Modernidade, onde fica evidente a desesperança do ser, o 
pessimismo com relação ao futuro, a falta de respostas às questões mais simples e às mais profundas da 
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vida, onde se pretende resgatar valores e princípios tantas vezes esquecidos. Na presente obra, 
observamos a perda da autoridade, o desespero e a ameaça à necessária segurança social, jurídica, 
política, para a permanência no mundo em que vivemos, através da figura de Gregório, transformado 
repentinamente em um parasita. 

 
 
 
 

MARCAS DA AFETIVIDADE DE UMA LEMBRANÇA SOLITÁRIA EM “MEMÓRIAS DE CONCEIÇÃO DA 
BARRA DE MINAS” 

 
Luciane Andrea de Oliveira - EECOL 

 
 
A memória pode ser considerada como algo maravilhoso e, ao mesmo tempo, enganoso. Mesmo sendo 
considerada por muitos como algo imutável, a verdade é que as lembranças guardadas na memória 
podem se desbotar com o tempo, como uma fotografia colorida, deformando-se ao longo do tempo, 
caminhando lentamente ao encontro da decadência, não raras vezes, por não ter quem as perpetue. 
Nesse sentido, ainda que a memória desempenhe uma função relacionada à adaptação para a espécie 
humana, sem a capacidade de esquecer não teríamos a capacidade de inovar, ou mesmo de perceber 
nossos erros. Segundo o sociólogo francês Marice Halbwachs, embora o homem só consiga ter memória 
de seu passado enquanto ser social, a memória é um ponto de vista da memória coletiva, variável de 
acordo com o sentimento que se tem da realidade, observando também o lugar que este indivíduo ocupa 
nas relações sociais. Partindo dessas ideias iniciais, temos o desafio de discorrer sobre um livro não 
conhecido, que narra as memórias de uma pequena cidade mineira, desde seus tempos áureos até sua 
franca decadência, tendo como peça fundamental o narrador, uma espécie de flâneur, que reconstrói 
um passeio imaginário a partir de lembranças de tempos remotos que, muitas vezes, se confundem e se 
agregam não só da sua origem, mas como a lembranças pertencentes a ele. 

 
 
 
 
 

O CINEMA COMO PRÁTICA SOCIAL 
 

Dalva de Souza Lobo - UFLA 
 
 
A práxis social compreende a relação entre teoria e prática como elaboração da realidade na qual 
objetividade e subjetividade articulam-se social, histórica e culturalmente. Desse modo, concretizam-se 
as materialidades sígnicas mediante as quais os sujeitos expressam sua visão de mundo. Tais 
materialidades, no entanto, não se constroem e nem se apresentam pacificamente, mas como resultados 
de processos de luta pelo reconhecimento e pela realização da liberdade humana. É nessa perspectiva 
de materialidade sígnica que se insere o cinema, tendo em vista a tensão entre imagem e sociedade, bem 
como a relação entre forma e conteúdo. Desse modo, este trabalho busca refletir sobre o cinema como 
prática social a partir de duas perspectivas: a alienação e a emancipação. Dentre os objetivos, destaca-se 
examinar de que forma o cinema, como arte, pode contribuir para a formação estética do docente e dos 
sujeitos envolvidos com a educação para além do espaço acadêmico, e de que forma pode significar 
resistência à lógica preconizada pela Indústria Cultural. Para tanto, fragmentos do filme Farenheit 451, 
do cineasta francês François Truffaut, serão analisados e interpretados à luz dos conceitos de Indústria 
Cultural, de Theodor W. Adorno e Max Horkheimer e de Experiência e Memória, de Walter Benjamin. 
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Outros conceitos e autores que se mostrem relevantes à presente reflexão serão apresentados ao longo 
desta reflexão.  

 
 

O COBRADOR DE RUBEM FONSECA: O RECURSO DA VIOLÊNCIA ATRAVÉS DOS PALAVRÕES 
 

Natanael Luiz Zotelli Filho - UNIFEI 
 
 
Os contos reunidos na obra O Cobrador, de autoria de Rubem Fonseca, trazem marcas interessantes que 
os colocam, apesar da época em que foram escritos, no patamar de literatura contemporânea, 
explorando o cotidiano profundamente cru e verossímil. O conto homônimo da obra foi analisado 
fundamentado na perspectiva da literatura contemporânea brasileira e sobre o aspecto do recurso da 
violência associada aos palavrões, protegem a teses autores como Agambem (2009), Duarte (2006), 
Müller (2010), Pinto (2004), Umbah (2008), Martins (2000), Preti (1984), Orsi (2011) e outros. Alguns 
recursos estilísticos são imprescindíveis para o impacto na leitura, logo, com as recorrentes cenas de ódio 
evidente pela violência por meio de imagens escatológicas, além do emprego de palavrões, buscou-se 
comprovar se esses elementos são essenciais à atmosfera pretendida na obra. Considerou-se que os 
recursos textuais e estilísticos foram fundamentais para provocar o efeito de sentido associado ao gênero 
e às circunstâncias hostis de representação no conto. 

 
 
 

O DESABROCHAR POÉTICODA LEITURA: “EXPERIÊNCIAS LITERÁRIAS NA SALA DE LEITURA “CLARICE 
LISPECTOR”. 

 
Gilma Guimarães Lisboa - UFPA 
Gilcilene Dias da Costa - UFPA 

 
 
O trabalho apresenta resultados preliminares de pesquisa acadêmica realizada no Curso de Mestrado em 
Educação e Cultura da UFPA, vivenciada no contexto da “Sala de Leitura Clarice Lispector” da Escola 
Estadual de Ensino Médio Abraão Simão Jatene, município de Cametá/Pará. A pesquisa objetiva analisar 
experiências de leituras literárias com estudantes frequentadores da “Sala de Leitura Clarice Lispector” 
da referida Escola. Os aportes teóricos fundamentam-se nos conceitos de leitura, experiência e sentido, 
a partir de LARROSA (2000; 2004; 2015). O percurso metodológico se faz por meio da Cartografia, na 
perspectiva de DELEUZE e GUATTARI em sua obra Mil Platôs (1995); e de PASSOS, KASTRUP, TEDESCO e 
ESCÓSSIA (2015; 2016 v. 2). Partindo do reconhecimento e da importância da leitura de obras literárias 
em ambientes escolares, para além de sua função instrumental, a pesquisa tem por finalidade 
potencializar o acesso e incentivo à leitura de textos literários no espaço escolar, e potencializar o valor 
poético e formativo da literatura clariceana relacionadas à vivência social e intersubjetiva dos leitores. 
Entendemos a experiência de leitura como travessia (caminho), onde as atividades artístico-literárias 
realizadas na escola por ocasião da pesquisa na sala de leitura Clarice Lispector apontam uma estreita 
conexão entre a leitura literária e a dimensão subjetiva da experiência do leitor, daí sua singularidade, já 
que as experiências de leitura ocorrem em diferentes contextos. 

 
 
 

O LÚDICO NA FORMAÇÃO DOCENTE ATRAVÉS DO JOGO TEATRAL DE BERTOLT BRECHT 
 

Bruna Carvalho de Avelar – UFLA 
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A formação docente implica conjugar teoria e prática na perspectiva dialógica e, nesse sentido, esta 
reflexão, que dialoga com as pesquisas desenvolvidas pelo NELLE (Núcleo de Estudos em Linguagem, 
Leitura e Escrita), visa compreender de que forma o lúdico que norteia a linguagem teatral potencializa 
a formação docente. Considera-se que a interlocução entre educação, arte e cultura, sobretudo na 
perspectiva da linguagem teatral é um potencial aliado para o exercício de uma prática pedagógica mais 
significativa para os envolvidos na relação de ensino e aprendizagem. Dentre os objetivos destacam-se 
investigar os fenômenos que norteiam a articulação intersemiótica da linguagem teatral, examinar como 
se configura o diálogo entre esta e a formação docente e de que forma tal diálogo contribui para a 
construção de conhecimento pautada na formação estética dos sujeitos sociais. Para a presente reflexão, 
elenca-se ''A peça didática de Baden Baden, sobre o acordo'' de Bertolt Brecht, da qual serão examinados 
fragmentos à luz dos conceitos de arte, educação, linguagens, lúdico e dialogismo. Entre os autores que 
discutem a arte, o teatro, a educação e o dialogismo destacam-se Ana Mei Barbosa, Ingrid Koudela, e 
Mikhail Bakhtin, entre outros que possam contribuir com a proposta temática. Dos resultados, espera-se 
que os envolvidos se apropriem de conteúdos relevantes para sua formação acadêmica, social e cultural, 
sem perder de vista a dimensão artística que deve permear tal formação. 

 
 
 
O PÍCARO ESPANHOL NA LITERATURA BRASILEIRA: UMA RELAÇÃO ENTRE LAZARILLO DE TORMES E O 

CONTO UM LADRÃO, DE GRACILIANO RAMOS 
 

Amanda de Araújo Nascimento - UFRR 
 
 
A novela Picaresca surgiu na Espanha, durante o Século de Ouro, como uma crítica aos impérios 
Espanhóis. O protagonista do romance picaresco é intitulado Pícaro, personagem de baixa condição 
social, que almeja ascender socialmente e utiliza sua inteligência e astucia como forma de sobrevivência. 
No Brasil, esse pícaro foi reformulado e denominado por Candido (1970) como “malandro”. A partir disso, 
o presente trabalho tem o propósito de apresentar as características da novela picaresca e seu 
protagonista, o pícaro espanhol, refletindo sobre como o personagem picaresco surge na literatura 
brasileira, tecendo comparações entre os personagens Lázaro de Tormes, da novela espanhola anônima 
Lazarillo de Tormes e o protagonista do conto Um ladrão, de Graciliano Ramos, demonstrando que o 
personagem de Ramos possui características semelhantes as do pícaro espanhol, sendo portanto, um 
malandro da literatura brasileira. Para isto, utilizamos como base teórica Botoso (2011), Candido (1970), 
Forero (1977), entre outros. Não podemos afirmar que o protagonista de Um Ladrão é exatamente um 
pícaro, já que o conto foi escrito em um contexto totalmente distinto, mas podemos apontar a 
caracterização do personagem como um elemento que o aproxima dessa denominação, utilizando a 
tipologia criada por Antônio Candido. 

 
 
 

O QUE SE DISSEMINA NA TRADIÇÃO (E O QUE RESTA DELA?): A LEITURA QUE FALTAVA A NO MEIO 
DO CAMINHO 

 
Leonardo Paiva Fernandes - USP 

 
 
Neste trabalho, propomos apresentar alguns pontos que se disseminaram na tradição literária brasileira 
e que restam na poesia contemporânea. Para tanto, escolhemos mobilizar a memória da tradição a partir 
das relações que “A leitura que faltava”, de Carlito Azevedo, estabelece com “No meio do caminho”, de 
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Carlos Drummond de Andrade. Ao comentar o papel de Carlito Azevedo em sua trajetória enquanto 
leitor, Marcos Siscar afirma que o poeta “significa um encontro com a dita ‘poesia contemporânea’, com 
suas dicções, seus dramas, seus desafios. [...] A poesia e a atuação de Carlito, em determinado momento, 
me ajudaram a abrir uma perspectiva de contemporâneo” (SISCAR, 2013, p. 4). Carlito Azevedo nos faz 
repensar os embater do poeta contemporâneo com o que é disseminado na tradição e as estratégias às 
quais ele recorre para lidar com o impasse (o resto) que essa dimensão arrasta consigo. Trazemos a noção 
de intertextualidade (BARTHES, 2004; KRISTEVA, 2005) para lermos “No meio do caminho” e relacioná-
lo ao poema contemporâneo. 

 
 
 

O SILÊNCIO DO/NO SILENCIADO EM VOZES DE TCHERNÓBIL 
 

Carina Adriele Duarte de Melo - UNIVÁS-UNIS 
 
 
Qual a história que o silêncio cala? Ao silêncio cabe uma voz? Ou ele diz apenas no não dito? Essas são 
algumas questões que nortearão a leitura do livro Vozes de Tchernóbil, de Svetlana Alexiévitch, ganhador 
do prêmio Nobel de Literatura em 2015. Tendo como referencial teórico o livro As formas do silêncio, de 
Eni Orlandi e História e narração em Walter Benjamin, de Jeanne Marie Gagnebin, este artigo pretende 
discorrer sobre as cesuras na historiografia, mais precisamente, quando o silêncio provoca um novo devir 
histórico. A obra Vozes de Tchernóbil é composta por depoimentos de pessoas que viveram direta ou 
indiretamente as consequências de um dos maiores desastres nucleares da história. A pesquisa, aqui 
construída, volta o olhar para o silêncio daqueles que foram calados de diversas formas: quando lhes 
foram negadas a informação, o direito de ir e vir e memória local e identitária. Quando o silêncio nos 
conta uma outra história? Eis a pergunta fundante desta investigação. 

 
 
 

UM ENSAIO REFLEXIVO SOBRE O LIVRE ARBÍTRIO EXPOSTO NA OBRA DE SÓFOCLES: TRILOGIA 
TEBANA 

 
Allan Junior Miranda da Silva - UFPA 

 
A Bíblia nos relata que nascemos livres e que nos foi dado o livre arbítrio de escolha ainda no Éden por 
Deus Todo Poderoso. Porém, ao pensar no destino que cerca a vida humana, no propósito destinado para 
todos no momento de seu nascimento, na onisciência divina e na predestinação, é possível pensar que o 
homem não é senhor, total, de seu destino. É neste momento que as questões passam a se desvelar. O 
presente ensaio trata das seguintes questões: será que realmente somos livres? Ou somos apenas peças 
de tabuleiro nas mãos dos "deuses"? Perguntas como essas nos levam ao encontro das Tragédias Gregas, 
isto é, narrativas literárias que envolviam um mundo dominado pelos deuses e pelos heróis dentro de 
um contexto mitológico e verossímil onde o destino era atribuído à causa de todos os males direcionados 
a humanidade. Para embasar a proposta de reflexão aqui descrita, foi realizada uma análise da obra de 
Sófocles: Trilogia Tebana, necessariamente "Édipo Rei" e "Édipo em Colono", em conjunto com textos 
publicados por autores como Sartre (2002) e trechos da Bíblia Sagrada que tratam do assunto em 
questão. 
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O ROMANCE HISTÓRICO: UM ENTRELAÇAR DA HISTÓRIA E DA FICÇÃO 
 

Roseana Nunes Baracat Moreira - USP / CEFET - MG  
 
Esta comunicação se propõe a abordar as teorias sobre o Romance Histórico e a Metaficção 
Historiográfica, utilizando para isso o romance português “O Segredo da Bastarda”, de Cristina Norton. A 
autora resgata nesta obra a história real passada no século XVII e mescla história e ficção de uma maneira 
quase imperceptível. A autora se preocupou com a recomposição da linguagem, dos costumes e, 
principalmente, com o resgate de um período pouco explorado e conhecido da História política e social 
de Portugal na época de D. João VI. Tal romance, além de seu valor literário, vale também como 
documento, na medida em que sua autora faz vir à tona fatos que, durante algum tempo, ficaram 
submersos. Analisando o tempo e o espaço da narrativa, faz-se necessário o uso de teorias para a análise 
da articulação do texto histórico-literário e das vozes narrativas presentes no romance. 

 
 

PERSPECTIVA ECOCRÍTICA: WALDEN; OR, LIFE IN THE WOODS DE HENRY THOREAU 
 

Janaine Carvalho Maculan - UFLA 
 
Apresentando Walden; or, Life in the Woods de Henry David Thoreau e a sua importância como precursor 
do pensamento ambiental, objetiva-se com este trabalho, fundamentado na perspectiva teórica da 
Ecocrítica, demonstrar a relação entre o homem e a natureza. Para tal, a pesquisa valeu-se somente, no 
que se refere à forma de abordagem do problema, de uma pesquisa qualitativa e, segundo os 
procedimentos técnicos, de uma pesquisa bibliográfica em textos primários e textos secundários. 
Buscando o êxito deste propósito, mostrou-se, primeiramente, a contextualização do escritor na 
sociedade estadunidense do século XIX e também no contexto literário da época para, logo após, definir 
e explicar a fundamentação teórica apresentada por alguns dos principais pesquisadores dessa vertente 
teórica como Glotfelty (1996) e Garrard (2004) e, em seguida, explorar como Thoreau, em seu relato de 
experiência de vida de dois anos, dois meses e dois dias publicado em 1854, apresentou a sua relação 
com o meio ambiente, ou seja, exemplificou como o ser humano pode viver de forma bem mais simples, 
sem destruir o meio ambiente. Finalmente, as considerações finais focalizaram em, principalmente, 
mostrar que, dada a relevância da relação homem e natureza na sociedade contemporânea, o texto 
literário objeto desse estudo pode ajudar em discussões sobre o meio ambiente de forma transversal nas 
escolas básicas, ou seja, algumas discussões sobre a questão ambiental podem ser tratadas nas aulas de 
literatura. 

 
DESDOBRAMENTOS MULTIMODAIS DA BÍBLIA COMO TEXTO LITERÁRIO EM MOTION GRAPHICS: UMA 

ANÁLISE DA RECEPÇÃO DOS LEITORES INTERNAUTAS 
Mariana Junia Gouvea dos Santos - UNICAMP 

 
As análises dos processos de leitura sofreram diversas modificações quanto à sua ênfase no decorrer das 
décadas, por vezes prestigiando a intenção do autor e sua superioridade sobre outras possíveis 
interpretações; entretanto, autores como Manguel (1997) e Proust (2003) abordam a leitura como um 
ato íntimo e formador da identidade do leitor. Além dos processos de leitura, os desdobramentos da 
literatura frente às novas mídias digitais também chamam atenção, Lemke (2009) descreve em seu 
trabalho os gêneros multimodais como forma de criação de significados. Com base nessas informações, 
este trabalho se propõe a apresentar a análise de uma seleção de vídeos encontrados no site “The Bible 
Project”, a fim de considerar a transposição da Bíblia como material literário sujeito aos processos de 
apropriação de leitores subjetivos para motion graphics, a partir da geração de dados provenientes de 
comentários de internautas postados em canais de transmissão como o 'Youtube' , além de breve análise 
comparativa entre os vídeos e texto bíblico (aspectos linguísticos, comunicativos, midiáticos, etc). Para 
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tanto lançaremos mão da Análise do Discurso Mediada por Computadores (Herring, 2004) como principal 
ferramenta metodológica para a análise de dados gerados nesse meio. Esta pesquisa se propõe a 
promover uma maior compreensão sobre os efeitos transmidiáticos entre a literatura e as animações e 
também seus efeitos sobre os leitores da bíblia como um texto literário. 

 
 

MANUAL DA PAIXÃO SOLITÁRIA, DE MOACYR SCLIAR, E O PERCURSO EXEGÉTICO: DA BÍBLIA 
SAGRADA À LITERATURA  

 
Leonardo de Souza - CEUCLAR  

 
Baseado na perícope 38 do livro do Gênesis que faz parte do bloco literário do capítulo 37 a 50, Moacyr 
Scliar, recria, em “Manual da paixão solitária”, o contexto bíblico a partir de um congresso no qual o 
assunto é um pergaminho encontrado na caverna de Israel. Trata-se de uma narrativa na qual Shelá 
transcreve suas emoções e perspectiva sobre sua realidade e trata de assuntos considerados polêmicos 
na cultura judaica. Para Massaud (2006), o romance apresenta uma visão global do mundo, no qual em 
sua essência consiste em recriar a realidade. Moacyr é um experiente narrador, um contador de histórias 
e partir de um contexto histórico bíblico transforma o texto em romance com enorme criatividade. Neste 
trabalho pretendemos empreender uma ação hermenêutica voltada para a narrativa de “Manual da 
paixão solitária”. Para tanto, consideramos que a hermenêutica caracteriza-se como método que nos 
permite o aprimoramento cognitivo, criando várias possibilidades interpretativas (RICOEUR, 1978). 
Assim, compreenderemos que o romance “consiste em recriar a realidade, recompõe-na, reconstrói o 
fluxo da existência com meios próprios, de acordo com uma concepção peculiar, única e original” 
(MASSAUD, 2006). Scliar procura abarcar o máximo, em amplitude e profundidade, com as antenas da 
intuição, observação e fantasia de modo a captar as formas do mundo, todas as facetas, convicto de 
haver uma interação conduzindo os seres e objetos, buscando detectá-la e transfundi-la num palco 
imaginário. 
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Resumos das Sessões de Pôsteres 

 
Eixo temático: Análise de Discurso 

 
A ESCRITA NA MATERIALIDADE DIGITAL: A NARRATIVA EM BLOGS 

 
Augusto da Silva Ferreira - UNIVÁS/FAPEMIG  

Brena Pereira Brandão - UNIVÁS/FAPEMIG 
 
 
Esta pesquisa é realizada no interior do Projeto de Pesquisa "Tecnologias de linguagem e (re)existência: a escrita de 
si na materialidade digital” e objetiva compreender como os modos das práticas de escrita, que se utilizam de 
ferramentas/instrumentos compreendidos como tecnologias, afetam e/ou mobilizam os processos de constituição e 
formulação de sentidos na produção de narrativas em blogs. Na elaboração e execução dos procedimentos desta 
pesquisa, sob os fundamentos teórico-metodológicos da Análise de Discurso, parte-se da compreensão de que a 
escrita é uma tecnologia de linguagem porque produz sentidos como gesto de significação. Em função disso, 
tomamos a escrita na materialidade digital como objeto desta pesquisa, voltando o nosso gesto analítico para os 
processos discursivos que constituem as formulações das/nas narrativas do/nos blogs analisados. Nossa posição 
analítica funda-se na compreensão de que língua(gem) e sujeito são indissociáveis, ou seja, que estão em 
permanente relação de constituição, e que a constituição do sujeito é afetada pela elaboração de si, pela linguagem 
e suas formas. Esta é uma pesquisa em andamento, cuja fase atual (Fase 3) compreende a análise dos blogs 
pesquisados.(Esta pesquisa conta com o financiamento de uma bolsa de IC FAPEMIG, a quem os autores fazem os 
devidos agradecimentos).  

 
 
 

A IMPRENSA ALTERNATIVA FEMINISTA NOS ANOS 80: JORNAL MULHERIO E O UNIVERSO DAS CARTAS 
 

Arielle Fernandes Tsunoda - UNIVÁS 
 
 
Esta pesquisa em andamento intitulada “A imprensa alternativa feminista nos anos 80: jornal Mulherio e o universo 
das cartas” é uma tentativa de fazer ouvir mulheres muitas vezes silenciadas pela história e sua luta em um período 
de grandes transformações sociais, que é a década de 80. Temos como objetivo refletir temáticas como 
representação política, maternidade, trabalho, violência e educação no jornal alternativo “Mulherio”, que circulou 
de 1981 a 1988, fundado por pesquisadoras da Fundação Carlos Chagas e que teve repercussão nacional, por meio 
da análise crítica das cartas de suas leitoras publicadas em suas páginas, entendendo o processo e contexto histórico 
de suas reivindicações, denúncias e críticas. Faz-se de extrema importância refletir sobre um dos meios de luta e 
resistência muito utilizados pelos movimentos feministas no Brasil e no mundo: os jornais alternativos. Em toda sua 
história, jornais e revistas publicaram padrões de beleza e comportamento das mulheres, sempre as associando 
apenas como protetora do lar, como esposa e/ou mãe. Muitos jornais feministas surgiram buscando fazer ouvir os 
direitos das mulheres e quebrar os estereótipos propagados pela imprensa machista. As mulheres foram, aos poucos, 
ganhando espaço nesse universo, fundando, dirigindo ou escrevendo matérias em jornais e revistas. Percebemos a 
necessidade, pois, de estudar um jornal que se dedicou em explorar uma nova forma de falar sobre as mulheres. 
 
 
 

A RELAÇÃO PROFESSOR E ALUNO NO ENSINO A DISTÂNCIA 
 

Tatiane Freitas de Sousa - UNIVÁS 
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A Educação a Distância (EAD) é uma modalidade de ensino cujo processo de ensino e aprendizagem se organiza com 
base em diferentes tecnologias que permitem que professores, tutores e alunos interajam, estudem e trabalhem 
conjuntamente em espaços e tempos diferentes. Essa modalidade de ensino está ganhando cada vez mais espaço no 
processo educativo. Trata-se de um sistema em que alunos e professores desenvolvem o processo educacional uma 
ferramenta chamada de Sala de Aula Virtual (SAV). Considerando as condições de produção que estão em 
funcionamento na Educação a Distância, este estudo busca compreender a relação que se estabelece entre o 
professor e o aluno neste espaço de produção e circulação do conhecimento que tem no digital sua estrutura basilar. 
Assim, fundamentado no dispositivo teórico-analítico da Análise Discurso, pretendo, nesta pesquisa, demonstrar a 
relação professor e aluno no ensino a distância, que tem como ferramenta principal a INTERNET. A análise dar-se-á 
por meio de Artigos Científicos. Esta pesquisa é de grande importância pelo simples fato de que o Ensino a Distância 
vem significando e ganhando cada vez mais a confiança das pessoas que buscam um ensino de qualidade e, além 
disso, o aluno organiza seu horário de estudo, comunica-se com os seus tutores pelo telefone, bate-papo, ambiente 
virtual, onde também acessa seu conteúdo de estudo e compartilha experiências e conhecimentos com colegas de 
várias localidades e cultura por meio da internet. 

 
 
 

A REPRESENTAÇÃO DO CORPO FEMININO EM ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS NA TV: A DITADURA DA BELEZA 
PRESENTE NOS COMERCIAIS DE LINGERIE 

 
Darlene Rodrigues de Freitas - UNIVÁS 

 
 
O corpo humano, sobretudo o corpo feminino, carrega consigo significados e significantes que reiteram 
comportamentos sociais. Nesse contexto, a publicidade manipula imagens do corpo da mulher para consolidar e/ou 
criar valores socioculturais que direcionam o interlocutor para um corpo modelado de acordo com padrões de beleza 
predeterminados pela própria mídia, para afirmar ou reafirmar uma ditadura da beleza que impõe o que esse corpo 
deve consumir. Alguns segmentos têm se manifestado quanto à exploração do corpo da mulher na publicidade, a 
exemplo do debate ocorrido na Assembleia Legislativa da Bahia no dia 03 de setembro de 2015. Nesse evento, 
Defensoras dos direitos da mulher da OAB, Universidade, Defensoria Pública, Legislativo, Executivo, Movimentos 
Sociais e Publicitários debateram sobre a campanha: “Basta! Não Somos Mercadoria”. Na TV, a mulher canta, atua, 
entretém, dirige, escreve e informa. Entretanto, mesmo estando presente desde o início, muitos papeis femininos 
são de mulher objeto, principalmente nas propagandas de cerveja. Esta pesquisa se propõe a analisar o discurso da 
beleza por natureza da mulher brasileira aclamado na campanha publicitária da marca de lingerie da Hope, atendo-
se a dois dos seus comerciais: um apresentado pela modelo internacional Gisele Bündchen e o outro exibido pela 
famosa atriz Juliana Paes, sob o slogan “Bonita por natureza”. 

 
 
 

ANÁLISE DO DISCURSO E PORTAL VERMELHO – IDENTIFICAÇÃO, SUJEITOS E DISCURSO FUNDADOR 
 

Bruno de Azevedo Santana Guimarães - UESC 
 
 
O presente trabalho tem como objetivo amarrar os fios concordantes sobre ideologia, luta de classes e discurso ao 
analisar a matéria "Enquanto o povo quer diretas, Fiesp quer manter Temer e fazer reformas", publicada no dia 26 
de junho de 2017, pelo Portal Vermelho. Assim, antes de adentramos em nossa análise, percorreremos um caminho 
teórico acerca de conceitos que auxiliarão no processo de pesquisa. No primeiro momento, traremos as abordagens 
sobre Aparelhos Ideológicos de Estados apresentados por Louis Althusser (2008). No segundo momento, trataremos 
sobre a luta de classes e seus ideais materiais ideológicos, através do texto de Michel Pêcheux (2014). As ideias de 
Figueira (2015), serão tratados num terceiro momento e, para finalizar, apresentaremos um panorama geral através 
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do texto de Dunker (2008). Em nossa análise, abordaremos a materialidade do Portal Vermelho que se auto define 
como de ‘esquerda’ e analisaremos o Manifesto Vermelho que é o norte do referido portal como discurso fundador 
(ORLANDI, 2001). Em seguida, propomos identificar os discursos presentes em uma matéria do portal e evidenciar 
se estes se identificam com a Formação Discursiva (FD) no portal. Em suma, estudar tais conceitos em matérias 
jornalísticas é fazer uma reflexão importante sobre a sociedade sob o viés da ideologia e desmistificar a ideia do 
senso comum de que ela seja apenas uma mera “ilusão”. 

 
 
 

ANÁLISE DO SILÊNCIO NO FILME O FÍSICO (THE PHYSICIAN) 
 

Adriana Sueli Roma Pereira - LABJOR 
 
 
Lançado no Brasil em 2014, sob a tradução de O Físico, o filme alemão é baseado no livro do autor Noah Gordon 
intitulado The Physician (O Médico). Para condução dessa análise, o filme foi assistido na versão dublada disponível 
na internet e alguns trechos foram escolhidos para o desenvolvimento das reflexões sobre o silêncio, verificando o 
conflito entre a religião e ciência, silenciando doenças, doentes e, consequentemente, o corpo humano. Cabe 
distinguir o silêncio e o implícito, conforme proposto por Orlandi (2007, p. 65) “a noção de implícito é uma 
“domesticação” da noção do não-dito pela semântica (notadamente a semântica argumentativa) (...) há modos de 
expressão implícita que permitem deixar entender sem incorrer na responsabilidade de ter dito” (apud DUCROT, 
1972). 

 
 
 

DE CAPITU FALADA POR UM HOMEM À QUE FALA NA MARCHA DAS VADIAS 
 

Karen Gabriele Poltronieri - USP/FAPESP 
 
 
Este trabalho tem por objetivo analisar como os discursos de uma personagem do século XIX refletem muito do que 
se encontra nas mulheres de um movimento feminista deste século. Utilizando de base a teoria da Análise do 
Discurso de filiação francesa, juntamente com o apoio dos dizeres encontrados nas páginas online do movimento 
social Marcha das Vadias, pretende-se traçar um paralelo de como a inscrição da personagem Capitu da obra Dom 
Casmurro (Machado de Assis, 1899) é falada e narrada em seu tempo. Ainda assim, trabalhamos com a hipótese de 
que Capitu apresente traços e dizeres de uma mulher denominada empoderada e se mostre uma personagem que 
não se deixou interpelar pela ideologia dominante imposta pela sociedade patriarcal de então. Busca-se 
compreender os discursos sobre a personagem feminina em relação aos ditos por mulheres em marcha nos discursos 
feministas atuais. Em busca de respeito, igualdade de gênero e fim da violência contra a mulher, a Marcha das Vadias 
é um grande movimento que dá visibilidade e circulação para os sentidos do feminismo e quebra os padrões da 
sociedade há muito tempo instaurados, o que supomos que Capitu também potencializa como efeito de um dizer 
sobre a mulher na narrativa machadiana. Os conceitos básicos a serem utilizados por parte da Análise do Discurso de 
filiação francesa serão sujeito, discurso, formação discursiva, ideologia e memória discursiva. 

 
 
 

DISCURSO E MEMÓRIA: O FESTEJO DE SANTA RITA NA CIDADE DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG 
 

Michele Aline da Silva - UNIVÁS/PIBIC/ UNIVÁS Voluntário 
Cleyton Antonio da Costa – UNIVÁS  
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A presente pesquisa visa entender os diferentes significados e sentidos da festa religiosa organizada pela Igreja 
Católica na cidade de Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas Gerais, com a finalidade de buscarmos as diferentes 
memórias e experiências vivenciadas por diferentes atores sociais que organizam e participam do evento. Ressalta-
se que compreendemos a festa como acontecimento discursivo, percebendo sua historicidade e todo processo de 
constituição de sua realização, observando as formações discursivas de homens e mulheres, que contribuíram e 
contribuem para a dinâmica do festejo, em seus diferentes aspectos. As narrativas orais possibilitarão compreender 
como os sujeitos sociais vivenciam o período festivo com seus desdobramentos que elencam fé, práticas culturais, 
tradição, religiosidade, diversos olhares diferentes. Também trabalhar-se-á com a documentação oficial, produzida 
pela Igreja Católica, fotografias, cartazes que formularão um profícuo diálogo, percebemos os diferentes olhares e 
significados do festejo religioso. 

 
 
 

DISCURSO E MEMÓRIA: UM OLHAR SOBRE A TRAJETÓRIA DE NÍSIA FLORESTA BRASILEIRA AUGUSTA 
 

Juliane de Cassia Franco – UNIVÁS  
 
 
A pesquisa apresentada tem como objetivo analisar a o discurso, o sentido e a trajetória de vida de Nísia Floresta 
Brasileira Augusta, um liderança pró-abolicionista e indianista; considerada uma das primeiras mulheres a lutar pela 
causa feminista, especialmente no que tange ao fortalecimento de práticas culturais e formas de se fazer e significar 
na sociedade. O corpus de análise deste estudo é composto de jornais, poesias, e fotografias de Nísia Floresta, 
entendendo este conjunto de fontes como meio de linguagem, permeado de discurso, memória, ideologia e sentidos, 
nos conduzindo a pensar como a memória significa discursos sobre a postura feminina que perpetuam ainda nos dias 
atuais. Desta maneira, busca-se trazer a memórias das lutas de grupos minoritários que tentam não colocar a figura 
feminina sempre representada como subjugada de suas lutas diárias pela sobrevivência em meio a uma sociedade 
machista. 

 
 
 

DISCURSO E MÍDIA: MARCELO CRIVELLA NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DO RIO DE JANEIRO 
 

Tatiane dos Santos Alves – UESB/FAPESB  
Edvania Gomes da Silva 

 
 
O presente trabalho faz parte de uma pesquisa de mestrado que se encontra em andamento cujo objetivo é analisar 
como a mídia discursivizou a campanha de Marcelo Crivella nas eleições municipais do Rio de Janeiro em 2016. 
Verificamos, durante a referida campanha, uma memória decorrente da relação de Crivella com a Igreja Universal do 
Reino de Deus (IURD), principalmente por parte da mídia que enfatizou o posicionamento do candidato em anos 
anteriores em assuntos como a questão LGBT e as religiões de matriz africana. Dessa forma, analisamos quais os 
discursos produzidos acerca do sujeito político-religioso Marcelo Crivella, e quais memórias são 
retomadas/reconfiguradas na/pela mídia a partir de tais discursos. O corpus da pesquisa que fundamenta este 
trabalho é composto por reportagens divulgadas durante a campanha por meio de veículos da mídia 
institucionalizada, tais como jornais e revistas de circulação nacional, telejornalismo, etc. Para realizar as análises, 
tomamos como base teórico-metodológica os conceitos de discurso (PÊCHEUX, 1969) e de memória (PÊCHEUX 
1983b; ORLANDI, 1999), conforme trabalhados no âmbito da Escola Francesa de Análise de Discurso (AD). Os 
resultados indicam que a campanha de Crivella foi discursivizada com base na relação do referido sujeito político 
com a IURD. Os excertos analisados mostraram, por meio de diferentes discursos, que a imagem de Crivella se 
constrói a partir da relação do referido candidato com seu tio Edir Macedo, líder da igreja. 
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DISCURSO SOBRE NOMOFOBIA NA MÍDIA ELETRÔNICA 
 

Sara Aparecida Pelegrini - UNIVÁS 
 
 
Considerando as relações sociais e a difusão dos dispositivos móveis de comunicação on-line neste início de século, 
a partir da perspectiva da Análise de Discurso, no presente Projeto de Iniciação Científica, propomos apresentar os 
resultados de uma primeira fase de investigação sobre os processos de produção de sentidos sobre ‘Nomofobia’ na 
mídia eletrônica. Inscritos nessa perspectiva teórico-metodológica, problematizaremos a constituição do sujeito e 
dos sentidos em relação ao medo diante da possível perda/ausência do dispositivo móvel (celular, tablet, notebook) 
com vistas a questão geral de nossa pesquisa: Como são produzidos e reproduzidos os sentidos de ‘Nomofobia’ 
enquanto um problema causado pela relação do sujeito com as tecnologias na atualidade? Para o desenvolvimento 
dessa questão, primeiramente serão produzidas leituras de textos de base em Análise de Discurso, bem como de 
produções acadêmicas e de textos jornalísticos sobre o tema da pesquisa. Em seguida, passaremos a constituição do 
corpus discursivo e da produção do trabalho de escrita sobre como os efeitos de sentido sobre ‘Nomofobia’ se 
inscrevem na textualidade de jornais on-line de ampla circulação nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de 
Janeiro, a saber, respectivamente: Super Notícia, Folha de S. Paulo e O Globo. Com essa pesquisa, pretendemos 
analisar como são produzidas evidências de sentidos sobre a relação entre o sujeito e as tecnologias que vem sendo 
associadas a doença(s) da contemporaneidade. 

 
 
 

EFEITOS-MEMÓRIA DE CORRUPÇÃO NA DISCURSIVIDADE DA SESSÃO DE VOTAÇÃO DA ADMISSIBILIDADE DO 
PROCESSO DE IMPEACHMENT  

 
Milca Borges Luz – UESB  

Maria da Conceição Fonseca-Silva – UESB/CNPq 
Thaiane Dutra Luz Costa – UESB/CAPES 

 
 
Neste trabalho, apresentamos resultados de pesquisa desenvolvida no âmbito do Laboratório de Pesquisa em Análise 
de Discurso (LAPADis). O Objetivo foi analisar efeitos de memória de corrupção na discursividade do acontecimento 
discursivo da Sessão de Votação da admissibilidade do processo de Impeachment de Dilma Rousseff, ocorrido em 17 
de abril de 2016. O corpus foi constituído de vídeos referentes à votação na Câmara dos Deputados, cujas 
justificativas dos 367 votos favoráveis à abertura do processo foram transcritas, quantificadas, catalogadas. 
Identificamos 65 justificativas de voto relacionadas à questão do crime de corrupção, apesar de, processualmente, a 
acusação não tratar deste crime, mas do crime de responsabilidade fiscal. Destas, selecionamos as sequências 
discursivas que foram submetidas à análise. Considerando que a produção de um discurso, em determinada 
conjuntura sócio-histórica, coloca em movimento formulações que foram produzidas em outras conjunturas sob 
outras condições e que irrompem ou retornam como memória na atualidade dessa producã̧o, mobilizamos, na 
análise, o dispositivo teórico-metodológico da Análise de discurso (AD). 

 
 
 

HISTÓRIA E SOCIEDADE: A POLÍTICA E A IMPRENSA DE POUSO ALEGRE NOS ANOS 30 
 

Thainá Santos Pascoal - UNIVÁS-MG/PROBIC-FAPEMIG 
 
 
A pesquisa apresentada tem como proposta analisar a construção do discurso político, religioso e social realizado 
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pela imprensa na cidade de Pouso Alegre (MG) na década de 30, através dos jornais que circulavam pela cidade, bem 
como o discurso destes jornais interferiram nas decisões políticas da cidade. Metodologicamente realizamos a 
interdisciplinaridade da História e da Análise de Discurso, através da reflexão sobre os modos pelos quais os discursos 
políticos na década de 1930 em Pouso Alegre (MG), se textualizam nos periódicos A Cidade, A Razão, O Imparcial e 
A Semana Religiosa, todos disponíveis no Museu Tuany Toledo em Pouso Alegre (MG). Propomos discussões acerca 
das formas de interpretação que recaem sobre o trabalho do historiador na lida com fontes impressas como jornais. 
Tendo como ponto de apoio a interdisciplinaridade, refletimos sobre a necessidade de se considerar os periódicos 
como fatos de linguagem, que articulam elementos políticos, simbólicos e ideológicos, considerando que tais fatos 
materializam discursos de e na cidade. Trabalhar através do viés da Análise de Discurso e da História se faz 
fundamental, para avançarmos na interpretação, com as formações discursivas que, por sua vez, através dos 
periódicos, delimita, divulga e regula tais interesses. 

 
 
 

IMPRENSA E DISCURSO: OS ANÚNCIOS DE MEDICAMENTOS NOS JORNAIS POUSO-ALEGRENSES 
 

Luciano Alves da Silva Junior – UNIVÁS/PIBIC/ UNIVÁS Voluntário  
Cleyton Antonio da Costa – UNIVÁS  

 
 
A presente pesquisa analisar os diferentes discursos presentes nos anúncios referentes aos medicamentos na 
imprensa pouso-alegrense nas décadas de 40 a 60. A imprensa se constitui como uma instigante fonte histórica para 
a construção do conhecimento. Trabalharemos com os anúncios presentes nos jornais de Pouso Alegre, atentos à 
questão imagética que se insere neste contexto. A imprensa se configura como uma força social na sociedade, 
apresentando opções variadas ao sujeito leitor consumidor. Neste aspecto, os anúncios tem o papel de expor da 
forma mais atraente o produto. Ao focar nos anúncios dos medicamentos pode-se notar os usos de linguagens que 
trazem a concepção de corpo saudável e corpo doente, as visões de vida e morte. As propagandas configuram como 
mecanismos que ligam o consumidor ao produto, mas esta ligação deve ser eficaz, proporcionando elementos como 
charges, desenhos, letras em destaque, frases apelativas que conduzam o leitor consumidor à escolha de um 
produto. 

 
 
 

LEITURA LITERÁRIA NA BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

Adonai Takeshi Ishimoto – FFCLRP/ USP 
 
 
Esse trabalho objetiva investigar o discurso que sustenta as práticas de leitura literária no ambiente da biblioteca 
escolar, destacando a prática da leitura dentro da Biblioteca escolar da Escola Estadual Otoniel Mota, na cidade de 
Ribeirão Preto (SP). A partir da teoria da Análise do Discurso francesa, desenvolvemos uma discussão teórica sobre 
discurso, memória, ideologia e leitura para interpretar um corpus de análise constituído por registros fotográficos do 
acervo e do espaço de leitura já dito. Fotografamos uma advertência com o dizer "Favor manter os livros no lugar", 
deixada em uma prateleira de uma estante do acervo, como um "aviso" para os sujeitos-leitores manterem os livros 
nas estantes. Analisamos como a biblioteca escolar pode ser (ou não) espaço para práticas de leituras parafrásticas 
e/ou polissêmicas. A partir do material coletado, refletimos sobre a posição autoritária em relação aos alunos e a 
tentativa de impedir que os livros circulem em um espaço que deveria permitir gestos de leitura. 
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LINGUAGEM E MEMÓRIA: OS DIFERENTES DISCURSOS ACERCA DE TIRADENTES NOS LIVROS DIDÁTICOS DE 
HISTÓRIA 

 
Patrick de Paula – UNIVÁS/FAPEMIG  

 
 
A presente pesquisa em andamento, financiada pela FAPEMIG, pretende analisar as diferentes discursos e 
representações imagéticas sobre Tiradentes presente nos livros didáticos de História. Compreendemos que ocorre, 
ao longo da História, o uso de alguns personagens históricos para a legitimação de uma memória oficial. Neste caso, 
apontamos o inconfidente Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como o Tiradentes. Metodologicamente 
trabalharemos a perspectiva da interdisciplinaridade entre a Análise de Discurso e a História, focando nos livros 
didáticos de História que trazem imagens e textos que retratam o alferes. A construção da memória do personagem 
histórico que perpassa nos livros didáticos de História possibilita outros olhares e perspectivas, que muitas vezes 
correspondem a questões ligadas ao contexto político e social vigente. Compreendemos que o ensino de História 
não é apenas mecanismo de repetição de datas, fatos e nomes ilustres, e sim formular novas propostas junto ao 
conteúdo apresentado pelos “manuais didáticos”. Atento ao ensino de História como uma possibilidade de 
(re)significação do passado, que se movimenta constantemente diante de significação atribuído a este passado 
produzindo novos olhares e sentidos. 

 
 
 

MÚSICA E HISTÓRIA: A TROPICÁLIA COMO MOVIMENTO DE RUPTURA 
 

Francieli Vieira da Silva Costa – UNIVÁS/PIBIC/ UNIVÁS Voluntário 
Cleyton Antonio da Costa – UNIVÁS  

 
 
A presente pesquisa visa refletir sobre a importância do Movimento Tropicália na música brasileira na década de 60. 
A Tropicália foi um movimento de ruptura na música popular nos anos de 1967 e 1968, que acolheu diversos 
elementos que faziam parte da cultura jovem mundial, como a guitarra, proveniente do rock, incorporando aos 
aspectos tradicionais da cultura brasileira. Trabalharemos com a análise das letras de músicas e as capas de LPs dos 
integrantes da Tropicália. Aqui, notamos a presença da música no cotidiano como algo que faz parte, às vezes sem 
ser perceptível, porém devemos compreendê-la como um suporte de memória, ao trazer em suas letras diversos 
valores, concepções, mentalidades que expressam uma forma de ver a realidade ou de até questioná-la. 
Compreendemos que o Movimento da Tropicália possibilitou um novo olhar para a música popular brasileira 
produzindo uma crítica à produção musical daquele período. 

 
 
 

NA FRONTEIRA ENTRE A RESITÊNCIA E O CINISMO: AS LEITURAS POSSÍVEIS DO IMPEACHMENT/GOLPE NAS 
MÍDIAS BRASILEIRA E INTERNACIONAL 

 
Andréia Maria Pruinelli – UFRGS  

 
 
A partir do aparato teórico-metodológico da Análise do Discurso de linha francesa, inspirada em Michel Pêcheux, 
buscamos, neste trabalho, investigar os efeitos de sentido mobilizados pela mídia acerca do processo de 
impeachment ocorrido em 2016, quando Dilma Rousseff era presidenta da República. O percurso metodológico se 
dá a partir do recorte de notícias veiculadas em diversos meios de comunicação de massa de âmbito brasileiro e 
internacional e, por meio da análise dessas materialidades, buscamos investigar as posições-sujeito assumidas pelos 
veículos de comunicação que se reportam ao caso ou como impeachment ou como golpe. Para tanto, vamos 
mobilizar algumas noções caras à AD, tais como memória, resistência, cinismo e formação discursiva. Nosso objetivo 
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é trabalhar com duas FDs opostas, a saber: impeachment e golpe, e a partir daí problematizar de que forma são 
acionados os gatilhos de memória que se associam e, ao mesmo tempo, atualizam os saberes próprios destas FDs. A 
memória discursiva que opera nas questões relativas ao impeachment, nos moldes em que este ocorreu no Brasil, 
guarda relação muito próxima com saberes e práticas já manifestados em acontecimentos históricos que deixaram 
sua marca nas searas política e social do país em anos anteriores, como foi o caso de impeachment do presidente 
Fernando Collor de Mello e da atuação da ditadura em solo nacional, no período compreendido entre 1964 e 1985. 

 
 
 

NAS ESTANTES DAS BIBLIOTECAS, GÊNERO E CENSURA 
 

Adonai Takeshi Ishimoto – FFCLRP/ USP 
Dantielli Assumpção Garcia – UNIOESTE/CAPES 
Lucília Maria Abrahão e Sousa – FFCLRP/ USP 

 
 
Partindo da perspectiva teórica da Análise de Discurso, analisamos como a ausência/presença de livros LGBT em duas 
bibliotecas particulares abertas ao público da cidade de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, faz presente 
um discurso médico-religioso que impõe a matriz heterossexual como normal, aceitável aos sujeitos, impedindo que 
outros dizeres sobre os sujeitos LGBT estejam nos livros ali representados. Objetivamos refletir acerca da ausência, 
em duas bibliotecas de Ribeirão Preto, cidade do interior do estado de São Paulo, de livros LGBT, o que marca um 
modo de silenciar a circulação de dizeres sobre sexualidade dentre outros. Para a coleta de material, pesquisamos 
nas duas bibliotecas livros com as palavras-chave "diversidade sexual"; "livro LGBT"; Os resultados apresentaram 
apenas dois livros, um em cada biblioteca. Na primeira, o livro "Distúrbios Neuróticos da criança" inscreve a 
homossexualidade e o travestismo como um distúrbio, há uma patologização da sexualidade dos sujeitos. Na 
segunda biblioteca, o livro “O preço de ser diferente”, único encontrado, é um romance espírita, portanto silencia as 
lutas por lugares legitimados dos sujeitos LGBT. Concluímos que os dois livros encontrados inscrevem a presença de 
discursos médico-religioso que impõem uma matriz heterossexual, considerada saudável aos sujeitos-leitores. 
Ressaltamos também que há uma política do silêncio em funcionamento nas bibliotecas ao contarem ou não em seu 
acervo com livros LGBT. 

 
 
 

O DITO E O NÃO-DITO EM CAPAS DA REVISTA VEJA ACERCA DO CRESCIMENTO DOS EVANGÉLICOS NO PAÍS 
 

Anelisa Pereira da Silva – UFSJ  
 
 
Esta análise embasada pelos pressupostos teóricos da Análise do Discurso (AD), apoiados nas ideias de Pêcheux e 
Orlandi, explora algumas capas do semanário Veja considerando tanto os signos verbais quanto não-verbais, visando 
extrair do objeto questões ideológicas e sentidos. O dito e o não-dito acerca do crescimento do público evangélico 
no país por meio dessas capas expõem possíveis efeitos de sentido que ocorrem no seio da sociedade brasileira. O 
objeto de análise deste estudo apresenta um conjunto complexo de signos cujos componentes mais comuns são as 
fotos documentais, imagens e retratos, acompanhados de pequenos textos como legenda, título e subtítulo que 
compõem uma representação simbólica do real. A partir destes elementos podemos produzir uma interpretação do 
dito e não-dito dessas representações. 
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O IMAGINÁRIO SOBRE A CIÊNCIA PRODUZIDO PELA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NO YOUTUBE 
 

Dayane Fumiyo Tokojima Machado – LABJOR/ UNICAMP/CAPES 
Cristiane Dias – UNICAMP  

 
 
A internet tem sido apontada como promissora para a criação de uma divulgação científica mais horizontal. Ela se 
tornou o meio de comunicação em que mais da metade da população brasileira passa a maior parte do tempo 
(BRASIL, 2014) e mais da metade do público conectado à internet consome vídeos online frequentemente (DE SOUZA, 
2015). O objetivo geral deste trabalho é compreender a imagem da ciência estabelecida pelos canais de divulgação 
científica no YouTube (ScienceVlogs Brasil) e os efeitos dessa imagem na produção de sentidos para ciência, cientista 
e instituição científica. Trabalharemos com a noção de efeito-leitor (ORLANDI, 2008), que determina a unidade do 
sentido lido na Análise de Discurso. Os objetivos específicos consistem em estudar como se constituem os efeitos de 
sentido produzidos nos vídeos e compreender o funcionamento do pré-construído (PÊCHEUX, 1995) em relação a 
esses efeitos de sentido. Para estudar esses vídeos, a perspectiva teórica adotada será a Análise de Discurso de Escola 
Francesa (PÊCHEUX; ORLANDI), que permitirá uma análise aprofundada de como se constituem os efeitos de sentido 
que os textos produzem e que circulam entre os sujeitos, construindo, desse modo, um imaginário sobre a ciência. 

 
 
 

OS DIFERENTES DISCURSOS SOBRE O RIO SAPUCAÍ NA CIDADE DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ – MG 
 

Edran Blayner Januário de Souza – UNIVÁS/PIBIC/ UNIVÁS Voluntário 
Cleyton Antonio da Costa – UNIVÁS  

 
 
A presente pesquisa tem como objetivo problematizar os diferentes discursos acerca das experiências dos moradores 
da cidade de Santa Rita do Sapucaí que envolvem o rio Sapucaí. A cidade se configura como o espaço de múltiplas 
memórias. Buscamos trazer à tona as lembranças referentes ao Rio Sapucaí de diferentes sujeitos sociais que 
atribuem um significado e sentido ao rio. Trabalharemos com narrativas orais, fotografias e jornais, que 
possibilitaram a produção de um diálogo profícuo na construção do conhecimento histórico acerca do principal rio 
do município de Santa Rita do Sapucaí. A proposta é a de  discutir os diferentes olhares produzidos para o rio Sapucaí 
na cidade de Santa Rita do Sapucaí, pautado no exercício de compreender o cotidiano do espaço, permeado por 
diferentes experiências, que constituem a identidade, representação e memórias dos sujeitos sociais. 

 
 
 

POESIAS DE CÁCERES: UMA PROPOSTA DE LEITURA E PRODUÇÃO NO ENSINO MÉDIO 
 

Ronildo José Venãncio – UNEMAT  
 
 
Este trabalho é um relato de experiência de uma atividade que está sendo desenvolvida por bolsistas do PIBID em 
uma escola parceira da cidade de Cáceres. Nosso objetivo é desenvolver um trabalho com a poesia com o intuito de 
formar alunos-leitores. Para isso, desenvolvemos uma proposta de intervenção pedagógica que desenvolve práticas 
de leitura e escrita de poesia sobre a cidade, criando uma oportunidade para que os alunos possam conhecer os 
poetas da cidade e refletir sobre a cidade. Em relação às questões teórico-metodológicas, trabalhamos com a noção 
de leitura da perspectiva discursiva (INDURSKY, 2011), para quem o sentido do texto não está posto no texto para 
ser decodificado uma vez que a língua não é transparente. Assim, iniciamos as atividades com a leitura do poeta 
Natalino Ferreira Mendes discutindo o olhar do poeta sobre a cidade. Em seguida propomos que os alunos 
realizassem pesquisas para que eles conhecessem outros poetas cacerenses contemporâneos. Após essas práticas 
de leitura, os alunos serão convidados a escolher um local de Cáceres, realizarão leituras sobre o local para depois 
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produzirem uma poesia. Quando todas as poesias forem corrigidas, providenciaremos junto com os alunos a 
digitação e formatação para compor um livro intitulado Baú de Poesias: um olhar sobre Cáceres, que será 
confeccionado com caixas de leite, e os textos dos alunos serão colocados enrolados no formato pergaminho no baú.  

 
 
 

PRÁTICAS DE LEITURAS NA PERSPECTIVA DISCURSIVA 
 

Anair Viana Ramos Venâncio – UNEMAT  
 
 
Este trabalho, ainda em andamento, é uma proposta de intervenção pedagógica desenvolvida pelo PIBID em uma 
escola parceira do Programa, na cidade de Cáceres. O objetivo do projeto é trabalhar com a leitura das palavras 
“aposentado/aposentadoria” em verbetes de dicionários e em textos que discutem a proposta de Reforma da 
Previdência. Essa proposta pedagógica se inscreve na concepção de língua da Análise de Discurso (ORLANDI,1999), 
que se caracteriza pela incompletude, os sentidos não estão evidentes, completos, mas se constituem no momento 
da enunciação, considerando as suas condições de produção. Assim, os verbetes e os textos selecionados são 
concebidos como objetos discursivos (PETRI, 2010), ou seja, não são transparentes, não produzem uma verdade, 
uma vez que os sentidos podem ser outros, o seu funcionamento se dá em relação com a história e a ideologia. Em 
relação à metodologia, dividimos a proposta em duas fases. Na primeira, os alunos foram convidados a formular, 
sem consulta prévia ao dicionário, o sentido de “aposentado/aposentadoria”. Foi proposto que eles entrevistassem 
os pais e os avós, sobre o que era “aposentado/aposentadoria”, dando visibilidade a multiplicidade de sentidos da 
palavra. Por último, solicitamos aos alunos que consultassem o dicionário. A nossa proposta é fazer com que esses 
estudantes escrevam um texto sobre essa temática para ser publicado no mural da escola.  

 
 
 

QUAIS OS SENTIDOS MOBILIZADOS PELA MÍDIA ACERCA DAS MIGRAÇÕES? 
 

Camila Borges dos Anjos – UFRGS/CAPES 
 
 
O objetivo dessa pesquisa é discutir acerca dos sentidos convocados pela mídia para retratar os processos 
migratórios, impedindo outros espaços de interpretação, na medida em que lineariza, homogeneíza a memória das 
migrações. Nessa construção midiática, os sentidos aparecem como dados, como já-lá, na superfície, produzindo 
efeitos de verdade, sendo, portanto, controlados/racionalizados. O percurso metodológico dessa pesquisa se dá a 
partir do recorte de notícias veiculadas em sites, jornais e revistas digitais acerca das questões migratórias, as quais 
são formuladas a partir da posição-sujeito assumida pelo veículo de comunicação. Pensando então no discurso sobre 
imigrantes e refugiados, percebemos que estes são colocados, em muitas circunstâncias, em posições que os 
desqualificam socialmente na medida em que a mídia recupera de/em lugares de memória, sentidos que se 
ressignificam e se atualizam, trazendo também consigo uma imagem estereotipada sobre esses sujeitos. Diante dos 
modos de discursivização é que determinados saberes são legitimados sobre imigrantes e refugiados – intrusos, 
invasores, bárbaros –, na medida em que pela ordem da repetição os sentidos são direcionados e significam na e 
pela língua. Assim, buscamos, a partir da perspectiva teórica da Análise do Discurso, investigar o papel social da mídia 
na construção dos sentidos sobre imigrantes e refugiados: o que se silencia e o que aparece como verdade.  

 
 
 

RASTROS DE MEMÓRIA: INCONFIDENTES PARA A INCONFIDÊNCIA MINEIRA 
 

Aquila Ediani de Roma - UNIVÁS 
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Nesta pesquisa realizamos uma análise e discussão do processo de nomeação da cidade de Inconfidentes, 
considerando para isso a prática discursiva em torno dessa questão, buscando compreender os mais diversos 
acontecimentos que surgiram no contexto dessa nomeação. Consideramos a construção de uma história dos sujeitos 
sociais, mantendo sempre o olhar político e histórico na leitura e interpretação de nosso corpus de análise, para que 
possamos compreender os sentidos mobilizados acerca do surgimento dessa cidade, da mudança de nome e como 
a voz da população significa isso. Este trabalho é realizado na interdisciplinaridade entre a Análise de Discurso e a 
História Social. O material de análise é composto de um livro Memorialista, de entrevistas Orais e de uma pesquisa 
feita em uma Escola Estadual da cidade com os jovens, oportunizando assim o exercício de nossas análises a partir 
dos discursos, dos silenciamentos e dos sujeitos sociais não representados oficialmente na história. Realizando um 
amplo diálogo bibliográfico e discutindo com Eni Orlandi, Eduardo Guimarães, Déa R. Fenelon, Andrea S. Domingues 
e Pierre Nora podemos observar em nossos materiais de análise as diferentes representações criadas por essas vozes 
de moradores de Inconfidentes, no sentido de ressaltar seus valores. Procuramos elucidar que este espaço 
conflituoso que é o espaço urbano tem em seu contexto diferentes culturas, costumes e ideologias que nos 
possibilitam pensar os deslocamentos de sentidos. 

 
 
 

SÃO BENEDITO, “O NEGRO”: CONFLITOS E RESISTÊNCIAS EM PIRANGUINHO/MG NO INÍCIO DO SÉCULO XX 
 

Lucas Inácio Rodrigues - UNIVÁS 
 
 
O trabalho têm como objetivo analisar os “conflitos” religiosos ocorridos na cidade de Piranguinho, sul de Minas 
Gerais, refletindo sobre as transformações ocorridas na vida social da população desta cidade. Esse trabalho foi 
desenvolvido por meio de análises de obras memorialistas, escritas por moradores locais, que vivenciaram ou 
pesquisaram os fatos ocorridos no decorrer da história. São Benedito foi o primeiro padroeiro de Piranguinho, porém, 
devido a sua cor de pele, posteriormente foi “trocado” por Santa Isabel de Portugal, com o auxilio da população 
branca local. Esse processo de troca de padroeiros gerou alguns conflitos e também resistências, demonstrando as 
fortes relações de poder que ocorriam na região por algumas famílias. A análise do discurso presente nos 
depoimentos de algumas pessoas nos auxilia no transcorrer da pesquisa. Fotografias de festas, celebrações religiosas 
e também das imagens sacras são fontes para compreender as lutas e as resistências presentes nesse período 
histórico na cidade de Piranguinho. 

 
 
 

“LENDAS URBANAS” E ESPAÇO DIGITAL: REESCRITURAÇÃO E VERSÕES  
 

Fabio Augusto Silveira – UNIVÁS/PIBIC 
 
 
Nesta pesquisa, pretende-se mapear as principais lendas urbanas (e suas versões) de Pouso Alegre e da região Sul de 
Minas Gerais observando como, no acontecimento enunciativo digital, essas narrativas circulam e (re)produzem 
novos e outros sentidos sobre a história, a memória e sobre o imaginário dos sujeitos sul-mineiros, vendo como elas 
afetam esses sujeitos a partir das memórias que foram criadas sobre tais lendas, além de descobrir a origem delas e 
buscar compreendê-la, seja criada por um relato "real" ou imaginário. Fundamentamo-nos teoricamente nos 
postulados da Semântica da Enunciação, e as análises que serão empreendidas aqui buscam mostrar o 
funcionamento da reescrituração, procedimento que faz funcionar os enlaces da significação produzindo a 
historicidade de sentidos sobre o objeto de dizer. 
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Eixo temático: Língua e Ensino 
 

A UTILIZAÇÃO DE TEXTOS MULTIMODAIS PARA ENSINO DE SINTAXE NO LIVRO DIDÁTICO 
 

Anderson Vitor dos Santos Mendes – UFLA/CNPq 
 
 
Este trabalho discute o modo como o livro didático (LD) se apropria de textos multimodais para trabalhar os 
conhecimentos sintáticos, a partir da análise de livros destinados ao 8º ano do ensino fundamental. Percebe-se nas 
orientações dos PNCs, que o ensino de língua portuguesa precisa de ser organizado em torno da análise e da reflexão 
sobre a língua, a partir de textos que circulam socialmente, de modo a ampliar as competências textuais e discursivas 
do aprendiz. Assim, os objetivos desse trabalho são (i) verificar como os textos multimodais são explorados nos livros 
didáticos para o ensino de sintaxe, e (ii) demonstrar a importância da sintaxe para compreensão da leitura e da escrita 
de diversos textos. Na construção do quadro teórico, foram utilizados os trabalhos de Duarte (2007) e Ribeiro (2013). 
Os resultados evidenciam que muitas vezes os textos multimodais são trabalhados no livro didático apenas como 
pretexto para se ensinar gramática.  

 
 
 

ANALFABETISMO E LETRAMENTO SOCIAL: AS DIVERSAS FORMAS DE APRENDER 
 

Pollyanna Maria Resende – UFLA 
Carolinne Machado Barra – UFLA 

Déborah Oliveira Silva – UFLA 
 
 
Partindo da premissa de que vivemos em uma cultura letrada em uma sociedade com predominância da linguagem 
escrita, entendemos que o letramento compreende a capacidade da ação leitora não apenas das palavras escritas, 
mas do mundo social no qual vivemos, interpretando figuras, ícones e estabelecendo relações entre eles. Diante 
disso, este trabalho tem por objetivo apresentar um estudo sobre pessoas que não são alfabetizadas e as 
características do processo de relação construído com o mundo letrado. Diferente do que muitos pensam, pessoas 
que não lêem nem escrevem, também possuem algumas ou até várias habilidades de letramento. Os dados foram 
coletados por meio de entrevistas com pessoas não alfabetizadas contendo perguntas norteadoras. Para analisarmos 
as entrevistas, tomamos como base os estudos de Soares, Kleiman, Street sobre a concepção de letramentos e 
letramento social e Marchuschi na reflexão sobre oralidade e escrita. O resultado deste trabalho se mostrou 
extremamente pertinente, uma vez que nos permitiu acompanhar histórias de diversas pessoas com suas 
particularidades e desafios que vão muito além do não saber ler e escrever em uma sociedade letrada. 

 
 
 

CANCELAMENTO DO "R" FINAL EM VERBOS NO INFINITIVO: INFLUÊNCIA DA FALA NA ESCRITA DE ALUNOS DO 
ENSINO MÉDIO 

 
Vinícius Nogueira Rezende - UFLA 

 
 
Esta pesquisa investiga a queda do “r” final em verbos no infinitivo na produção escrita de alunos do Ensino Médio 
de uma escola pública da cidade de Lavras – MG. Considera-se para a realização deste trabalho, sobretudo, as 
importantes contribuições feitas nessa área por Bortoni-Ricardo (2004) e Faraco (2008). A queda do “r” final em 
verbos no infinitivo é um fenômeno muito presente na fala, ocorrendo em palavras como “cantar”, que se torna 
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“canta” e “dormir”, que se torna “dormi”. Na escrita padrão tal fenômeno não é desejado, de modo que se espera 
que formas com o “r” final de verbos no infinitivo cancelados não ocorram na escrita de alunos do Ensino Médio. No 
entanto, verifica-se significativa ocorrência desse fenômeno na escrita de tais alunos, de forma que uma frase como 
“Quero estudar com você” passem a ocorrer como “Quero estuda com você”. Esta proposta de pesquisa trata, 
portanto, de um fenômeno de fala que se transpõe para a escrita de aprendizes mais experientes. Para cumprir esse 
objetivo, serão coletados dados de escrita de alunos do 2° e do 3° anos em uma escola pública da cidade de Lavras. 
Será realizada uma análise qualitativa, mas também quantitativa dos dados, a fim de verificar a abrangência da 
ocorrência do fenômeno em estudo. Espera-se que esta pesquisa contribua para uma melhor compreensão do 
processo de aprendizagem da escrita na sua relação com a oralidade. 

 
 
 

DESCORTINANDO O PASSADO E RESSIGNIFICANDO A FORMAÇÃO DOCENTE 
  

Sarah Silva Garcia – UFLA  
 
 
A pesquisa tem por escopo mostrar, por meio de trechos de minha biografia, de que maneira os acontecimentos que 
sucederam no decorrer da minha vida e a participação de pessoas neste percurso influenciaram e deram sentido à 
minha formação docente. No decorrer do estudo, serão abordadas questões relacionadas às narrativas 
autobiográficas, sobre identidade e formação docente. Minha biografia será o instrumento de estudo para rever os 
caminhos e descaminhos e atribuir significados, pois, acredita-se que as narrativas são fundamentais para a formação 
e (auto) formação do professor, pois, elas possibilitam o deslocamento entre passado, presente e futuro, e por isso, 
são um suporte importante para o conhecimento e o reconhecimento (SOUZA, 2013). Trata-se, portanto, de uma 
pesquisa qualitativa, visto que o estudo não se ocupa de verdades absolutas e/ou rígidas, mas de reflexões e 
atribuição de significados que podem ser mutáveis, dinâmicos e flexíveis. Por meio da pesquisa qualitativa, visa-se 
captar os significados subjetivos das questões com base nas perspectivas dos indivíduos a partir das perspectivas dos 
participantes (FLICK, 2013). Além disso, refere-se a um estudo de caso, por meio de observação participativa, pois, à 
medida que se verifica a pesquisa, questiono-a e busco sentidos e significados a minha existência. 

 
 
 

DIREITO E LINGUAGEM: HERMENÊUTICA E DESVELAMENTO DO SER 
 

Marcela Andrade Duarte – FDSM/CAPES 
 
 
A hermenêutica filosófica de M. Heidegger propõe uma superação da relação objetificante da metafísica clássica 
sujeito-objeto através da linguagem como condição de possibilidade para a compreensão. Seguindo a analítica 
existencial, o existir está submetido à linguagem e a partir da noção de historicidade e temporalidade é possível 
alcançar o desvelamento da significação. Buscar a compreensão dos sentidos pressupõe uma abertura ao mundo 
concreto e um reconhecimento de que toda interpretação é contextual. É dessa especulação filosófica proposta por 
Heidegger que se pretende considerar o campo do direito como cenário de uma discussão, já que a modernidade do 
direito é uma modernidade também linguística, tendo em vista que o direito moderno é um direito escrito. Esta 
pesquisa pretende demonstrar ser um engano atribuir ao texto da lei um sentido próprio e unívoco. O sentido do 
texto não é singular ou imutável, é abstrato, aberto e continuamente modificado. O sentido do texto é existência. 
Para interpretar o direito é preciso reconhecer que uma norma não é simplesmente aquilo que o texto expressa, mas 
sim aquilo que ele quer dizer, aquilo que precisa ser desvelado, como ato de compreensão existencial e histórico, 
processado através da linguagem. Em tempos de busca por efetivação de direitos fundamentais através do Poder 
Judiciário, em que direitos são constantemente relativizados ou concedidos com significados vazios, em razão da 
interpretação, essa discussão se torna necessária. 
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ENCONTRO CONSONANTAL TAUTOSSILÁBICO COM TEPE NA AQUISIÇÃO DA ESCRITA 
 

Vinícius Luís Marcelino Rabello – UFLA/PRP 
 
 
No Português, existem dois tipos de encontros consonantais, os encontros consonantais tautossilábicos e os 
heterossilábicos. Nos encontros consonantais tautossilábicos, há uma sequência de (obstruinte + líquida) numa 
mesma sílaba (padrão silábico CCV). Os grupos consonantais tautossilábicos encontram-se em sílabas de tipo CCV 
que são as últimas que as crianças adquirem na fala e o mesmo se verifica na escrita. O presente trabalho tem como 
objetivo estudar o processo de aprendizagem da escrita por crianças de 1º ao 3º ano do ensino fundamental, 
investigando os registros ortográficos de sequências do tipo CCV no processo de alfabetização, identificando as 
possíveis variações nessa sílaba, entre outros. Esta pesquisa baseou-se em estudos sobre a aquisição da escrita como 
os de Freitas (2001), Lemle (1997), Morais (2008), Oliveira (2005), Silva (2010) entre outros. Esta pesquisa analisa 
efeitos de frequência nessa produção. O enfoque é dado nos encontros consonantais tautossilábicos, formados por 
uma consoante obstruinte e pela consoante líquida tepe [r]. A análise conta com dados de escrita, colhidos através 
de uma pesquisa de campo, que foi feita através da produção escrita de crianças, dos 1º, 2º e 3º anos do ensino 
fundamental de uma escola pública da cidade de Lavras. Os resultados apontam evidências de gradualidade fonética 
e lexical na aquisição do encontro consonantal. 

 
 
LIVROS DE LITERATURA INFANTIL NA ALFABETIZAÇÃO: UM ESTUDO SOBRE AS PRÁTICAS ESCOLARES DE LEITURA 

E ESCRITA 
 

Jéssica Mastrorosa Oliveira – UFLA  
Allana de Fátima Morais – UFLA  

Ilsa do Carmo Vieira Goulart – UFLA  
 
 
Esse projeto de pesquisa desenvolveu-se na intenção de descrever práticas de leitura e escrita, apresentar quais os 
materiais de leitura e os métodos utilizados pelos professores no processo de alfabetização. Para o desenvolvimento 
do trabalho, realizou-se uma análise qualitativa por meio do acompanhamento em aulas de Língua Portuguesa e 
observação das atividades de leitura e escrita em uma turma do primeiro ano da rede particular e uma turma da rede 
pública de ensino do Município de Lavras, MG. Dessa maneira, pretendeu-se compreender de que forma o trabalho 
com a literatura infantil e a criação imaginária da criança acontece nas salas do primeiro ano do ensino fundamental, 
identificando diferentes atividades que exploram a oralidade, bem como ferramentas lúdicas que facilitam a atuação 
docente no desenvolvimento de atividades com livros de literatura infantil. Durante o acompanhamento, foram 
capturadas imagens nas quais são retratadas as interações professor/aluno e aluno/aluno durante as atividades de 
leitura e escrita, bem como gravações de áudios que realizaremos uma análise futura. Foi possível também identificar 
o material didático utilizado, os critérios de escolha dos livros pelas crianças. Como base teórica para a análise 
trazemos a concepção de leitura de Goulemot (2001) e Martins (2006), e de leitura literária de Cosson (2014) em 
diálogo com outros autores, possibilitando uma análise mais profunda e direcionada dos aspectos do ensino, da 
leitura e da escrita. 

 
MARCAS DA ORALIDADE EM ESCRITAS DE CRIANÇAS NA FASE DE ALFABETIZAÇÃO 

 
Iolanda Souza de Paula – UFLA  

 
 
Ter a compreensão das diferenças entre a língua oral e a língua escrita, e quais são as regras aplicadas a cada contexto 
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torna-se significativo para que se possa construir a consciência fonológica da criança. A consciência fonológica trata 
da habilidade linguística tomada na consciência das crianças para a aprendizagem da linguagem. Para isto, este 
estudo está baseado, principalmente, nos estudos de Marcuschi, Morais e Soares. Busca-se discutir e esclarecer de 
forma dinâmica a algumas implicações que permeiam o universo linguístico, por meio de duas vertentes: Oralidade 
e Letramento, essas representadas por duas modalidades de uso da língua, a fala e a escrita. Este estudo discute os 
elementos e práticas sociais e uso da oralidade e letramento, mostrando seus papéis na sociedade e apresentando 
suas diferenças e semelhanças entre a fala e a escrita. O objetivo principal é esclarecer a natureza das práticas sociais 
que envolvem o uso da língua escrita e falada de modo geral, e apresentar resultados onde a relação entre essas 
deve ser posta em eixos contínuos de variações, mostrando que há muitos casos em que as especificidades da fala e 
escrita se aproximam apresentando-se de forma mesclada. Assim, demonstrando que tanto a oralidade quanto a 
escrita são usadas paralelamente em contextos sociais básicos da vida cotidiana, sejam esses formais ou informais, 
como na família, escola, trabalho, sendo que seus objetivos de usos se apresentam de forma diversa com 
intensidades variada.  

 
 
 
 

PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA NA ESCOLA: CAMPANHA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER  
 

Vinicius Francisco Matos Augustinho – UNEMAT/CAPES 
 
 
Como bolsistas do PIBID, desenvolvemos em uma escola da rede pública de ensino, parceira do Programa, uma 
proposta de intervenção pedagógica com alunos do 2º ano do Ensino Médio. Buscamos desenvolver práticas de 
leitura sobre o tema “Violência contra a mulher” na escola. O objetivo é trabalhar a leitura do tema em diferentes 
materialidades discursivas como música, campanhas de conscientização, trechos da Lei Maria da Penha, para 
construir um arquivo de leitura que dê condições aos alunos para produzirem uma reportagem sobre o assunto. 
Fundamentamos o nosso trabalho em autores como Orlandi (1999), Indursky (2010, 2011), Grantham (2009), que se 
inscrevem na Análise de Discurso, e defendem um trabalho com a leitura que desloca do sentido de decodificação, 
porque ler é uma prática que envolve sujeitos/língua/memória. Essa perspectiva sobre a leitura na escola muda a 
relação dos alunos com a língua, permite que eles se posicionem com responsabilidade perante os gestos de 
interpretação, abrindo possibilidade para que diante de um texto o aluno possa concordar e discordar, estabelecendo 
outras relações de sentidos. A primeira etapa do projeto consistiu em selecionar os textos, realizar práticas de leitura 
com os alunos. Na próxima etapa, os estudantes realizarão leituras sobre o tema, farão entrevistas, produzirão 
reportagens para expor em um Jornal Mural, na escola. Essa experiência de trabalho com a língua envolvendo escola 
e universidade contribui para a formação do acadêmico. 

 
 
 

PRODUÇÃO ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A (RE)CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS ATRAVÉS DA MEMÓRIA 
DISCURSIVA   

 
Clésia da Silva Mendes Zapelini – UNISUL  

 
 
O presente pôster visa apresentar os resultados de nossa pesquisa de tese, que trata do modo como o sujeito-criança 
elabora suas produções escritas e ressignifica sentidos e dizeres que marcam o encontro e a separação entre o 
desenho e a língua escrita. A pesquisa foi desenvolvida em uma escola da rede particular de Tubarão, turma do III 
infantil, com crianças de 4 e 5 anos. Pautados na análise do discurso de linha francesa de Michel Pêcheux, 
compreendemos que a interpretação da criança está relacionada à ordem da língua e da discursividade. Após um 
ano de observação de como a criança elabora a produção escrita, organizamos o nosso arquivo em quatro 
funcionamentos discursivos que marcam os efeitos de sentido durante a elaboração. Desse modo, observamos que, 
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inicialmente, a criança não realiza a separação entre os traços do desenho e os da língua escrita. Posteriormente, a 
separação começa a acontecer num processo de construção e reconstrução dos sentidos em que o desenho e a 
escrita vão ganhando um espaço próprio na produção. A cada funcionamento a produção se estrutura seguindo 
certas regularidades, tanto no diz respeito aos traços do desenho, quanto da língua escrita. Entre as primeiras 
produções e as últimas, observamos que a memória recorta os sentidos e atualiza-se no momento de cada 
elaboração, sendo responsável pelos sentidos que dela derivam.    

 
 

Eixo temático: Linguagem, Conhecimento e suas Tecnologias 
 

A REPRESENTAÇÃO DE LEITURA NAS TIRINHAS DE LANCAST MOTA  
 

Heleonara Gabriela Souza de Paula – UFLA  
 
 
A pesquisa pretende apresentar os resultados de um estudo de IC que consiste na compreensão dos conceitos de 
leitura representados em contextos de textos híbridos. Diante disso, observou-se diferentes imagens em que a 
atividade de leitura aparece representada em tirinhas com o propósito de analisar como as práticas de leitura/escrita 
são vistas, percebidas e registradas pelo autor-ilustrador para atrair a atenção do leitor. Este trabalho realizou uma 
reflexão teórica sobre a concepção de linguagem, na perspectiva enunciativa-discursiva de Bakhtin (2003) e a 
abordagem da leitura, Goulemot (1996) como processo de produção de sentidos. Ao destacar que as práticas de 
leituras proporcionam uma aproximação, um conhecimento e uma apreensão das diferentes configurações da 
linguagem, questiona-se: como se apresentam imagens sobre a ação de leitura? De que forma o leitor-infantil se 
mostra representado nas imagens em tirinhas? Como proposta metodológica a pesquisa realizou um levantamento 
das produções de tirinhas de Lancast Mota, com a personagem Ana Bel, dando destaque as representações de leitura 
presente nas histórias. A pesquisa procura relação entre autoria e a criação da personagem, refletindo que o ato de 
ler vai além da decodificação mecânica do código escrito, pois envolve a leitura de mundo. 

 
 
 
A PRODUÇÃO DAS BIBLIOTECAS DIGITAIS E A QUESTÃO DOS DIREITOS AUTORAIS NO GESTO DE COMPARTILHAR 

 
Natália Rodrigues Silva – UNIVÁS 

 
 
Este trabalho – filiado a Análise de Discurso, segundo as perspectivas teóricas de Michel Pêcheux, na França, e de Eni 
Orlandi, no Brasil – trata da constituição das bibliotecas digitais e a sua relação com os direitos autorais analisando a 
discursividade da Biblioteconomia. Desse modo, temos como objetivo compreender como os sentidos sobre o 
compartilhamento de obras na sociedade, hoje, face ao advento da Internet, são produzidos em relação às 
bibliotecas digitais e aos direitos autorais. Busca-se compreender também de que maneira é produzido o imaginário 
de que o que está disponível on-line é de livre reprodução e compartilhamento. Objetiva, especificamente, analisar 
como os sujeitos, em determinadas posição sujeito, enunciam sobre a questão do compartilhamento, na ordem do 
digital (ORLANDI, 2007) e como o compartilhamento afeta a constituição de uma determinada posição sujeito autor, 
enquanto detentor do(s) direito(s) autorais. A problematização do trabalho, assim, se volta para uma compreensão 
de como os direitos autorais são significados na contemporaneidade em relação ao gesto de compartilhar obras.  

 
 
 

DA LEITURA AO RECONTO: A LINGUAGEM INFANTIL COMO UM PROCESSO DE INTERAÇÃO VERBAL 
 

Cláudia Roquini Nascimento – UFLA/FAPEMIG 
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Ilsa do Carmo Vieira Goulart – UFLA  
 
 
A linguagem é um dos meios mais importantes para que a criança consiga se relacionar no ambiente em que ela está 
inserida, levando em conta as influências culturais que lhe atribuem significados sociais e históricos. A palavra, que 
traz em si a função de signo linguístico, não possui um sentido único e acabado, mas se define pela pluralidade de 
significações. Pensando na palavra – oral ou escrita – como uma forma de expressão da linguagem, é refletir sobre 
dois aspectos determinantes no seu processo de interlocução: um referente aos sentidos que carrega ou produz, 
outro em relação à interação social. A partir desses pressupostos, o objetivo deste trabalho é compreender a 
representação de leitura a partir da reflexão da linguagem da criança como um processo intrapsíquico que vai do 
plano interpessoal para o intrapessoal, num movimento de interação verbal, a partir de situações dialógicas da leitura 
de livros de literatura infantil. A pesquisa assume como proposta metodológica a observação e descrição de situações 
de diálogos em que a criança faz uso da linguagem oral das relações assimétricas (adulto-criança) e simétricas 
(criança-criança) construídas entre crianças de 3 a 5 anos de uma escola municipal de Lavras, em circunstâncias de 
diálogos, durante a contação de histórias, no contexto escolar. Neste trabalho, apresentaremos os resultados dos 
estudos realizados em duas turmas da educação infantil durante o período de dois meses.  

 
 
 

EDUCAÇÃO PARA O PENSAR: UMA EXPERIÊNCIA EM PIRANGUINHO-MG 
 

Natanael dos Santos Silva – FEPI/FAPEMIG 
 
 
O presente trabalho de pesquisa busca inferir a proposta do educador estadunidense Matthew Lipman, Filosofia para 
Crianças - Educação para o pensar, que foi idealizada pelo filósofo supracitado e desenvolvido pelo Institute for the 
advancement of Philosophy for Children – IAPC (Instituto para o Desenvolvimento de Filosofia para Crianças). Sua 
didática foi colocada em prática por iniciativa do professor Dr. João Bosco Fernandes na Escola Estadual Sebastião 
Pereira Machado, localizada no município de Piranguinho, sul de Minas Gerais, em meados do final da década de 90 
do século passado. Com a análise bibliográfica das obras de Lipman, Sharp, Lorielli, entre outros, busca contemplar 
o âmago da dinâmica de ensino de base Construtivista, e de um aprender de forma significativa e dialógica, 
promotora de um pensar crítico acerca das formas de contato social; não apenas uma aprendizagem que servirá para 
dentro do contexto estudantil, mas transdisciplinar, ou seja, que percorrerá sobre a importância de um pensar 
abrangente buscando interagir com sociedade. Por meio de entrevista realizada com o professor Dr. João Bosco 
Fernandes, idealizador do projeto em Piranguinho, foram levantadas questões sobre as motivações que levaram a 
aplicação do método de ensino/aprendizagem, bem como as transformações ocorridas após a sua aplicação. 

 
 
 

ESCOLA INCLUSIVA PARA TODOS: DISCURSOS DAS METAS EDUCACIONAIS PARA 2021 
 

Thyara Fiorillo Duarte Resende – NGIME/UFJF 
 
 
Os ministros da educação ibero-americanos, em reunião em El Salvador realizada no ano de 2008, elaboraram o 
projeto Metas Educativas para 2021, que tem como objetivo melhorar a qualidade e propiciar uma maior igualdade 
na educação destes países, além de propor metas e orientações aos Estados signatários. Sendo assim, esta pesquisa 
foi embasada na fundamentação teórico-metodológica da Análise do Discurso, e buscamos identificar e apontar os 
indícios dos principais desafios ainda não cumpridos pelo Brasil. Na análise dos dados identificamos os deslizamentos 
dos discursos apontados nos documentos da Politica Pública de Inclusão Brasileira. Nesta perspectiva, identificamos 
que os principais apontamentos dos discursos dominantes nos revelam a necessidade da valorização das escolas 
inclusivas sendo que uma das primeiras aspirações é a defesa da igualdade na educação. Nossas reflexões nos 



252 
 

apontaram ainda que só podemos pensar em uma escola inclusiva para todos quando todos alunos puderem conviver 
independente da deficiência, classe social e capacidade física/psíquica/social. Vale ressaltar, que o projeto Metas 
Educativas para 2021 sinaliza que a Educação é a estratégia fundamental para o avanço na coesão na inclusão social, 
no entanto, este princípio não se concretiza porque a classe dominante não se coaduna com os interesses sociais 
gerais de uma sociedade igualitária. 

 
 
 

O DISCURSO MIDIÁTICO SOBRE NOMOFOBIA 
 

Gabriel de Paiva Rosa Gaspar – UNIVAS  
 
 
Considerando as relações sociais e a difusão dos dispositivos móveis de comunicação on-line neste início de século, 
a partir da perspectiva da Análise de Discurso, no presente Projeto de Iniciação Científica, em sua segunda fase, 
buscamos compreender como os sentidos sobre ‘Nomofobia’ são produzidos na mídia eletrônica, em especial no 
discurso publicitário. Inscritos nessa perspectiva teórico-metodológica, problematizaremos a constituição do sujeito 
e dos sentidos em relação ao medo diante da possível perda/ausência do dispositivo móvel (celular, tablet, notebook) 
com vistas à questão geral de nossa pesquisa: Como são produzidos e reproduzidos os sentidos de ‘Nomofobia’ 
enquanto um problema causado pela relação do sujeito com as tecnologias na atualidade? Para o desenvolvimento 
dessa questão, primeiramente serão produzidas leituras de textos de base em Análise de Discurso, bem como de 
produções acadêmicas e de textos jornalísticos sobre o tema da pesquisa. Em seguida, passaremos a constituição do 
corpus discursivo e da produção do trabalho de escrita sobre como os efeitos de sentido sobre ‘Nomofobia’ se 
inscrevem na textualidade de jornais on-line de ampla circulação, além de outros sites de divulgação científica. Com 
essa pesquisa, pretendemos analisar como são produzidas evidências de sentidos sobre a relação entre o sujeito e 
as tecnologias que vem sendo posta como associadas a doença(s) da contemporaneidade. 

 
 
 

PERSONAGENS FEMININAS NOS GAMES: GÊNERO, CORPO E SENTIDO  
 

Hellen Narciso Aguiar Cordeiro – UNIVÁS  
 
 
O presente trabalho se interessa pelo universo dos jogos digitais e busca compreender o modo como a imagem do 
feminino se apresenta e é apresentada/representada neste espaço de significação. Nosso interesse está em analisar 
a representatividade do feminino dentro do universo dos vídeos games, a saber, como o imaginário sobre o feminino 
se inscreve nesse ambiente cujo público-alvo foi (e ainda é) majoritariamente masculino. Que sentidos são 
produzidos sobre e para o corpo feminino nos games? Para desenvolvermos nossa análise, serão selecionados games 
e personagens que serão estudados sob duas perspectivas distintas: aqueles apresentam em sua construção aspectos 
que reproduzam estereótipos negativos sobre o feminino e aqueles cujas personagens permitem criar e produzir 
amplas narrativas que têm o como protagonista. Nessa perspectiva, é importante demostrar o quanto os elementos 
envolvidos na construção do feminino nos games reproduzem aspectos históricos e ideológicos de nossa sociedade, 
como, por exemplo, o imaginário sobre o corpo, sobre identidade de gênero e os estereótipos aí implicados. 
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Eixo temático: Teoria e Análise Linguística 
 
A VARIANTE CAIPIRA E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: A INCLUSÃO DA SOCIOLINGUÍSTICA NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA REDUZ O PRECONCEITO? 
 

Natália Cristina da Silva – FEPI 
 
 
Este projeto de cunho bibliográfico pauta-se em dados atuais do português brasileiro no campo da variedade 
linguística. Trata-se de um trabalho analítico na área de Sociolinguística que visa discutir e estudar sobre o 
preconceito da variante caipira no contexto escolar. Para tanto, será preciso relacionar a variante linguística caipira 
com o ensino de língua materna na sala de aula, fazendo reflexões sociolinguísticas e discorrendo sobre os problemas 
que muitos professores enfrentam quando estão lecionando. Contudo, busca-se saber se o ensino das variantes 
reduz o preconceito do falar caipira. Partindo das dificuldades em lidar com os problemas sociais da língua em um 
contexto escolar, como o preconceito ao modo de falar, a constituição do corpus deve se estabelecer por meio de 
questionários respondidos por professores do 6º ano do ensino fundamental, escola pública, de Maria da Fé. O 
trabalho se desenvolverá qualitativamente por meio de uma pesquisa de campo.  

 
 
 

AQUISIÇÃO DE FALA POR CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN: O LÉXICO EM ANÁLISE 
 

Jóice de Oliveira Ferreira – UFLA/PRP-Pró-Reitoria de Pesquisa 
 
 
Este trabalho tem como objetivo analisar a aquisição de fala de criança com Síndrome de Down, avaliando produções 
orais em estudo longitudinal, a fim de acompanhar características individuais de desenvolvimento, no que se refere 
à aquisição do léxico em especial. Em conformidade com Slobin (2015), avalia-se essa aquisição atípica (SD), tendo 
como referência essa própria forma de aquisição e não a aquisição típica. Na investigação da aquisição lexical, o fator 
frequência da palavra é considerado, de acordo com os Modelos Baseados no Uso (BYBEE, 2010). Foram realizadas 
gravações periódicas com a criança (de 5 meses a 2 anos de idade) avaliada no estudo longitudinal, com o 
envolvimento de membros da família, em que a preocupação em deixar a criança o mais à vontade possível 
respeitando a sua pouca idade esteve sempre presente. A partir de 1 ano de idade, foi feito também um diário para 
anotar as produções orais da criança . A informante, a partir de 1 ano de idade, começou a usar a Placa Palatina de 
Castillo-Morales (LIMBROCK et al., 1991, apud SCHWARTZMAN et al., 2003, p.160), o que trouxe benefícios para o 
seu desenvolvimento de linguagem. A aquisição do léxico começou a partir de 1 ano e 2 meses em palavras com 
frequência nos sons alveolares [t, d, n]. 

 
 
 

AS DESIGNAÇÕES DE ESCRAVO NAS CARTAS DO CONDE PINHAL 
 

Nayara Fernanda Dornas – UFSCar/CNPq 
 
 
Abordar as formas de escravidão e a questão do escravo tem sido uma tarefa de grande importância e também uma 
tarefa árdua no Brasil. Diante disso, estudaremos as cartas do Conde do Pinhal para Anna Carolina, sua esposa, 
conhecida como Naninha. Analisaremos como o termo escravo acontece e significa nessas cartas, pela ótica da 
Semântica do Acontecimento. As cartas estão reunidas em um livro intitulado Naninha, aceitai as minhas saudades. 
Cartas do conde do Pinhal para Anna Carolina, sua esposa, da Editora EdUFSCar do ano de 2000. A nossa problema 
gira em torno de uma questão norteadora: nas cartas do Conde há a presença do escravo? Diante dessa problemática, 
temos como objetivo geral analisar enunciativamente como a palavra escravo acontece nas cartas, ou seja, como é 
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enunciada, designada, reescriturada, significada, assim como também observar quais outras palavras funcionam com 
o sentido de escravo, quais pertinências enunciativas acerca do uso dessas palavras.  E, como objetivos específicos, 
iremos descrever o espaço enunciativo, a cena enunciativa, o agenciamento enunciativo, a temporalidade e o político 
presentes nas cartas; estudar o funcionamento das palavras que reescrevem e designam escravo, analisar a 
performatividade, os pressupostos e as argumentações presentes nas cartas. As análises vão, assim, revelando o 
sentido de escravo, que funciona nas cartas, mas de forma velada, e isso revela a presença do político linguístico. 

 
 
 

INACUSATIVIDADE NO PORTUGUÊS: UM ESTUDO DIACRÔNICO 
 

Tayná de Braz Menezes do Rosario – USP 
 
 
A classe de verbos que podem alternar entre uma forma transitiva (DP1 V DP2) e uma forma intransitiva com 
características inacusativas (DP2 V) é muito maior no português brasileiro (PB) do que no português europeu (PE). A 
hipótese predominante é de que essa divergência provém de uma inovação do PB em relação ao antecessor comum, 
o português clássico (PCl). Este teria sido mais semelhante ao PE nesse aspecto. Essa hipótese, no entanto, carece – 
por ora – de fundamento empírico. Entendemos, portanto, que é urgente confirmar ou negar se foi realmente o PB 
que inovou. Consideramos que essa inovação, se de fato ocorreu, caracteriza-se por uma ampliação da classe de 
verbos que têm uma forma intransitiva com características inacusativas. Para investigar essa hipótese, faremos uma 
pesquisa quantitativa. Serão utilizados, para o PCl, 16 textos de autores portugueses nascidos dentre os séculos XVI 
e XIX, disponíveis no Tycho Brahe Parsed Corpus of Historical Portuguese. Para o PE e o PB, serão utilizados os dados 
dos estudos sincrônicos já realizados sobre o fenômeno nessas línguas. Construiremos, a partir disso, listas dos verbos 
do PB, do PE e do PCl que podem ocorrer em construções inacusativas e compararemos seus tamanhos, além da 
porcentagem de intersecção entre elas. Desse modo, confirmaremos (1) se foi de fato o PB que inovou ampliando a 
classe de verbos inacusativos e (2) o paralelismo entre o PE e o PCl. 

 

 

Eixo temático: Literatura e Artes 
 

AUTOR COMO PERSONAGEM: A FICCIONALIZAÇÃO DE BORGES NAS CRÔNICAS DE LUÍS FERNANDO VERÍSSIMO 
 

Carla Carolina Moura Barreto – UFRR  
 
 
Tem sido bastante recorrente nos últimos anos o fato de muitas obras literárias apresentarem autores consagrados 
como personagens. Essa nova forma de fazer literatura põe em cena autores mortos que revivem dentro do universo 
ficcional colocando em debate os conceitos de autoria e originalidade, uma vez que ao ficcionalizar um autor de 
renome, o escritor se apropria de seu nome e de tudo que está ligado a ele, inclusive seus textos, praticando a 
intertextualidade para construir sua narrativa. Dessa forma, o escritor apropriador afasta o processo de escrita de 
seu modelo padrão, no qual a originalidade vem em primeiro plano e o autor é o único detentor de sentidos do texto. 
Um dos escritores mais ficcionalizados em textos de autores contemporâneos é Jorge Luis Borges, autor que publicou 
várias obras nas quais ele também se ficcionaliza e trabalha diversas questões de autoria e originalidade. O presente 
trabalho pretende analisar a ficcionalização de Borges nas crônicas "Jorge e Benny", "Borgianas" e "No céu", 
presentes na obra "Banquete com os deuses: Cinema, literatura, música e outras artes" (2003), de Luís Fernando 
Veríssimo, a fim de destacar a imortalização de Borges dentro do universo ficcional e suas reverberações na literatura 
contemporânea. Para isto, teremos como base teórica Lefere (2005), Candido (2009), entre outros. 
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MEMÓRIAS E SIMBOLOGIAS: A LINGUAGEM IDENTITÁRIA DOS SINOS DA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL-REI 

 
Luciane Andrea de Oliveira – EECOL  

Maria Goretti Lima Guimarães – EECOL  
Patricia Peixoto Carneiro Viegas – UFLA  

Rafael José de Sousa – EECOL  
  
 
Com o objetivo de resgatar a memória individual e a identidade da cultura sineira de São João del Rei/MG, foi 
realizado na EJA, com a turma do 3º ano A do Ensino Médio da Escola Estadual Cônego Osvaldo Lustosa um 
documentário sobre a linguagem dos sinos. A atividade compôs-se de imagens, uma pesquisa histórica contextual, 
além de entrevistas com diferentes gerações de sineiros sobre a transmissão de suas memórias, que ao longo das 
gerações reconstroem os significados dos toques dos sinos, preservando a identidade histórica da religiosidade desde 
os tempos coloniais. Presentes em todas as manifestações do calendário litúrgico, os sons dos sinos marcam o 
cotidiano da cidade, imprimindo um caráter de singularidade perante as demais cidades históricas mineiras, mas, 
também há a marca da religião e dos dominantes com seu poder simbólico (BOURDIEU, 2010). Só através do 
conhecimento desses sons e seus significados, que poderá o indivíduo fazer seus julgamentos das marcas de uma 
identidade particular, que são transmitidos de geração em geração. Ao final, foram produzidos vídeos de 2 grupos, 
em que a turma foi dividida, com imagens, a síntese da pesquisa contextual, e partes das entrevistas selecionadas 
pelos próprios alunos, o que proporcionou a retomada e o conhecimento do porquê de alguns toques ouvidos desde 
a infância e que passavam despercebidos, com linguagens que se eternizam, além de conhecerem o ofício de sineiro 
que é marca da cidade, da sua história e cultura. 

 
 
 
O RECONTO ORAL DE NARRATIVA LITERÁRIA E SUAS POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES PARA A TRADIÇÃO CULTURAL E 

PARA O LETRAMENTO LITERÁRIO 
 

Ellen Maira de Alcantara Laudares – UFLA/FAPEMIG 
Patricia Peixoto Carneiro Viegas – UFLA  

 
 
Esta investigação teve como objetivo verificar a relevância do reconto oral de narrativa literária, realizado por 
crianças entre 5 e 7 anos de idade. Foi realizado o reconto de algumas fábulas, coma finalidade de possibilitar a 
imaginação criativa, em busca da promoção da liberdade, tanto da escolha do livro literário a ser recontado, assim 
como as formas em que seriam realizadas tais narrativas, que poderiam ser feitas por meio de música, teatro, 
desenho, pintura e até por intermédio de aplicativos digitais. O livro selecionado pelas crianças foi Fábulas Palpitadas, 
do autor Pedro Bandeira, e contêm fábulas recontadas em versos e comentadas por meio do jargão “E lá vem 
palpite!” Foram narradas as fábulas: O burrico cantor, que ilustra alguns princípios morais, como a relevância do 
trabalho do musicista, o mal causado pela inveja, a necessidade de se respeitar o próximo e de se buscar soluções 
compatíveis com a realidade que se está inserido e a fábula O ratinho e o leão, que relativiza a questão da força e do 
poder natural dos maiores. Observou-se que para os momentos de dramatização, o grupo fez uso de alguns 
instrumentos sonoros à imagens impressas e aplicativos digitais. Conclui-se que o reconto da narrativa oral permite 
a apreensão da história, assim como promove a criação de novos desfechos e viabiliza a continuidade da tradição 
oral, uma vez que cada criança teve a oportunidade de reconstruir a narrativa e n e nela imprimir suas experiências 
e vivências. 
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PELAS MÃOS DE CLARICE: EXPERIÊNCIAS LITERÁRIAS NA SALA DE LEITURA “CLARICE LISPECTOR” 
 

Gilma Guimarães Lisboa - UFPA 
 
 
O trabalho relata algumas experiências de pesquisa realizadas no Curso de Mestrado em Educação e Cultura da UFPA, 
vivenciadas no contexto da “Sala de Leitura Clarice Lispector” da Escola Estadual de Ensino Médio Abraão Simão 
Jatene, município de Cametá/Pará. A pesquisa visa fomentar a formação de leitores na escola para além do domínio 
cognitivo das disciplinas. Partindo do reconhecimento e da importância da leitura de obras literárias em ambientes 
escolares, para além de sua função instrumental, tal ação tem por finalidade potencializar o acesso e incentivo à 
leitura de textos literários no espaço escolar, e potencializar o valor poético e formativo da literatura clariceana 
relacionadas à vivência social e intersubjetiva dos leitores. O encontro dos alunos com a autora Clarice Lispector 
aconteceu por meio de leituras e releituras de suas obras, documentários, entrevistas, filmes, pinturas em paredes, 
peças teatrais, narração de histórias, performances artísticas e literárias entre outros. A partir desses encontros, os 
alunos passaram a interagir com suas obras e a conhecer seu percurso biográfico. No decorrer da preparação e 
realização do evento na escola houve intensa participação dos alunos nas atividades literárias e artísticas 
relacionadas à vida e obra de Clarice. Aos poucos Clarice começa a se fazer presente no universo literário dos alunos 
da escola, contribuindo para o desabrochar do gosto estético pela literatura, bem como da criação de novos modos 
de existência. 

 
 
 

PERSPECTIVA ECOCRÍTICA: WALDEN; OR, LIFE IN THE WOODS DE HENRY THOREAU 
 

Janaine Carvalho Maculan – UFLA  
 
 
Apresentando Walden; or, Life in the Woods de Henry David Thoreau e a sua importância como precursor do 
pensamento ambiental, objetiva-se com este Trabalho, fundamentado na perspectiva teórica da Ecocrítica, 
demonstrar a relação entre o homem e a natureza. Para tal, a pesquisa valeu-se somente, no que se refere à forma 
de abordagem do problema, de uma pesquisa qualitativa e, segundo os procedimentos técnicos, de uma pesquisa 
bibliográfica em textos primários e textos secundários. Buscando o êxito deste propósito, mostrou-se, 
primeiramente, a contextualização do escritor na sociedade estadunidense do século XIX e também no contexto 
literário da época para, logo após, definir e explicar a fundamentação teórica apresentada por alguns dos principais 
pesquisadores dessa vertente teórica como Glotfelty (1996) e Garrard (2004) e, em seguida, explorar como Thoreau, 
em seu relato de experiência de vida de dois anos, dois meses e dois dias publicado em 1854, apresentou a sua 
relação com o meio ambiente, ou seja, exemplificou como o ser humano pode viver de forma bem mais simples, sem 
destruir o meio ambiente. Finalmente, as considerações finais focalizaram em, principalmente, mostrar que, dada a 
relevância da relação homem e natureza na sociedade contemporânea, o texto literário objeto desse estudo pode 
ajudar em discussões sobre o meio ambiente de forma transversal nas escolas básicas, ou seja, algumas discussões 
sobre a questão ambiental podem ser tratadas nas aulas de literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


