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ASSUNÇÃO, E. T. C.; MODL, F. C. OS LETRAMENTOS ACADÊMICO E DO PROFESSOR E(M) 

GESTOS FORMATIVOS: QUESTÕES PARA A DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA A PARTIR DE 

UMA EXPERIÊNCIA LOCAL 

 

 

Os estudos que se voltam para os letramentos acadêmico (BARTON e HAMILTON, 2000; 

LEA e STREET 1998, MATENCIO, 2002; KLEIMAN, 2002; MARINHO, 2010; FIAD, 2013, 

SOUZA; BASSETTO, 2008) e do professor (MATENCIO 2001, 2003, 2009, 2012; KLEIMAN 

1995, 2006, 2012, 2013; TFOUNI, MONTE-SERRAT, MARTHA, 2013)apontam para a 

necessidade de se considerar a sala de aula universitária como lugar de e para mobilização 

de conhecimentos pertinentes à construção de saberes, bem como locus de 

(re)configurações identitárias de professores em formação. Trazemos, aqui, resultados da 

pesquisa que toma uma disciplina da graduação em Letras, de uma universidade estadual 

no interior baiano, como um evento situado de letramento que tem em sua ementa a 

evocação de uma tematização explícita dos mecanismos de produção-recepção de práticas 

acadêmicas escritas e oral, materializadas em usos linguageiros em torno do gênero artigo 

científico e do gênero oral seminário. A disciplina Seminário Interdisciplinar de Pesquisa 

(SIP) registra um continuum, que se estende do 1º ao 7º semestre de um curso de Letras 

Vernáculas. Os dados foram gerados no enquadre metodológico da pesquisa qualitativa 

(FLICK, 2002; MINAYO, 2012) a partir do trabalho discursivo com: i)dois questionários 

aplicados para os alunos, um ao início e outro ao final do semestre; ii) filmagens das 

sessões de orientação do Docente-orientador ao grupo; das sessões de orientação do 

Professor-pesquisador ao grupo; da sessão de publicização oral do artigo; iii) entrevista 

com Docente-orientador e iv) o texto acadêmico final. Para a análise dos dados, valemo-nos 

de categorias advindas da Análise do Discurso Francesa (MONDADA, DUBOIS, 2003; 

DUCROT, 1977, 1984; ORLANDI, 2013; MAINGUENAU, 1989; FOUCAULT, 1990, 2003), bem 

como apostamos em triangulações para a análise do corpus multiforme. As análises 

indiciam que: i) o SIP como disciplina promove letramentos acadêmico e do professor; ii) o 

texto escrito como produto do agenciamento discursivo, negociação de sentidos e 

construção de autoria dos grupos; iii) as sessões de orientação como lócus da interação 

didática e lugar de conflito e iv)há necessidade de (re)tomadas de posições com vistas a 

(re)configurações identitárias dos professores em formação. 
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FERREIRA, J. L; MODL. F. C. O AGENCIAMENTO DA PALAVRA E A RESISTÊNCIA: 

QUESTÕES DISCURSIVAS PARA A AGENDA DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR, 2016. 

 

Nesta comunicação, apresentamos resultados da pesquisa de mestrado em andamento que 

se volta ao acesso e análise discursiva de posições acerca das tarefas sociointeracionais e 

didáticas do professor de línguas, com vistas aoagenciamento da palavra (MODL, 2015; 

COELHO, 2011) e gestos de resistência (DELEUZE; GUATTARI, 2011). O trabalho, ancorado 

na Linguística Aplicada, assume um olhar discursivo (PÊCHEUX, 1990; ORLANDI, 2005; 

POSSENTI, 2005) para analisar respostas ao questionário dos sujeitos da pesquisa. 

Princípios da pesquisa qualitativa (MINAYO, 2012; FLICK, 2001) orientam o trabalho em 

curso que tem como objetivo geral: Estudar discursivamente as posições dos sujeitos da 

pesquisa - professor em exercício e professor em formação inicial - identificando suas 

formações discursivas, que regem a ordem do discurso didático, frente aos objetos de 

discurso agenciamento da palavra e resistência, que atravessam tanto a formação inicial, 

quanto a prática docente. Já como objetivos específicos, contemplamos: i) Conceituar as 

noções agenciamento da palavra de ordem e gestos de resistência, à luz de estudos 

discursivos da linguagem, ii) Analisar a (re)produção de significados sobre os objetos de 

discurso agenciamento da palavra e resistência,  procurando indícios de formações 

discursivas que sustentam as posições/dizeres dos sujeitos da pesquisa ao questionário 

eiii) Avaliar a legitimidade da pesquisa para a o campo da Linguística Aplicada, buscando 

compreender e contribuir para a compreensão da sala de aula como um ambiente 

sociodiscursivo, lugar genuíno da troca didática e da cultura escolar. Dentre os novos 

parâmetros para se pensar a postura crítica na formação do professor, destacamos a 

multidisciplinaridade e transdisciplinaridade de enquadramentos teóricos que nos incitam 

os trabalhos que emergem da Linguística Aplicada. Destarte, a temática deste estudo – 

Agenciamento da palavra e formação de professores e(m) posições discursivas – colabora 

com a necessidade de perseguir desobvializações acerca das tarefas sociointeracionais e 

discursivas do professor de língua(s) (COELHO, 2011; MODL, 2015; MODL, RIBEIRO, 2015; 

BIAVATI, MODL, SOUZA, 2016) acerca do agenciamento da palavra em sua atividade 

docente. 

 

Palavras-chave: Agenciamento da palavra; formação de professores; estudos discursivos; 

resistência.  
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LUZ, D. S.; LIMA, D. C. INGLÊS NA ESCOLA PÚBLICA: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

BASEADA NA METODOLOGIA CLIL 

 

 

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que buscou averiguar se a 

integração entre língua e conteúdo não linguístico (CLIL, em inglês) oferece algum 

diferencial na experiência e aprendizagem dos alunos de uma escola pública estadual do 

município de Vitória da Conquista-Bahia. Segundo o British Council (2015), a disciplina de 

inglês tem sido “desvalorizada pela própria escola e pelo sistema de ensino”, muitos a 

consideram uma disciplina “menor” (SIQUEIRA, 2011) e/ou marginalizada. Desse modo, 

pensando em explorar o potencial que a área oferece (CELANI, 2009), e diminuir o 

chamado ‘discurso da derrota’ (OLIVEIRA, 2011), propomos a aprendizagem de conteúdos 

não linguísticos conjuntamente com a língua estrangeira (CLIL). De acordo com Richards e 

Rodgers (2009), “em ambientes formais de educação, a aprendizagem de segunda língua é 

mais eficiente quando o foco é o domínio do conteúdo em vez do domínio da língua per se”. 

Segundo Coyle, Hood e Marsh (2010), “CLIL não é uma nova forma de ensino de línguas, 

também não é uma nova forma de ensino de conteúdo, mas sim uma fusão inovadora dos 

dois”. Como instrumentos de pesquisa foram utilizadas atividades pré-elaboradas e 

disponibilizadas gratuitamente pela Oxford University Press e pela Macmillan. A base 

teórica para o desenvolvimento deste trabalho está calcada, principalmente, nos trabalhos 

desenvolvidos por Coyle, Hood, Marsh (2010). Este é um trabalho de natureza aplicada, 

possui uma abordagem quali-quantitativa e está fundamentada no princípio da pesquisa-

ação educacional. Os resultados apontaram que CLIL tem o potencial de ampliar a 

motivação dos aprendizes para a aprendizagem. A integração entre língua e conteúdo foi 

um dos fatores destacados pelos aprendizes como importante/interessante para a elevação 

da motivação. Entre as opiniões dos aprendizes eles mencionaram que CLIL: amplia os 

conhecimentos, foge da rotina comum das aulas tradicionais e auxilia na compreensão.    

 

 

Palavras-chave: CLIL. Experiência. Aprendizagem. Escola pública.  
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SILVA, R. F.; LIMA, D. C. A INTERCULTURALIDADE NAS AULAS DE LÍNGUA 

INGLESA: SUA ABORDAGEM NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ALTO SERTÃO 

BAIANO 

 

 

O objetivo desta pesquisa foi analisar de que forma a Abordagem Intercultural - AI 

é desenvolvida no ensino da língua inglesa - LI no primeiro ano do Ensino Médio 

de uma escola pública no município de Guanambi – BA. A metodologia adotada foi 

de cunho qualitativo e interpretativo, utilizando-se o estudo de campo com 

características de uma pesquisa de caráter etnográfico. Nesta pesquisa foram 

utilizados três instrumentos de coleta de dados: um questionário respondido por 

cada participante, as notas das aulas observadas com as transcrições e o material 

didático que os professores usaram durante as aulas. Buscou-se com estes 

instrumentos realizar uma triangulação de dados: a) Teorias Modernas de ensino 

de língua estrangeira; b) Práticas reais (com base nas observações); c) Discurso do 

professor (com base nos questionários). Os participantes da pesquisa foram dois 

professores de LI do primeiro ano do Ensino Médio pelo fato de acreditar serem 

eles os maiores responsáveis pelo planejamento e controle das ações em sala de 

aula. Para perceber como se dava a abordagem intercultural durante as aulas, as 

observações focaram na participação dos alunos, na interação aluno-professor e 

aluno-material didático. Os resultados da pesquisa revelaram que a AI ainda se dá 

de forma muito superficial e é algo que precisa ser mais aprofundado nos cursos de 

professores de LI. Por acreditar que a interculturalidade não se limita ao ensino da 

língua estrangeira, mas também contribui na formação do aluno como cidadão, 

pretende-se, a partir dos resultados desta pesquisa, promover ações que 

possibilitem a conscientização dos profissionais de ensino e aprendizagem da 

língua inglesa sobre a importância da AI. 
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ANDRADE, S. F.; LIMA, D. C. OS LETRAMENTOS CRÍTICOS COMO ALTERNATIVA À 

DOCÊNCIA DE LÍNGUA INGLESA NO ENSINO MÉDIO: POR UMA EDUCAÇÃO CIDADÃ 

TRANSFORMADORA 

 

  

 

No presente trabalho buscamos traçar filiações teóricas e metodológicas ao estado da arte 

do ensino e aprendizagem de língua inglesa (doravante LI), com enfoque na prática 

docente. De modo a construir o nosso referencial teórico, partimos de dois 

questionamentos de pesquisa: "Qual o estado da arte da prática do docente de LI em 

comunidades do ensino médio (EM)? Como essa prática pode ser pensada à luz dos 

postulados da formação cidadã e dos Letramentos Críticos (LCs)?”. Para cumprir com os 

objetivos que traçamos, adotamos o termo margem como norteador de nosso trabalho. De 

modo a compor a primeira margem, começamos por discutir o traçado histórico das 

políticas linguísticas para o ensino de língua estrangeira (doravante LE), na relação com 

uma variedade de processos complexos pelos quais passou e passa o mundo, repercutindo 

nas vivências escolares e redesenhando os próprios documentos, leis e diretrizes ao longo 

dos tempos. Como consequência, exploramos as políticas linguísticas implícitas, dentre as 

quais destacam-se as OCEM (2006) e a fundamentação teórico-metodológica do Enem 

(2005). A partir da compreensão da concepção de práxis que tomamos como base, 

refletimos sobre a relação entre essas políticas e as práticas docentes no cotidiano escolar, 

bem como sua relevância para a área da pedagogia de línguas, revisitando os trabalhos de 

alguns teóricos e pesquisadores que desenvolveram pesquisas e/ou propostas de 

abordagem, planejamentos de acordo com essa perspectiva, compondo, portanto, a 

segunda margem do ensino e aprendizagem de línguas: os complexos processos que 

envolvem a prática docente in loco. Por fim, propomos uma alternativa à prática do 

professor de LI, segundo a pedagogia dos LCs e, em nossa leitura, mais condizente com as 

demandas contemporâneas – o que constitui a terceira e última margem de nosso trabalho: 

o terceiro lugar, um entrelugar para (re)pensar o ensino e aprendizagem de LI.  
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GOMES JÚNIOR, O. R.; SOARES, C. V. C. O. GÊNEROS COMO MEGAINSTRUMENTOS NO 

ENSINO DE LINGUACULTURA ESTRANGEIRA: POR UMA PEDAGOGIA NA PERSPECTIVA 

DOS MULTILETRAMENTOS 

 

Novos caminhos é o que deseja apontar esta dissertação de mestrado que tem como função 

precípua a construção de propostas alternativas de trabalho para o ensino de inglês como 

Língua Estrangeira.   O objetivo geral do estudo é analisar como o conceito de gênero pode 

ser utilizado em uma abordagem inter/multicultural no processo de ensino e aprendizado 

de linguacultura inglesa.  Desenvolvida com base nos pressupostos metodológicos da 

pesquisa-ação, esta pesquisa insere-se no paradigma qualitativo e interpretativo da 

Linguística Aplicada, na área de Ensino e Aprendizagem de Línguas e traz como principais 

aportes teóricos a vasta teoria sobre gêneros do discurso, o conceito de linguacultura, ou 

seja, a relação imbricada entre o ensino de línguas e cultura e os estudos sobre 

multiletramentos (BARBIER 2007, ERICKSON 1990, MOITA LOPES 2006, BAKHTIN 2003, 

MARCUSCHI 2008, ROJO 2008, KRAMSCH 2007, RISAGER 2005, NEW LONDON GROUP 

1996).  A pesquisa de campo foi realizada com alunos em formação profissionalizante de 

nível superior no campus Uruçuca do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 

Baiano e consistiu na construção e aplicação  de material didático baseado em um gênero 

discursivo (o seriado de televisão estadunidense GLEE) tendo em vistas à proposição de 

novas linguagens para a ensino de LE na escola brasileira. A pesquisa propõe uma 

“pedagogia” e discute a necessidade de a escola tomar a seu cargo os novos letramentos 

emergentes nas sociedades contemporâneas e de levar em conta a grande variedade de 

culturas presentes nas salas de aula de um mundo globalizado e caracterizado pela 

intolerância na convivência com a diversidade cultural e com a alteridade. Como resultados 

de pesquisa se apresenta as reflexões decorrentes do estudo e uma amostra de material 

didático construída sobre princípios dos multiletramentos, a saber, prática situada, 

instrução aberta, enquadramento crítico. 
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RAMOS, V. A. A; SOARES, C. V. C. O. OS GÊNEROS ORAIS E A AMPLIAÇÃO DA 

COMPETÊNCIA COMUNICATIVA: PERSPECTIVAS E POSSIBILIDADES NO ENSINO DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

O estudo dos gêneros discursivos nos orienta para uma abordagem dialógica da 

língua(gem) (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009, BAKHTIN, 1997), concebendo-a como 

constitutiva da ação humana, da subjetividade e das relações sociais. Partindo desse 

princípio, esta pesquisa buscou investigar como os gêneros orais se apresentam na sala de 

aula de língua portuguesa (LP) nos anos finais do ensino fundamental. No que tange à 

importância do trabalho com os gêneros orais no contexto escolar, dialogamos com os 

estudos sobre a didática da Língua Materna (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004). A pesquisa de 

campo orientou-se por uma abordagem etnográfica com base em estudiosos que se 

ocupam da etnografia educacional, (ANDRÉ, 1995; LUDKE e ANDRÉ, 2007; GATTI, 1999; 

GREEN, DIXON e ZAHARLICK, 2005), considerando, sobretudo, a subjetividade inerente ao 

processo de investigação, desse modo de fazer pesquisa no campo aplicado. A obtenção dos 

dados foi realizada por meio da observação participante, notas de campo, gravação em 

áudio e vídeo. O corpus para análise foi constituído de mapeamento de 19 aulas de Língua 

Portuguesa do 7º ano do ensino fundamental em uma escola pública de uma comunidade 

rural do município de Caetité/BA. Com essa amostra analisamos como foi desenvolvido o 

evento de letramento (STREET,2012) em torno do gênero oral, tendo por base as noções de 

competência comunicativa (MATÊNCIO, 2003) e compreensão responsiva (BAKHTIN, 

1997). Os resultados evidenciaram a presença dos gêneros orais na sala de aula, 

destacando os gêneros relato e a dramatização. Entretanto, observou-se que, apesar desses 

gêneros estarem presentes nas aulas de língua portuguesa, não se revelam como objetos de 

ensino e aprendizagem. Ainda se observa uma tendência monológica nas atividades em 

torno dos gêneros orais, o que requer um redimensionamento de seu ensino com vista à 

formação de sujeitos críticos, responsivos e socialmente engajados. 
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COSTA, L. V. M.; CAMPOS, L. S. EMPREGO DE CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS EM 

AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO FORMAL: DA TEORIA À PRÁTICA – 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

  

Trabalhar com a Língua Portuguesa no ensino formal, particularmente na rede pública de 

ensino, tem sido um grande desafio para a maioria dos professores dessa disciplina. Ao 

adentrar uma sala de aula, o docente se vê diante de alunos advindos de vários setores da 

sociedade. Cada estudante ou grupo traz consigo diferentes concepções de mundo e 

diferentes formas de abordar conhecimentos, fato que se concretiza numa diversidade 

linguística tamanha que justificaria usarmos termos como “línguas portuguesas” ou 

“dialetos sociais portugueses” para definir e/ou para nos ajudar a compreender melhor o 

que ocorre no espaço da sala de aula, no que tange à comunicação no idioma pátrio. Essa 

realidade intensifica os desafios que enfrentamos no exercício da docência. Assim, 

entendemos que, para um melhor desempenho no nosso trabalho, precisamos, 

constantemente, lançar mão de conhecimentos de teorias de estudos da linguagem nas 

nossas aulas, para melhor compreendermos os fenômenos 

linguístico-textuais e discursivos que pairam no universo linguisticamente plural que é 

uma aula de português. Neste trabalho, objetivamos apresentar exemplos de como alguns 

desses aportes podem ser mobilizados a fim de contribuir para nossa atuação pedagógica. 

Desse modo, elencamos algumas das nossas experiências no tocante à transposição de 

conhecimentos das teorias e correntes linguísticas nas aulas de português. Nossa intenção 

é a de que essas noções possam nos valer no dia a dia, guiando-nos, cientificamente nas 

atividades de leitura, produção textual, desenvolvimento do potencial de expressão escrita 

entre outras ligadas ao estudo sistematizado da língua. 
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AYRES, D. J.; SOUZA, E. M. F. ANÁLISE DO PROJETO AUTORAL DA AULA DE PORTUGUÊS: 
UM TEMA EM TRÊS GÊNEROS 
 
 
Esta pesquisa fundamenta-se nos estudos da Análise do Discurso Dialógica - ADD e na 
Linguística Aplicada - LA quanto às contribuições para a compreensãodos processos de 
interação em sala de aula. Pretendeu-se, neste estudo, analisar o modo como se dá a 
utilização do Livro Didático de Língua Portuguesa - LDP no processo discursivo da 
interação professor/livro didático/aluno(s) em aulas de Português. Parte-se do 
pressuposto que o LDP não é apenas um recurso didático à disposição do professor e 
aluno(s), mas um objeto multifacetado e complexo que afeta a interação. Nos limites deste 
texto, sem o propósito de dar conta de todas as reflexões produzidas, mobilizaram-se as 
noções de Gênero do Discurso, Dialogismo e Responsividade advinda dos estudos de 
Bakhtin e seu Círculo. Os procedimentos metodológicos arquitetados neste estudo tiveram 
como inspiração a baseEtnográfica e Dialógica, ao ter se realizado a análise de práticas 
discursivas da aula de Língua Portuguesa, de duas turmas do Ensino Médio (2º e 3º ano) do 
turno Noturno, de uma mesma professora. Verificou-se, na construção do Projeto Didático 
Autoral da Aula –PDA, a confluência de três gêneros do discurso advindos da esfera escolar, 
a saber: LDP, Plano de Aula e Exercícios de Fixação. Estes gêneros, em interação com o 
professor e aluno(s), compõem o processo de interação da aula e é nessa totalidade que 
analisamos se o PDA construído por esses interlocutores se dá modo cooperativo (ou não), 
uma vez que acredita-se que é em meio ao conflito de vozes que o conhecimento escolar de 
Língua Materna (linguístico ou não linguístico) se concretiza. 
 

Palavras-chave: Interação. Gêneros do Discurso. Dialogismo. Responsividade. 
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BENEVIDES, I. S. R.; SOUZA, E. M. F. MANIFESTAÇÕES DE RESPONSIVIDADE NA SALA DE 

AULA: UMA ANÁLISE DOS PROCESSOS INTERACIONAIS EM AULAS DE PRODUÇÃO 

TEXTUAL 

 

 

Esta pesquisa, fundamentada nos pressupostos da Análise Dialógica do Discurso (1981, 

1997) e na Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 1991, 1996, 2002, 2006); (KLEIMAN, 

1992); (CAVALCANTI, 1986), visa a analisar o processo de constituição das réplicas nas 

práticas de escrita em sala de aula de Produção de Texto, por meio das estratégias 

discursivas replicantes verbalizadas pela professora.  Nas práticas sociais de interação em 

sala de aula, há um processo de troca e compartilhamento de sentidos entre os 

interlocutores socialmente situados. Esse compartilhamento só é possível por meio dos 

enunciados que constituem como possibilidade de resposta ao outro e que se organizam e 

reorganizam o gênero escolar aula. Tomamos como aporte teórico as noções de réplica 

(BAKHTIN, 1997), compreensão responsiva (BAKHTIN, 1981; 1997) egênero do discurso 

(1997). A pesquisa em campo se orientou por uma abordagem etnográfica (ERICKSON, 

1984); (André, 1995, 1997). Desse modo, a sala de aula está sendo aqui pensada como 

campo de pesquisa, lugar de investigação e cultura. Entre os processos de produção de 

dados constam a observação participante nas aulas de produção textual, notas de campo, 

atividades impressas distribuídas pela professora e gravações em vídeo. O corpus para 

análise foi constituído de mapeamento de 09 aulas em uma turma de 3º ano do Ensino 

Médio, turno matutino, no Colégio Modelo de Guanambi- Bahia.Com essa amostra 

analisamos os processos de constituição das aulas de produção textual. Os resultados 

evidenciaram a presença de enunciados que podem ser analisados como estratégias 

replicantes.Contudo, as estratégias didáticas da professora na abordagem do gênero 

discursivo se mostraramtendencialmente monológicas por focar na estrutura genérica 

apenas em sua materialidade, sem explorar os aspectos discursivos na análise e na 

produção textual.  

 

Palavras-chave:Ensino de Produção Textual. Interação. Responsividade. Dialogismo 
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MAIA, K. R O.; SOUZA, E. M. F. GESTOS DIDÁTICOS EM ATIVIDADES DE ESCRITA: 

ENFOQUES NO INTERACIONISMO SOCIODISCURSIVO E NA TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA 

 

 

Esta pesquisa analisou o processo de transposição didática nas práticas de produção 

textual em sala de aula de Língua Portuguesa, em duas turmas do 1º ano do Ensino Médio, 

por meio da análise dos gestos didáticos de ensino propostas pelo docente e verbalizadas 

na aula de português. Transposição didática está sendo aqui compreendida como o ato de 

transformar um saber científico num saber escolar e, para isso, o professor tem papel 

fundamental já que ele seleciona, analisa, relaciona e adapta o saber científico à sua 

realidade escolar ao implementar o planejamento proposto relativo aos conteúdos 

disciplinares do currículo escolar (CHEVALLARD, 1991; CRISTOVÃO, 1999; DOMINGUINI, 

2008; TEIXEIRA, 2012). Mapeamos os gestos didáticos do professor no trabalho com a 

escrita, com vistas a que o aluno construa o conhecimento linguístico e discursivo, mais 

especificamente nas atividades de produção textual, e, analisamos se o professor utiliza 

gestos didáticos quando da e na transposição didática, a maneira como se apropria dos 

objetos de ensino para a realização de atividades de produção textual na aula de português. 

A pesquisa em campo foi orientada por uma abordagem etnográfica (Erickson (1984), 

André (1995, 1997), Fino (s.d.), Oliveira (2009), Magnani (2002, 2009), Rodrigues (2011), 

Green; Dixon; Zaharlick (2005), Rodrigues, (2011), desse modo a sala de aula foi pensada 

como espaço natural de produção de dados, transcrevemos aulas de duas classes de língua 

portuguesa do Ensino Médio, uma no turno matutino e a outra do turno noturno, de uma 

escola pública, com o objetivo investigar se os gestos didáticos do professor de língua 

portuguesa potencializam ou não o ensino, no momento da transposição didática. Os 

resultados confirmaram o pressuposto do qual partimos inicialmente, isso é, que os gestos 

didáticos quando de sua ocorrência na aula impulsionam, restringem e modalizam as 

produções dos alunos, afirmando a estrita relação de dependência com o posicionamento 

do professor.  

 

Palavras Chave: Aula. Ensino de Português. Gestos Didáticos. 
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ALMEIDA, G. L.; SOARES, C. V. O.  MULTILETRAMENTO DIGITAL: AS CONTRIBUIÇÕES 

DAS FERRAMENTAS VIRTUAIS PARA O ENSINO E APRENDIZADO DE LÍNGUA INGLESA  

 

Neste trabalho, tomamos como objeto de pesquisa a ferramenta digital Lyrics Training, 

como objetivo de investigar de que maneira esse recurso poderia contribuir para o ensino 

e aprendizagem de língua Inglesa.Uma vez imersos em uma realidade cada vez mais 

informatizada, em que diversos setores da sociedade utilizam ferramentas virtuais e 

tecnológicas em suas atividades, pareceu-nos pertinente uma reflexão sobre a inserção 

desses recursos no contexto educacional. Partindo do pressuposto de que é a escola o 

microcosmo da sociedade (Bordieu, 2001), cabe a esta agência de letramento intermediar 

os alunos ao acesso a essas novas ferramentas, e proporcionar um aprendizado no qual o 

uso das tecnologias digitais colabore para uma prática pedagógica mais eficaz e condizente 

com um mundo cada vez mais tecnológico. Nesse sentido, Paiva (2014) ressalta que a 

internet e seus recursos oferecem aos aprendizes usar a língua em experiências 

diversificadas de comunicação, o estudante passa a ser também autor e pode publicar seus 

textos e interagir com recursos textual, acrescido de áudio e de vídeo.  Essa 

multimodalidade de linguagens requer: “novos letramentos, novas pr|ticas e habilidades: 

digital, visual, sonora. Exige múltiplos letramentos" (ROJO, 2012). Neste estudo, portanto, 

chamamos atenção para os multiletramentos presentes no ambiente virtual Lirycs Training. 

Tal ferramenta consiste em um site gratuitamente disponibilizado na internet, voltados 

para o ensino de línguas, e que fornece possibilidades de aprendizagem através de músicas 

e vídeos. À luz da perspectiva qualitativa, a pesquisa se desenvolverá por meio de 

observação participante, em um laboratório de informática de uma escola pública de 

Vitória da Conquista, com alunos do ensino médio, que realizarão atividades no referido 

ambiente virtual. A partir disso, pretendemos registrar e avaliar todas as movimentações, 

resultados e reações dos alunos frente ao Lirycs Training, o qual acreditamos poder 

otimizar e potencializar o ensino e aprendizagem de língua inglesa. 
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ROCHA, J. P.; SOARES, C. V. O. AS INTERAÇÕES DOS PROFESSORES NA INTERNET COMO 

ALIADAS NO DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS DE LETRAMENTO DIGITAL EM SALA 

DE AULA 

 

A presente pesquisa busca entender a relação entre as  interações dos professores na 

internet e o desenvolvimento de práticas de letramento digital em sala de aula. As 

tecnologias digitais tem provocado mudanças significativas nas formas de interagir 

socialmente e essas mudanças afetam também a educação. Assim, o fenômeno que este 

estudo se propõe a investigar se refere a uma atualização contemporânea específica da 

área de formação continuada de professores: De que modo ou em que medida as interações 

dos professores na internet podem constituir-se como aliadas no desenvolvimento de 

práticas de letramento digital em sala de aula? Esta pesquisa caracteriza-se como sendo de 

abordagem qualitativa, realizada por meio dos seguintes instrumentos: questionários, 

encontros com os professores para realização de oficinas pedagógicas, diário de 

participante, diário de campo e observação participante. O contexto de pesquisa será uma 

escola da rede estadual de Vitória da Conquiste, situada na Zona Oeste da cidade.  Para 

fazer as análises que se propõem neste trabalho, serão levados em consideração os 

postulados do Letramento propostos pelos estudiosos dos Novos Estudos do Letramento, 

(KLEIMAN, 1995; BARTON, HAMILTON, IVANIC, 2000; BARTON, 2007; STREET, 2014), 

aliado a alguns conceitos de outros autores que vêm discutindo modelos de formação de 

professores e teorias críticas sobre a tecnologia e sociedade (LÉVY, 1999; FREIRE,1996; 

MORIN, 2005) bem como sobre letramento digital (BUZATO, 2001; 2009). Esta pesquisa 

contribuirá para os estudos de apropriação do letramento de maneira geral e favorecerá 

um conhecimento do Letramento Digital que vai além do conhecimento das habilidades 

técnicas para lidar com os dispositivos digitais e dará sustentação à práxis na sala de aula, 

no contexto da cibercultura. 
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DONATO, M. S. R.; RAJAGOPALAN, K. FORMAÇÃO CRÍTICA-REFLEXIVA A PARTIR DO 

USO DE TEXTOS AUTÊNTICOS NO ENSINO-APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA 

 

 

A presente pesquisa, de base etnográfica, parte do pressuposto de que ensinar uma língua 

vai além das classificações gramaticais de que essa se constitui. Assim,no intuito de 

propiciar aos alunos um ensino mais significativo, propõe-se uma metodologia trajada pelo 

uso de textos autênticos (originais, do contexto real),no ensino de inglês, em uma escola 

pública,oportunizando o desenvolvimentoda habilidade de leitura e da capacidade 

discursiva, diante dos significados atribuídos aos textos. Para isso, será necessário planejar, 

de forma colaborativa, entre a pesquisadora e o professor participante, leituras e 

discussões através de diversos temas e gêneros textuais, para, posteriormente, serem 

aplicados em sala de aula. Nesse contexto, procura-se verificar a possibilidade de auxiliar 

na formação de cidadãos críticosproporcionandomomentos de ensino-aprendizagem que 

conduzam a uma abordagem crítica/reflexiva e que desenvolvampráticas discursivas e 

interacionistas entre os envolvidos, com temas relacionados às suas próprias realidades. O 

suporte teórico adotado considera postulados referentes à leitura e criticidade no ensino 

de inglês que tem por base os estudos de Freire (1989), Rajagopalan (2003), Lima (2009), 

Liberali (2009), Marcuschi (2010),dentre outros, bem como concepções teóricas sobre a 

autenticidade textual em língua inglesa, que problematizam o conceito e analisam a 

utilização desse material no campo da aprendizagem de línguas, dentre outros 

especialistas, os quais baseiam a pesquisa. A fim de alcançar o objetivo do presente estudo, 

serão realizadas análises interpretativas de dados coletados,que compreendem 

questionários escritos aplicados aos participantes, notas de observação da professora-

pesquisadora e transcrições de gravações dos encontros. Assim, acredita-se que a 

metodologia adotada nos encontros, juntamente com a análise dos dados, auxiliará na 

percepção de como o desenvolvimentoda leitura e a habilidade crítica-discursiva dos 

indivíduos se dão atravésda utilizaçãode textos autênticos em sala de aula,podendo 

contribuir para sua formação social, política e ideológica. 

 

Palavras-chave: Ensino da língua inglesa; Textos autênticos; Criticidade. 
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CAIRES, Z. A. S.; LIMA, D. C. APRENDIZES ADOLESCENTES E ADULTOS: CONCEPÇÕES E 

PERCEPÇÕES QUE PERMEIAM APRENDIZES DE DIFERENTES IDADES EM UM MESMO 

AMBIENTE DE APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA 

 

 

Nesta comunicação, apresentamos o projeto orientador da pesquisa de mestrado em curso 

cujo objeto de pesquisa é o processo de aprendizagem de LI envolvendo aprendizes 

adolescentes e adultos, em um mesmo ambiente de instrução. O estudo será realizado em 

uma escola de idiomas, localizada no interior baianocom um grupo formado por 10 (dez) 

alunos, entre eles, 05 adolescentes e 05 adultos.Esta investigação tem como base o 

paradigma qualitativo, sob a perspectiva de uma pesquisa de cunho etnográfico. Nosso 

objetivo geral é investigar o processo de aprendizagem já descrito, bem como, refletir 

sobre as possíveis interferências dos sujeitos envolvidos,sobre a aprendizagem do outro, 

evidenciando os desafios encontrados no decorrer dessa aprendizagem.Os objetivos 

específicos, são: verificar quais são as maiores dificuldades e/ou facilidades para os 

aprendizesinseridos em um mesmo ambiente de instrução e analisar como issopode 

interferir no processo de aprendizagem; analisar o comportamento dos sujeitos na relação 

em sala de aula e, consequentemente, a influência de um sobre o outro no desempenho das 

atividades propostas em sala de aula;enfim,observar e descrever como se dá a interação 

entre os aprendizes,de diferentes idades,durante a realização de atividades propostas.O 

trabalho enquadra-se no campo de estudos da Linguística Aplicada, assim, serão levantadas 

discussões acerca da aprendizagem de língua estrangeira, hipótese do input, dofiltro 

afetivo (KRASHEN, 1981; 1982), teoria do output (SWAIN, 1993), teoria sociocultural 

(VYGOTSKY, 1978), entre outras. Acreditamos que pesquisas como esta possam contribuir 

para uma melhor compreensão do processo de aprendizagem de línguas em classes com 

aprendizes de diferentes idades. 

 

Palavras-chave:Aprendizagem. Língua Estrangeira. Aprendiz adulto. Aprendiz 

adolescente. 
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MAGALHÃES, R. A. N; CAMPOS, L. S. FORMAÇÃO E SIGNIFICAÇÃO DE SINAIS EM LIBRAS: 

A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA NOMEADA NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS  

 

 

Este trabalho objetiva compilar o vocabulário, em língua de sinais, que denominam, na 

cidade de Vitória da Conquista, alguns logradouros: praças, bairros, escolas, hospitais, 

associações, centros de referências, repartições públicas, entre outros. A ação visa, atender 

ao disposto no decreto 5626/05 que orienta o papel do poder público e das empresas que 

detêm concessão ou permissão de serviços públicos, quanto ao apoio do uso e difusão da 

língua usada pelas pessoas surdas. O estudo busca também, investigar como se deu a 

criação/formação e significado dos sinais, existentes e já validados. Como resultado final 

dessa iniciativa, almeja-se a elaboração de um glossário bilíngue, e formulação de proposta 

à Prefeitura Municipal no sentido de incorporar os sinais ao sistema de indicação dos 

logradouros da cidade, vez que faltam, registro destes sinais, como recursos para situar 

uma pessoa surda em sua movimentação/localização na cidade. Essa é uma forma de 

divulgar e valorizar a LIBRAS enquanto sistema histórico, social, vivo e necessário à 

tessitura de interlocuções entre os cidadãos surdos e não surdos. Os sinais a serem 

estudados serão aqueles já emancipados pela comunidade surda, pois somente os 

indivíduos surdos, usuários da língua de sinais como primeiro idioma podem criá-los. 

Espera-se que essa ação seja divulgada e, implantada nos demais municípios brasileiros, 

visto que os sinais de localização em LIBRAS são facilitadores da autonomia de pessoas 

surdas, que necessitam transitar e situar-se com mais segurança em qualquer espaço 

urbano do nosso país. Para realização da pesquisa tem-se como aporte a corrente 

Funcionalista. Visto esta, permitir o estudo da língua no contexto de uso.  

 

Palavras-chave: LIBRAS, Sinais de Localização, Vitória da Conquista. 
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AMARAL, M. S.; MODL, F. C. AS IDENTIDADES DE GÊNERO COMO OBJETO DE ENSINO E 

DE DISCURSO: APONTAMENTO SOBRE DITOS E NÃO-DITOS ACERCA DE 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS (RS) DO FEMININO EM SALA DE AULA 

 

 

Nesta comunicação, publicizamos o projeto orientador da pesquisa de mestrado, em 

andamento, que se volta à compreensão de auto e alter representações sociais do feminino 

no processo interacional de dois grupos (uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental e 

uma do 1º ano do Ensino Médio) da rede pública de ensino do interior baiano. Para 

mapear, via interação, impactos de representações sociais estabilizadas e emergentes 

relativas às identidades de gênero, focalizaremos as noções objeto de ensino e objeto de 

discurso (MONDADA; DUBOIS, 2003). O trabalho enquadra-se no campo de estudos da 

Linguística Aplicada. Os conceitos identidade (HALL, 2015; MOITA Lopes, 2002, 2006, 

2013), gênero(BUTLER, 2015; MOITA LOPES, 2006) e representações sociais (MOSCOVICI, 

2015)são postos em interface com o princípio de que a sala de aula é um espaço discursivo 

e, portanto, lugar de vozeamento e atravessamento de discursos, imagens e poderes na 

contemporaneidade. A sala de aula, nessa direção, desponta como lugar para se reconhecer 

o social, que é marcado também por diferenças e desigualdades, ali materializado em 

comportamentos discursivizados. Os dados da pesquisa serão gerados e tratados a partir 

do enquadre da pesquisa qualitativa (FLICK, 2002; MINAYO, 2012) e de uma abordagem 

etnográfica da sala de aula (ERICKSON, 1993). Como justificativa, registramos que a escola 

é um espaço propenso na e para a redefinição de identidades sociais. O enquadre 

assimétrico discursivo e interacional entre professor e aluno, que marca o discurso 

didático, legitima a influência da escola, e de seu discurso pedagógico, na definição de como 

o aluno aprende a se representar e a representar o outro/Outro a partir de diferenças no 

mundo social. 

 

Palavras-chave: Identidade de Gênero. Sala de Aula. Representações Sociais. 
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SANTOS, V. M. A.; MODL, C. O ENEM E(M) REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: CULTURA 

ESCOLAR, IDENTIDADES E ESCOLA COMO INSTITUIÇÃOSOCIAL 

 

 

Nesta comunicação, apresentamos o projeto orientador da pesquisa que se volta à 

investigação de representações sociais do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 

emergentes no e do cotidiano escolar de alunos de turmas da 3ª série do ensino médio, 

provenientes de ambientes urbano e rural de um colégio estadual do interior baiano. Trata-

se de uma pesquisa qualitativa (FLICK, 2001; MINAYO, 2012) de orientação etnográfica 

(MAGNANI, 2002, 2009; GREEN, DIXON, ZAHARLICK, 2005). Tais escolhas se devem à 

intenção de descrever e interpretar ações e conhecimentos compartilhados entre os 

participantes pesquisados (WIELEWICKI, 2001) para acesso e entendimento de 

representações sociais relativas ao objeto de discurso ENEM. Como instrumentos de 

pesquisa, elegemos: i) a entrevista semiestruturada realizada pela técnica do grupo focal; 

ii) o questionário aberto e iii) a observação na escola campo. Atentas a condições de 

(re)produção e circulação  de representações sociais na interação, filiamo-nos ao campo da 

Linguística Aplicada (MATENCIO, 2001, 2003, 2009). Diálogos teóricos são, assim, 

estabelecidos com: i) a Psicologia Social, no âmbito da Teoria das Representações Sociais 

(MOSCOVICI, 2015; JODELET, 1989); ii)com os Estudos Culturais,em torno da noção de 

identidade (HALL, 2015; BAUMAN, 2005;) e com iii) a noção de cultura escolar (BRUNER, 

1996; TORRES, 2008).  Já categorias advindas da Análise do Discurso Francesa são 

mobilizadas para análise do corpus, a partir das categorias de análise dito, não-dito e 

pressuposição (DUCROT, 1984), léxico/item lexical (LEPSCHY, 1984) e objeto de discurso 

(MONDADA; DUBOIS, 2003). Apostamos que reflexões geradas pela pesquisa contribuirão 

para respostas a uma problemática necessária e crescente nas agendas de pesquisa na 

escola: a escuta, “de perto e de dentro” (MAGNANI, 2002, p. 17) para significados e sentidos 

co-construídos, a fim de dimensionar, a partir de uma cultura escolar local, o lugar e o 

impacto do ENEM naquilo que justifica e orienta o ir à escola.   
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FRAGA, M. B. S.; OLIVEIRA, M. F. S. GÊNEROS TEXTUAIS/DISCURSIVOS COMO 

INSTRUMENTOS DE/PARA MULTILETRAMENTO DE ALUNOS SURDOS: UM ESTUDO DE 

CASO NO COLÉGIO ESTADUAL ABDIAS MENEZES (VITÓRIA DA CONQUISTA\BA) 

 

                                                              

Conforme a literatura especializada (LODI, 2002; QUADROS e KARNOOP, 2004), a educação 

de surdos, organizada em instituições regulares de ensino, deve ser articulada com base 

nas particularidades e no potencial deste público, o que implica em uso de práticas 

pedagógicas diferenciadas que favoreçam a compreensão e o uso de diversos tipos de 

linguagens. Partindo do princípio de que as diversas formas de manifestação da linguagem 

são materializadas através dos gêneros textuais\discursivos (BAKHTIN,1997; DOLZ e 

SCHNEUWLY, 2004) e estes, por sua vez, são constructos sócioculturais tão diversos 

quanto as práticas sociais vividas pelos sujeitos, é possível afirmar que os gêneros são 

intermediadores de práticas socialmente organizadas, ao mesmo tempo em que podem ser 

utilizados como instrumento de multiletramento (KLEIMAN, 2003; LEMKE, 2010; ROJO, 

2009; STREET, 2014; SANTAELA; 2014) de alunos surdos (CAVALCANTI, 2007; 

FERNANDES; 2006; SKLIAR, 2005). Nesse sentido, a presente comunicação, traz dados 

iniciais de uma pesquisa de mestrado em curso que visa a responder quais são os gêneros 

textuais\discursivos utilizados como instrumentos no\para o multiletramento de alunos 

surdos em aulas de Língua Portuguesa, em uma turma do fundamental II, da Escola 

Estadual Abdias Menezes, situada na cidade de Vitória da Conquista-Ba. O enquadre 

metodológico que orienta esta investida é a pesquisa qualitativa (FLICK, 2002), em que 

serão adotados os pressupostos do estudo de caso e da Linguística Aplicada (MOITA 

LOPES, 2006; 2013). Para coleta de dados estão sendo utilizados os seguintes 

instrumentos: i) entrevista semi-estruturada; ii) observação sistemática e iii) diário de 

campo. As análises em curso têm evidenciado a real necessidade de investir em gêneros 

textuais\discursivos para o multiletramento destes alunos.  

 

Palavras-chave: Multiletramento. Educação de surdos. Linguagens. Gêneros 

textuais\discursivos. Linguística Aplicada.  
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LIMA, A. M. O.;  SOUZA, E. M. F. LINGUAGEM E IDENTIDADE: CENÁRIOS DISCURSIVOS 
EM SALA DE AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA NA EDUCAÇÃO DO CAMPO 
 

Esta pesquisa, em desenvolvimento, ancorada na Linguística Aplicada Crítica, delimita 

como objeto “Constituição identit|ria dos alunos em pr|ticas discursivas em aulas de 

Língua Portuguesa na Educação do Campo, levando em consideração as interações aluno-

professor e aluno-aluno” e busca tecer questões referentes { (re) constituição das 

identidades do sujeito/aluno na interação social proveniente da sala de aula em escola 

situada em zona rural do município de Vitória da Conquista. Apreendemos a construção de 

identidades como processo contínuo e em constante movimento, não-linear e fluído. A base 

teórica/metodológica para análise refere-se à Identidade na perspectiva da Dialogicidade 

enquanto essência de uma educação emancipadora, referenciada na pedagogia crítica de 

Paulo Freire. A fim de amparar esta base teórica/metodológica, algumas categorias de 

discussão permeiam esta pesquisa, tais como, Identidade Social, Linguagem, Diálogo, 

Palavra, Autenticidade (Pensar Autêntico), Comunicação, Educação do Campo. De 

abordagem etnográfica, esta pesquisa aspirou compreender, no cotidiano escolar, o cenário 

discursivo de uma sala de aulade Educação do Campo, especialmente nas aulas de Língua 

Portuguesa. Deste modo, o corpus desta pesquisa compõe-se de presença em e com o 

campo por um período de seis meses, no ano de 2015, com a técnica de observação 

participante do cotidiano em que os instrumentos de pesquisa – gravação em áudio de 

aulas, fotografias, diário de campo, entrevistas e questionários - nos proporcionaram 

subsídios para a construção narrativa dos eventos discursivos/dialógicos sob a perspectiva 

identit|ria. Intencionando responder{ questão central desta pesquisa “A sala de aula – 

considerando a interação, a cultura escolar e a prática docente – interfere na constituição 

identit|ria social dos sujeitos/alunos?”, propomos como Objetivo Geral “Compreender  o 

cenário discursivo em sala de aula sob uma percepção identitária por meio de uma 

abordagem etnográfica em aulas de Língua Portuguesa em turmado Ensino Fundamental 

da Educação do Campo.”. Podemos inferir, ainda que preliminarmente, que h| indícios de 

que os sujeitos discursivos do grupo pesquisado sofrem influências em suas identidades 

sociais bem como influenciam seus pares no cenário discursivo inerente à sala de aula 

contribuindo para percepção deste espaço como de lutas e conflitos identitários. 

Palavras-chave: Identidade. Linguagem. Sala de aula. Educação do Campo.  
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FERREIRA, C. S.; SOUZA, E. M. F. O GÊNERO DISCURSIVO RELATO DE PRÁTICA NA 

OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA ESCREVENDO O FUTURO: INDÍCIOS DE 

LETRAMENTO CRÍTICO DO PROFESSOR 

 

 

Nesta pesquisa, tematizamos o gênero discursivo relato de prática,elaborado por 

professores da Educação Básica,no contexto da Olimpíada de Língua Portuguesa 

Escrevendo o Futuro (OLP), com o objetivo de identificar indícios de letramento crítico nos 

discursos dos professores que narram suas experiências com o ensino de língua 

portuguesa, durante a OLP.Para problematizar o objeto e fundamentar as discussões 

instauradas, assumimos a Linguística Aplicada (Crítica) como campo/posicionamento de 

investigação e utilizamos, interdisciplinarmente, bases teóricas advindas sobretudo da 

teoria dialógica da linguagem; da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF); e dos estudos 

sobre os letramentos do professor. Nosso corpus é constituído por 14 relatos de prática 

vencedores das edições 2012 e 2014. A fim de compreendê-los e problematizá-los, 

analisamos, também, textos sugeridos pela OLP que auxiliam a escrita do gênero e 

comentários deixados por leitores, após a publicação dos relatos. Inspiradas pela ordem 

metodológica do Círculo bakhtiniano, investigamos o contexto no qual está inserido o 

relato de prática, caracterizamos o gênero e analisamos as escolhas lingüísticas indicadoras 

de atitudes crítico-reflexivas do professor, considerando suas possíveis contribuições para 

a formação docente e o ensino de leitura e escrita na Educação Básica. Os primeiros 

resultados da investigação evidenciam que a Olimpíada espera, basicamente, que a escrita 

dos relatos possibilite ao professor descrever as atividades desenvolvidas; articular teoria 

e prática para a construção do novo conhecimento; e refletir sobre sua prática, a fim de 

melhorá-la. Assim, constatamos que os textos orientadores da escrita oferecem condições 

para que seja explorada a dimensão crítico-reflexiva do agir docente. Os relatos sob 

investigação revelam, por sua vez, que os professores colocam-se na condição de autores 

para, dentre outras funções,narrar sua experiência na OLP; descrever estratégias teórico-

metodológicas utilizadas; avaliar a reação da turma, suas limitações e os momentos de 

glória na produção textual dos alunos.   

 

Palavras-chave: Gênero discursivo; Relato de prática; Letramento crítico; Olimpíada de 

Língua Portuguesa. 
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CAETITE, M. F.; SOUZA, E. M. F. OS USOS DO LIVRO DIDÁTICO NO ENSINO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA: UMA REALIDADE QUESTIONÁVEL E REVELADORA 
  

 

O livro didático de português (LDP) é um elemento presente no cotidiano da escola, integra 

conteúdos que são selecionados, organizados, transmitidos eperpetuados. Este conjunto de 

saberes caracteriza o que chamamos de disciplinas escolares, e é na aula da disciplina de 

língua portuguesa (LP) que o livro didático ganha corpo e voz. Definimosaqui o LDP como 

um objeto cultural, de interesse social, e com base na teoria dos gêneros de Bakhtin, um 

enunciado em gênero de discurso que possui um conteúdo temático que constitui o 

discurso didático de LP;um estilo didático próprio e uma estrutura composicional complexa, 

isto porque há no seu interior a intercalação de gêneros diversos. A metodologia usada 

para a geração de dados é de cunho etnográfico, poisa realização desta pesquisa tem como 

objetivo principalinvestigar, descrever e compreender, em um contexto específico, como 

uma professora em aulas de língua portuguesa, numa turma do ensino médio de uma 

escola da rede pública (Estadual) de ensinodo município de Vitória da Conquista – BA se 

apropria dos discursos(dos autores) do LDP e os materializam na forma de gestos 

profissionais em sala de aula. O referido estudo insere-se no campo da Linguística Aplicada 

(LA) quando leva em conta a heterogeneidade do objeto de pesquisa, os contextos, os 

sujeitos em (inter)ação e os significados advindos desta. Assim, reiteramosque o nosso 

intuito não é o de prescrever fórmulas para o uso do livro didático, nem criticar e apontar 

erros na prática docente, mas problematizá-la a luz dos gestos didáticos, buscando nesta 

elementos que problematizem a teoria e reafirmandoa necessidade de se reconhecer que o 

professor é o profissional autorizado pela legitimação do uso do LDP. 

 

Palavras-chave: Usos do livro didático. Gestos profissionais. Aula de português. Ensino.  
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TANAJURA JÚNIOR, J. M.; DIAS, M. R. S. O SER E A LINGUAGEM EM CARLOS DRUMMOND 
DE ANDRADE A PARTIR DA FENOMENOLOGIA HERMENÊUTICA DE HEIDEGGER: O 

HOMEM ENQUANTO SER-PARA-A-MORTE  
 

A linguagem é o pórtico de uma possível releitura fenomenológica da obra drummondiana.  

Filosofia e poesia se encontram na dimensão criativa da linguagem, apesar de suas 

dessemelhanças, no que tange à essência de ambas. Ao se propor o diálogo entre um 

filósofo, Martin Heidegger, e um poeta, Carlos Drummond de Andrade, deve-se considerar 

que ambos, em cada caso particular, propõem formas de se ver a realidade circundante e 

contemplar o sentido dos entes a partir do uso específico que se faz da linguagem. Há um 

caminho de possibilidades hermenêuticas na construção de um diálogo entre a poesia 

drummondiana e a filosofia heideggeriana, em que se apontem tópicos temáticos 

evidenciados na investigação do sentido do ser através da linguagem, mais particularmente 

mediante a linguagem poética. Neste intuito, a tematização do homem, enquanto ser-para-

a-morte, se mostra de forma instigante nos versos da poesia drummondiana em diálogo 

com a fenomenologia hermenêutica de Heidegger. Propõe-se, portanto, uma leitura 

hermenêutica do corpus poético de Carlos Drummond de Andrade, evidenciando 

determinadas temáticas filosóficas peculiares ao Existencialismo: o Ser, a angústia, o 

homem, o tempo, a morte. A recriação textual da poética em diálogo com a reflexão 

filosófica tem a sua plena construção alicerçada na fenomenologia hermenêutica delineada 

por Martin Heidegger que ressalta a expressividade da linguagem na busca do 

desvelamento do Ser. Neste sentido, poesia e filosofia se dialogam unindo-se e mantendo 

suas respectivas identidades na procura do Ser. Com efeito, a poesia do modernista Carlos 

Drummond de Andrade se abre a esta perspectiva de reflexão. Os elementos filosóficos a 

serem desvelados nela podem ser lidos mediante o caminho da fenomenologia 

hermenêutica sem abalar a historicidade textual e sem provocar uma releitura fora de suas 

reais potencialidades sugeridas pela composição do autor, evitando, pois, incoerências 

literário-filosóficas.  

 

Palavras-chave: Poesia; Filosofia; Literatura Brasileira; Poéticas da modernidade; 

Fenomenologia; Existencialismo; Hermenêutica; Ser; Linguagem; Tempo; Morte. 
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SALAZAR, J. M. R. S.; OLIVEIRA, M. F. S. A REPRESENTAÇÃO DA INFÂNCIA EM OBRAS 

AUTOBIOGRÁFICAS DE BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIRÓS 

 

 

 Ao longo da produção literária de Bartolomeu Campos de Queirós (1944-2012), sua 

associação com a literatura infantil tornou-se recorrente, tanto pela maneira como que 

tratava os temas abordados quanto pela presença constante das memórias de sua 

experiência infantil. Esta pesquisa pretende contribuir para a análise da memória da 

infância nas obras autobiográficas do autor: Por parte de pai (1995) e Ler, escrever e fazer 

conta de cabeça (1996). Nosso estudo contempla uma reflexão sobre o testemunho 

histórico de Bartolomeu, buscando compreender a complexidade das concepções sobre 

infância esboçadas pelo autor - sobretudo no que escreveu sobre a própria vida -, 

mobilizando, assim, os conceitos de Representação, Memória e Discurso. Assim, 

pretendemos analisar como a infância é representada e significada em tais livros. A 

interdisciplinaridade torna-se princípio mediador, à medida que se vale dos diálogos entre 

Literatura e História,compreendendo que, como afirma Roger Chartier, as representações 

estéticas, no caso a Literatura, mesmo não sendo uma representação direta da realidade, 

contribuem com a sua produção e, talvez mais fortemente do que outras representações 

desprovidas de ficção. 
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LIMA, M. P; PEREIRA, R. C. REPRESENTAÇÕES DO FEMININO E DA SEXUALIDADE NO 

GÊNERO GÓTICO: UMA LEITURA DE DRÁCULA DE BRAM STOKER 

 

 

O presente projeto, submetido ao Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia se insere entre os estudos que utilizam como base, o 

conceito de Representação. O problema que direciona a pesquisa tem por foco as imagens e 

discursos utilizados para representar o feminino e a sexualidade no texto Dracula de Bram 

Stoker, publicado em fins do século XIX. Para respondê-lo, definiu-se por um percurso 

metodológico que dê conta de contextualizar o texto, social e historicamente; de situar o 

autor e sua obra na Inglaterra vitoriana e refletir sobre as suas relações com a sociedade; e 

de definir os condicionantes do gênero literário denominado gótico que repercutiram na 

conformação do nosso objeto de investigação.A presente pesquisa deverá servir à 

disseminação do debate sobre a presença do feminino na Inglaterra vitoriana e sobre o 

papel da literatura como elemento catalisador de posições distintas relativas à sexualidade 

feminina à época da difusão da literatura gótica. O texto da dissertação deverá ser 

estruturado em três sessões: uma primeira está destinada a apresentar o Gótico Literário 

Inglês em suas características essenciais e contexto de produção e difusão inicial. A 

segunda sessão deverá discorrer sobre a produção literária do Irlandês Bram Stoker 

relacionando-a ao contexto abarcado pelo conceito de Era Vitoriana. A terceira sessão, 

dedicada à análise do texto Drácula, de Bram Stoker, deverá pôr em foco as personagens 

femininas que compõem a narrativa, em especial aquelas cujas ações encontram-se 

associadas ao personagem título.   
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CASEMIRO, R. R.; LIMA, M. A. A. LEITURA E INTERNET: CANAIS LITERÁRIOS DO 

YOUTUBE E PRÁTICAS DE LEITURA 

 

Nas últimas duas décadas, as novas tecnologias proporcionaram modificações em diversos 

aspectos da vida em sociedade. No âmbito da comunicação, a base dessa transformação é a 

internet, que trouxe novas possibilidades de compartilhar conhecimento e estabelecer 

relações de sociabilidade. As práticas de leitura também são reconfiguradas durante a 

história, passando por diversos contextos, acompanhando o desenvolvimento da tecnologia 

e encontrando novos suportes. Esta pesquisa tem como proposta observar os canais 

literários brasileiros no YouTube, que tratam sobre leitura e literatura, entendendo-os 

como parte de uma comunidade de leitores dotada de suas próprias normas e convenções. 

São apontadas no trabalho as práticas de leitura comuns a esta comunidade de leitores, 

levando em conta que o leitor, apesar de livre em sua condição de produtor de sentido, é 

limitado pelas formas discursivas e pela materialidade dos textos lidos. É utilizada a 

perspectiva delimitada por Cavallo e Chartier (2002), que percebe a leitura como uma 

prática encarnada por gestos, espaços e hábitos, considerando também o suporte e os 

dispositivos textuais. Os canais literários do YouTube e os relatos em vídeo desta 

comunidade de leitores são as fontes utilizadas para compreender o leitor da cultura do 

texto digital.  
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OLIVEIRA, T. L. MAGALHÃES, L. O.  NORDESTÍADA: O SERTÃO ÉPICO DE ARIANO 

SUASSUNA 

 

 

A pesquisa tem como objetivo apresentar uma linha de abordagem para o tratamento 

conferido pelo escritor Ariano Suassuna em sua representação da história e da cultura do 

Nordeste brasileiro – mais particularmente, do sertão nordestino – no Romance d’A Pedra 

do Reino. Ariano Suassuna, em primeiro lugar, explicita seu lugar de fala, ou, nos termos de 

Michel de Certeau (2011), seu “lugar social”. Em uma sociedade que é representada a partir 

da dicotomia urbano/rural ou cidade/campo, ele se posiciona no âmbito do rural, do 

agr|rio, e aponta duas “influências poderosas” que o levaram a assumir tal posição, uma 

familiar e afetiva – o pai assassinado – e outra, de ordem literária e intelectual – Euclides da 

Cunha. Em segundo lugar, Suassuna enfatiza a representação hegemônica da dicotomia 

rural/urbano que atribui, ao polo primeiro, adjetivações positivas (o urbano é apresentado 

como “modernidade”, “progresso”, “racionalidade”, “governo” – ou “ordem” –, em suma, o 

“bem”) e, ao polo segundo, qualificações antiteticamente negativas (o rural, por esta 

mesma representação, é polo do “atraso”, do “primitivo”, do “obscurantismo” ou, em 

resumo, do “mal”). Em terceiro lugar, o autor deixa claro que, em sua abordagem a respeito 

da história das gentes e dos conflitos do sertão brasileiro, não pretende questionar ou 

ultrapassar a dicotomia urbano/rural, mas antes subverter os seus termos tradicionais, 

transformando em negativo o que se convencionou tomar, nos discursos sobre a nação, 

positivo, e em positivo o que se afirmou negativo: “resolvi inverter: o bem era o rural, o mal 

era o urbano”. O principal recurso é a manipulação de modelos narrativos derivados da 

tradição épica clássica, que permite ao autor identificar sua obra como uma Nordestíada, 

Neste, sentido, identificar os procedimentos narrativos empregados por Suassuna, no 

Romance d’A Pedra do Reino, em sua construção de um sertão dotado de grandeza épica, é o 

objetivo central desta pesquisa.  
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NOVAIS, V. P . S.; SILVA, C. R. B. O SONETO E A ORDEM ANTIGA: ANTÔNIO BARBOSA BACELAR NA FÊNIX 

RENASCIDA 

 

Este trabalho dedica-se ao estudo de sonetos atribuídos a Antônio Barbosa Bacelar na 

Fênix Renascida. Ao examinar as categoriais analíticas que respaldaram ordinariamente a 

leitura da poesia seiscentista, ora em chave “realista”, totalizando-a como “mentalidade” ou 

como “espírito do tempo”, ora em chave “transcendente”, concebendo-a como “expressão 

de paixões” ou de “vivências humanas”, esse estudo procura evidenciar o car|ter 

anacrônico de tais formulações. Reflexões sobre a “historicidade do sentido”,sobre as 

“pr|ticas de representação letrada” e sobre as “figurações sociais” no Antigo Regime, assim 

como, o estudo de poéticas e tratados de racionalidade de corte subsidiam a análise dos 

sonetos atribuídos a Bacelar. Nessa perspectiva, efetuamos a descrição de três subgêneros 

do soneto: o encomiástico, o cômico e o bucólico, estudados, respectivamente, a partir das 

composições intituladas: A Fernão Teles, General da Beira, Governador do Porto,A uns olhos 

tortos e Ao Tejo queixando-se. Essas representações atendem a dispositivos escriturais que 

promovem a ratificação de premissas teológico-políticas preconizadas pelas instituições 

católicas do Regime Monárquico, produzindo, por um lado, a invectiva de posturas 

classificadas como vulgares, por outro, o encômio de hábitos considerados discretos. Nesse 

sentido, os textos examinados revelam especificidades relativas aos regimes de leitura e de 

escrita que balizaram as práticas letradas na antiga Sociedade de Corte, concebidas, então, 

não como “expressão de subjetividades”, nem como reflexo de “realidades”, mas como 

dispositivo escritural de fixação de memória, de fabricação de distinções e de divulgação de 

valores prescritos pela corporação mística do Reino. 

 

Palavras-chave: Soneto; Antônio Barbosa Bacelar; Encômio; Cômico; Bucólica.  
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CASTRO, V. D; ANDRADE, M. G. F. A POBREZA EM A HORA DA ESTRELA: DO LIVRO ÀS 

TELAS 

 

 

Neste trabalho, analisamos A hora da estrela (1977), de Clarice Lispector, e duas de suas 

adaptações, o filme homônimo, dirigido por Suzana Amaral (1985), e o programa televisivo 

Cena Aberta – A hora da estrela (2003), com direção de Jorge Furtado, a fim de 

compreender a pobreza como escolha temática e também como estilo de composição. 

Tencionamos examinarcomo a carência material das personagens pode se disseminar 

interferindo no processo de produção dessas narrativas. O foco de nossa pesquisa é, então, 

investigar como a pobreza é representada nestes três campos artísticos, observando as 

particularidades de cada obra. O interesse de Clarice por uma temática social, pela 

pobreza, perpassa também outros textos dessa autora, culminando em A hora da 

estrela, com a personagem Macabéa.De modo que, é também nosso objetivo 

compreender de que forma a história de pobreza de Macabéa traz novos rumos para o 

projeto de escrita de Clarice Lispector, pois o texto dessa autora, até então considerado 

pela crítica como “introspectivo”, aparece aqui também como uma narrativa constituída de 

situações cotidianas de miséria e de injustiça social. A história da jovem, “que nem pobreza 

enfeitada tem”, ao que nos parece, exigiu de Clarice um novo modo de composição. É essa 

história de miséria que é privilegiada na adaptação fílmica, de Suzana Amaral, e na 

televisiva, de Jorge Furtado. Para a realização desse trabalho, fez-se necessária uma 

pesquisa bibliográfica na qualo acesso ao livro A hora da estrela, bem como aos trabalhos 

fílmico e televisivo foi imprescindível. Fez-se indispensável também um levantamento da 

fortuna crítica de A hora da estrela e, para a fundamentação teórica, uma revisão 

bibliográfica sobre cinema e Teoria da Adaptação. Como referencial teórico dessa 

investigação, contamos, principalmente, com Nádia Gotlib,Vilma Arêas, Benedito Nunes, 

Sônia Roncador, André Bazin, Linda Hutcheon, Robert Stam.  

 

Palavras-chave: literatura, adaptação, Clarice Lispector, A hora da estrela, pobreza.  
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ROCHA, L. M. F.; OLIVEIRA, M. F.S. A NARRATIVA VERBO-VISUAL NO KIT ESCOLA SEM 

HOMOFOBIA: A QUESTÃO DA SEXUALIDADE E DA IDENTIDADE DE GÊNERO  

 

O “Kit Escola Sem Homofobia” foi criado para compor um leque de políticas públicas 

brasileiras de garantia da equidade de direitos, bem como de combate à discriminação e de 

reconhecimento da legitimidade das questões dos gays, lésbicas, bissexuais, travestis, 

transexuais, transgêneros e intersexuais (LGBTTTI). Tais políticas organizam-se por um 

discurso que se opõe à ideologia heteronormativa, conforme a ECOS, organização não-

governamental responsável pela criação do Kit, e tiveram o aval do Departamento de 

Direitos Humanos da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade - 

SECAD, do Ministério da Educação. Dentre o material que compõe o Kit Escola Sem 

Homofobia (caderno do educador, boletins para os estudantes, material audiovisual e 

cartaz), para esta pesquisa de mestrado foram selecionados como objeto de análise três 

(dos cinco) vídeos: Encontrando Bianca, Torpedo e Probabilidade. Tal recorte possibilita 

uma análise ampla, pois há, em cada vídeo, protagonistas com sexualidades distintas, 

contemplando a diversidade do tema. Os filmes desempenham papel importante na 

proposta do Kit, na medida em que os textos multimodais ativam as variadas competências 

linguístico-discursivas e de leitura que, junto com a organização discursiva e de efeitos, 

propiciam ao leitor a construção de amplo processo de significação. Todos os elementos - 

como o som, a dinâmica de movimentos e as imagens - são partes essenciais na construção 

dos textos multimodais. A perspectiva teórica da pesquisa fundamenta-se, ainda, em: i) 

Judith Butler, Michel Foucault, Simone de Beauvoir, Heleieth Saffioti, Vera Soares e Anette 

Goldberg, para analisar o contexto amplo da temática sobre sexualidade e política; ii) Moita 

Lopes e Guacira Louro, para tratar de temas referentes à sexualidade e à Educação; iii) 

Patrick Charaudeau e Emilia Mendes, para analisar as narrativas fílmicas na perspectiva da 

Semiolinguística e Multimodalidade. 
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SANTOS, R. L.; OLIVEIRA, M. F. S. QUANDO O VERDE SE ESPALHAR NA PLANTAÇÃO: 

REPRESENTAÇÕES E (RE)SIGNIFICAÇÕES DO SERTÃO EM CAETITÉ (BA) VEICULADAS 

PELO JORNAL A PENNA (1897-1929) E PELO BOLETIM O CANDEEIRO (2010-2014) 

 

 

Este trabalho busca estudar representações e (re)significações do alto sertão da Bahia, 

sobretudo referentes à região de Caetité (BA), a partir da análise da produção textual 

encontrada em dois distintos periódicos locais, veiculados com cerca de um século de 

diferença: o primeiro é o jornal A PENNA, que circulou entre 1897 e 1929, e o segundo é o 

boletim O Candeeiro, contemporâneo. Do Candeeiro - editado pelo Programa Uma Terra e 

Duas Águas da Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) - serão analisados 10 exemplares 

(entre 2010 e 2014) e do segundo, textos avulsos que tratam da temática do sertão. 

Considera-se que destes dois periódicos impressos, depreendem-se simbologias e 

estratégias de mobilização simbólica acerca do sertão, em certa medida coincidentes, 

quanto ao conteúdo, no que se refere ao desejo de ver transformado o sertão 

(recorrentemente representado pela seca, fome e miséria) num lugar produtivo, 

reconhecendo, cada um de sua maneira, a necessidade de atuação política, econômica e 

social para que sejam possíveis tais ressignificações e transformações. A abordagem 

desenvolvida para esta pesquisa apoia-se na reflexão teórica sobre representação e 

imaginário, aplicando estes conceitos a um contexto socioambiental e político brasileiro, o 

sertão da Bahia, que tanto já serviu de tema para produções artísticas, jornalísticas e 

científicas, a partir da análise de textos selecionados nos dois periódicos descritos. 

Pretende também amparar-se, metodologicamente, nos procedimentos da análise de 

conteúdo (BARDIN, 2011) e da análise do discurso (PÊCHEUX, 1990; ORLANDI, 1989). 
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ANDRADE, H. S.; LIMA. M. A. A. FANDOM CLARINA: O PROCESSO DE VALORIZAÇÃO E 

CONSTRUÇÃO DA VOZ NO ATIVISMO EM REDES SOCIAIS  

 

O presente projeto tem como finalidade analisar a voz do fã clube das personagens lésbicas 

Clara e Marina da novela da Rede Globo, “Em Família”, o Fandom Clarina. O grupo foi 

responsável por diversas ações ativistas em redes sociais contra a lesbofobia e pelo 

tratamento igualitário dos homossexuais durante a exibição da novela em 2014. A voz do 

Fandom será evidenciada no seu processo de construção e valorização. Para tanto, será 

observada a editoria “Utilidade Clarina” do blog Boteco Clarina, responsável por organizar 

e discutir com os membros do Fandom ações ativistas. Partimos da ideia de que os seres 

humanos são dotados da capacidade de criar narrativas sobre si e o mundo, a qual 

denominamos de voz (COULDRY, 2010). Entretanto, ter voz não é suficiente, é necessário 

que o indivíduo seja capaz de operacionalizá-la e seja valorizado por isso. Contudo, a 

influência do neoliberalismo na política, economia e consequentemente nas relações 

sociais impede o desenvolvimento pleno da voz. O ativismo surge então como uma forma 

de manifestação contrária ao silenciamento das vozes, que quando combinado com redes 

sociais e determinadas práticas sociabilidade como Fandom, tem seu potencial de êxito 

amplificado.  
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MENEZES, R. G.; LIMA, M. A. A. “JURIDIQUÊS”: MAIS UM OBSTÁCULO PARA A 

COMPREENSÃO NO DIÁLOGO COM A JUSTIÇA E PARA A EFICIENTE ARGUMENTAÇÃO 

NO DISCURSO JURÍDICO 

 

 

A noção aristotélica de homem como ser político nos ensina que a ordem, sobretudo a que 

emana das leis, depende também da linguagem - além do aparato coercitivo do Estado - 

não só para se estabelecer entre os cidadãos, como para convencê-los e conformá-los 

quanto à necessidade de tal implementação. Contudo, a utilização de um discurso 

hermético em algumas práticas judiciais termina por conduzir o linguajar jurídico a um 

patamar dificilmente alcançado por quem não se expressa de tal maneira. O resultado, do 

nosso ponto de vista, é a imposição de mais um obstáculo para a compreensão no diálogo 

com a justiça e para a eficiente argumentação no discurso jurídico. O objetivo deste artigo, 

portanto, é investigar os motivos pelos quais ainda se perpetua, em algumas práticas 

discursivas judiciais, o uso de uma linguagem excessivamente rebuscada e as suas 

consequências para a eficácia na comunicação que ali se pretende estabelecer. 

 

Palavras-chave: Juridiquês. Retórica. Teoria da Argumentação. Filosofia da Linguagem 

Ordinária. Acesso efetivo à justiça. 
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PEREIRA, L. O.; SILVA, C. R. B. O DESENVOLVIMENTO DO DISCURSO E O DISCURSO DO 

DESENVOLVIMENTO  

 

 

Nos início dos anos 1990, começou a ser instalado no extremo sul da Bahia um 

empreendimento do setor celulístico-papeleiro, com extensos plantios de eucalipto, que se 

desdobrou na construção da moderna fábrica Veracel Celulose, inaugurada em 2005, com 

impactos na dinâmica socioeconômica regional e promessa de gerar empregos, 

crescimento e desenvolvimento.Este projeto pretende uma análise dos discursos de 

desenvolvimento presentes em matérias jornalísticas regionais sobre o empreendimento, 

publicadas àquela época. Para tanto, a pesquisa se baseia, especialmente, nos 

apontamentos do escritor e ativista colombiano, Arturo Escobar e seu livro La Invención 

Del Tercer Mundo, Construcción y deconstruccióndeldesarrollo (2007). Segundo Escobar, o 

desenvolvimento deve ser encarado como um regime de representação, uma invenção do 

pós-guerra, que desde o início moldou toda concepção possível da realidade e a ação social 

dos países ditos subdesenvolvidos. O marco fundador do discurso de desenvolvimento é o 

discurso de posse do presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, em 1949, no qual ele 

propõe um programa ousado e moderno que torne os avanços científicos e o progresso 

industrial norte-americanos disponíveis para o crescimento e para o progresso das áreas 

subdesenvolvidas. O desenvolvimento, sob a ótica da política interna e externa de Truman, 

seria, a partir daquele momento, a solução mais adequada para o mundo, sobretudo no que 

se referia aos povos subdesenvolvidos. O conceito, a partir de seu uso político e econômico, 

seguiu um percurso de significância, transmutou-se em discurso inscrito nas explanações 

de governantes e economistas, programas de governo e em documentos e diretrizes de 

diferenciados órgãos internacionais, servindo de base conceitual para a implantação de 

megaprojetos econômicos, como o da Veracel Celulose. Assim, intentamos individualizar o 

desenvolvimento como espaço discursivo, nos distanciando dele, para percebê-lo como 

construção, desvendando seus processos e dinâmicas como categoria de análise neste 

objeto.  

 

Palavra-chave: desenvolvimento; discurso; jornalismo.  
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DONATO, E. S. C.; VALLE, R. M. A POÉTICA DO ESPAÇO DA INFÂNCIA EM MANOEL DE 

BARROS 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar como a temática da infância em Manoel de 

Barros (1916-1914), além de constituir sua poesia como espaço de memória e criação, 

serve de base a uma “filosofia do viver” e uma “filosofia da criação poética” poeticamente 

enunciadas em sua obra, e anunciadas e defendidas em suas entrevistas. Por isso mesmo, 

sua poesia aproxima-se abertamente da filosofia de Gaston Bachelard (1884-1962), 

particularmente pelo significado teórico que a infância toma nas Poéticas do Espaço e do 

Devaneio. Ao fazer sua escrita afeita à linguagem da criança, permeada de construções 

linguísticas de cunho infantil, que aproximam poetar e brincar, seu exercício poético se faz 

ludicamente como um jogo a propor um certo modo de ser no mundo e uma determinada 

concepção de linguagem. Com isso, busca uma aproximação da alma da criança e um 

distanciamento do espírito do adulto, conforme as distinções de Bachelard. Destarte, este 

trabalho busca evidenciar como a poesia de Manoel de Barros, ao tornar a infância temática 

central de sua obra e fundamento de sua compreensão da linguagem humana, transforma-a 

num espaço de memória e criação que, ao ser acessado pelo devaneio poético, salva o 

adulto do transcendente. A eternidade do tempo infantil é a infinita porção de vida real, 

sem metafísica, terra fértil para a invenção poética. A poesia alimenta por sua vez a própria 

vida e a salva das cadeias de “função do real”, que roubam ao adulto a imanência e a 

“confiança de estar no mundo” que a poesia de Manoel de Barros pretende restituir. 

Palavras-chave: Manoel de Barros; infância; poética moderna; 
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VEIGA, V. J. A.; SOUSA, A. P. MÍDIA, CORPO E NARRATIVA: IMAGINÁRIOS 

SOCIODISCURSIVOS E ETHOS NA CONSTRUÇÃO DA FIGURA FEMININA EM CAPAS DA 

REVISTA BOA FORMA 

 

 

Nesta comunicação, temos por intuito apresentar o projeto norteador da nossa pesquisa de 

mestrado, a qual se encontra em andamento e acolhe como objeto de investigação as capas 

da Revista Boa Forma publicadas de 2014 a 2016. Por meio da análise dos discursos 

presentes nessas capas, visamos avaliar quais são os imaginários sobre o corpo feminino e 

como se constitui a teia de sentidos que envolve a construção de um dado ethos para/sobre 

esse corpo nessas publicações. Assim, inicialmente, partimos da noção de imaginário tal 

como trabalhada por Charaudeau (2007), o qual se configura, segundo o autor, como um 

modo de apreensão e organização do mundo oriundo da mecânica das relações sociais e 

resultado processo de simbolização coletiva do mundo em um campo específico da prática 

social (política, educacional, religiosa, artística etc.); “depositado” na memória coletiva, tais 

imagin|rios fundariam e “cimentariam” as relações sociais. Nesse sentido, o imaginário é 

social, mas, ao criar valor e justificar suas ações através dos atos linguageiros, podem ser 

considerados como imaginários sociodiscursivos (CHARAUDEAU, 2007). Ademais, de 

acordo com Mendes (2005; 2013), esses imaginários podem ser expressos tanto pela 

linguagem verbal como pela linguagem visual, possuindo, portanto, uma natureza verbo-

icônica. Ressaltamos que, em nosso itinerário interpretativo, apoiar-nos-emos no aporte 

metodológico da Teoria Semiolinguística, em especial, no que concerne ao contrato 

sociocomunicacional de Charaudeau (2008) eaos artefatos de análise verbo-icônicos, 

conforme proposto por Mendes (2005;2013) em sua grade de análise de imagens. Dentre 

as diferentes categorias propostas pela autora em sua grade, interessa-nos, especialmente, 

as categorias etóticas, na medida em que entendemos o ethos como uma posição 

enunciativa assumida por um sujeito linguageiro que surge, por um lado, mediante a 

identidade discursiva que ele constrói para si próprio e, por outro, com uma identidade 

psicológica e social que lhe é atribuída pelo seu interlocutor (CHARAUDEAU, 2008). Isso 

significa que, em suas práticas linguageiras, o locutor faz a apresentação de sua pessoa 

buscando construir uma autoimagem confiável em função de crenças e valores que ele 

atribui àqueles que o ouvem (AMOSSY, 2005);é por meio da busca de tal identificação queo 

“eu” procura persuadir seu(s)“outro(s)”(MAINGUENEAU, 2002). Por fim, como 

pesquisadores e analistas do discurso, ao investigarmos os discursos (verbo-visuais) 
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propalados nas capas das Revistas Boa Forma, objetivamos compreender como tais 

publicações, no intuito de “seduzirem” o seu público leitor, (re)constroem, sedimentam e 

dispersampela sua narrativa alguns imaginários no processo de construção de um dado 

ethos para o corpo feminino. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Corpo. Imaginários sociodiscursivos. Ethos. Identidade feminina. 
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SOARES, A. M. R.; DIAS, M. R. S. O PERFORMATIVO DA LÍNGUA NO PROCESSO DE 

(RE)CONSTRUÇÃO DA DIVERSIDADE LINGUÍSTICA  NA OBRA  TUTAMEIA,  DE 

GUIMARÃES ROSA 

 

 

Intenta-se discutir como o procedimento performativo constitui, na obra de João 

Guimarães Rosa, uma estratégia discursiva que se presta à valorização da diversidade 

linguística – sobretudo a oral -, bem como à adoção desta variedade linguística como 

elemento de constituição (e construção) da nacionalidade. A história da literatura 

brasileira é marcada pela reafirmação de uma identidade e, nesse processo, a língua 

constitui um dos principais elementos eleitos como representativos dessa brasilidade. 

Nesse sentido, destaca-se a obra de Guimarães Rosa cuja linguagem é trabalhada de 

maneira a contemplar as várias possibilidades de uso efetivo de uma mesma língua. Dada a 

riqueza do repertório linguístico destacada pelo autor, a língua oral ganha um espaço 

representativo na medida em que é vislumbrada como traço que consegue revelar o perfil 

de uma nação. A oralidade, aqui, é tomada como elemento de construto de uma 

nacionalidade e, mais precisamente na obra Tutameia, de Guimarães Rosa, ela desponta 

num procedimento performativo que consegue definir e caracterizar a pretensa identidade 

brasileira. Por conseguinte, a aludida obra vislumbra a confluência de variações linguísticas 

determinadas por fatores socioculturais, econômicos e geográficos e, como tal,elucidas um 

processo (des)construção/reconstrução dessa diversidade: o culto e o coloquial, o popular 

e o erudito, o regional e o poético, os arcaísmos e neologismos entremeiam-se na obra 

numa tentativa de evidenciar a identidade linguística da nação brasileira.Assim, à luz dos 

estudos de Mikhail Bakhtin, em Marxismo e Filosofia da Linguagem (2004), busca-se 

discutir o trabalho que Guimarães Rosa confere à palavra quando da tentativa de 

evidenciar um discurso (fala) que se efetiva num dado contexto social. Assim, a língua é 

abordada enquanto instrumento político-ideológico, circunscrita da condição social em que 

ela é efetivamente produzida. 

 

Palavras-chave: João Guimarães Rosa. Oralidade. Performativo. Nacionalidade. 
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PEIXOTO, T. S.; MAGALHÃES, L. O. ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS NO BLOG DO 

SAKAMOTO: A POLÊMICA E O ATIVISMO COMO MARCAS ARGUMENTATIVAS DO 

SUJEITO FALANTE  

 

 

A pesquisa tem por objetivo analisar as estratégias discursivas utilizadas por Leonardo 

Sakamoto em seu blog. Para tanto, recorremos a algumas categorias cunhadas pela Teoria 

Semiolinguística, de Patrick Charaudeau (2005; 2008), tais como os modos de organização 

do discurso e as estratégias argumentativas, para a fundamentação teórica e metodológica 

da pesquisa em curso. Para definição do corpus, escolhemos matérias produzidas e 

veiculadas no Blog do Sakamoto ao longo do ano de 2015, ao notar que duas temáticas 

foram prevalecentes no veículo: direitos das mulheres e política no Brasil. Além de 

pertencerem a um mesmo tema, as matérias têm em comum duas estratégias 

argumentativas: a polêmica e o ativismo político. Para discorrer sobre a polêmica, utilizo a 

acepção de Maingueneau (2005), que a caracteriza como um conjunto de formações 

discursivas que estão envolvidas em controvérsias; e Possenti (2009), cuja contribuição 

está na explicação do conceito de intercompreensão. Para refletir sobre o papel político e 

social da atividade jornalística, utilizo o conceito de mídia radical alternativa, que expressa 

uma visão alternativa às políticas, prioridades e perspectivas hegemônicas. Sakamoto, 

assim como outros veículos que fazem parte do jornalismo alternativo, faz frente às mídias 

corporativas, na medida em que busca dar maior complexidade e heterogeneidade ao 

cenário público de debates. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Semiolinguística; Argumentação; Polêmica; Mídia radical. 
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