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APRESENTAÇÃO

O Caderno de Resumos do XIX Colóquio de Pesquisa e Extensão da Faculdade de Letras da
Universidade federal de Goiás (UFG) é uma publicação científica voltada ao registro e à
publicização dos trabalhos apresentados nas Mesas de Comunicações Coordenadas e nas Sessões de
Pôsteres. O evento, realizado no período de 24 a 26 de abril de 2019, contou com setenta e nove
(79) Mesas de Comunicação e nove (09) Pôsteres. Entre comunicações e pôsteres foram
apresentados mais de 320 trabalhos de docentes e discentes dos cursos de graduação (licenciatura e
bacharelado) e pós-graduação da Faculdade de Letras.
É com muita satisfação e orgulho que convidamos a todos a lerem o Caderno de Resumos!
Os diferentes trabalhos e temáticas apresentados nas Mesas e nos Pôsteres confirmam o rigor
teórico e metodológico da formação acadêmica nos cursos da Faculdade de Letras, bem como o
compromisso ético, político e pedagógico da instituição com a formação humana e acadêmica dos
discentes por meio da articulação e da integração entre ensino, pesquisa e extensão.

Comissão Organizadora

PROGRAMAÇÃO GERAL
24 de Abril

25 de Abril

8h -8h20
- Abertura oficial (Cinema)

8h – 9h40
- Comunicações coordenadas
(Salas de aula)

8h20 - 10h
- Comunicações coordenadas
(Salas de aula)
9h – 11h40
Palestra: “Epos e Bakhtin”
João Vianney Cavalcanti Nuto
(UnB)
(Miniauditório)

9h40 – 10h
- Apresentação de pôsteres
(Corredor entre os blocos)
10h05 – 10h30
Performance Grupo Boulevard (Hall
do bloco Bernardo Élis)

10h15 - 11h40
- Comunicações coordenadas
(salas)

10h30 – 12h10
-Comunicações coordenadas (salas)

26 de Abril
8h – 8h20
Abertura do I Seminário de Língua
Espanhola da FL/UFG: Movimento
#FicaEspanholGo
(Cinema)
8h20 – 10h
Mesa redonda: o movimento
#FicaEspanholGo
(Cinema)

10h20 – 11h
Homenagem ao Prof. Fernando Plaza
(Cinema)
11h- 11h50 – A língua espanhola nos
Institutos Federais e na rede estadual de
ensino: um panorama (Cinema)
12h – 12h30
Sarau Victoria Santa Cruz (Pátio)
14h – 15h
Apresentação do grupo Corpo de Voz
(Hall do bloco Bernardo Élis)
13h – 13h30
Corredor cultural (exposição/ corredor
entre os blocos)
13h30 – 16h20 Oficinas de Espanhol
(salas)
16h30 – 17h Encerramento e

11h40 – 12h20
- Lançamento de livros (Hall do
bloco Bernardo Élis)

encaminhamentos

- Mostra fotográfica com Prof.
Alexandre Badim (Hall do bloco
Bernardo Élis)

14h - 15h40
- Comunicações coordenadas
(Salas de aula)
16h - 18h30
Filmes debatidos:
- Julieta - Coord.: Prof. Rogério

14h - 15h40
- Comunicações coordenadas (Salas
de aula)
16h - 17h40
- Comunicações coordenadas
(Salas de aula)

Sorteio de livros (Cinema)
14h – 18h EVENTO GRUPO OBIAH
Rodas de conversas sobre trajetórias de
letramento do povo no meio do
caminho (Miniauditório)
14h Filme debatido:
- O lagosta – Coord.: Prof. Rubens
Damasceno (Sala 112)

Santana (Cinema)
- La lengua de las mariposas –
Coord.: Prof. Pablo A. Mira (sala
112)
- O Poderoso chefão – Coord.:
Profa Neuda Lago (sala 114)
- Comunicações coordenadas
(Salas de aula)
- Palestra: “Políticas linguísticas no
Brasil e na Itália”, com Kátia de
Abreu Chulata (Miniauditório)
18h40 – 19h
- Cordel (Hall do bloco Bernardo
Élis)

16h -18h
Filmes debatidos
- L’ora Legale – Coord.: Profa
Margareth Nunes (cinema)
- Binta et la bonne idée – Coord. :
Prof. Christian N. R. Gouraud (sala
112)
- Les glaneurs et la glaneuse –
Coord.: Prof. Pablo A. Mira
(Miniauditório)

18h40 – 19h
- Roda de piadas (Hall do bloco
Bernardo Élis)

19h – 20h
- Comunicações coordenadas
(Salas de aula)

19h – 19h20
- Apresentação de pôsteres
(Corredor entre os blocos)

20h10 – 21h10
- Comunicações coordenadas
(Salas de aula)

19h30 – 20h30
- Comunicações coordenadas (Salas
de aula)

Lançamentos de livros - 24/04 – 11h40h – Hall do bloco Bernardo Élis
Vygotsky: a interação no ensino/aprendizagem de línguas
Autor: Francisco José Quaresma de Figueiredo
Gêneros do discurso: dialogando com Bakhtin
Autora: Eliane Marquez da Fonseca Fernandes
Gêneros do discurso: refletir e refratas com Bakhtin
Autora: Eliane Marquez da Fonseca Fernandes
Poesia e diálogos numa ilha chamada Brasil
Autor: Marcelo Ferraz de Paula
Leitura literária, crítica e ensino
Autoras: Goiandira Ortiz Camargo e Nismária Alves David (Org)
Casaco verde
Autor: Murilo Amaral do Prado Castro
Estudos de línguas e educação indígena
Autora: Silvia Lucia Bigonjal Braggio (Org)
A dinâmica do processamento bilíngue
Autores: Elena Ortiz Preuss e Ingrid Finger (Org)
Cem anos de tropas e boiadas
Autores: Larissa Warzocha F. Cruvinel, Rogério Max Canedo e Renata Rocha Ribeiro

PROGRAMAÇÃO DETALHADA DOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2019
LOCAL
Cinema
8h -8h20
8h20 – 10h
Sala 02
Sala 03
Sala 04
Sala 05
Sala 09

Sala 12
Sala 112
Sala 114
Sala 116
Sala 118
9h – 11h40
Sala 77 – pós C

QUARTA-FEIRA – 24/04/2019
ATIVIDADE
Abertura oficial
Comunicações coordenadas
Estudos sobre Semiótica – diversos objetos, possíveis leituras I
Coordenação: Edna Silva Faria
Ensino, metodologias e tecnologias para a aprendizagem de línguas
Coordenação: Patrícia Roberta de Almeida Castro Machado
Pesquisa narrativa e identidade profissional no estágio de inglês
Coordenação: Alexandre de Araújo Badim
Literatura e modernização no Brasil
Coordenação: Wilson José Flores JR.
A abordagem ESP e o Idiomas sem Fronteiras da UFG: relatos de experiência de professores
bolsistas de inglês
Coordenação: Eliane Carolina de Oliveira
Projeto rede-italia: aspectos linguísticos, sociais e políticos
Coordenação: Vânia Cristina Casseb Galvão
A aprendizagem colaborativa de línguas: estudos em ambientes presenciais e virtuais
Coordenação: Francisco José Quaresma de Figueiredo
Criarcontexto: texto, discurso e ensino
Coordenação: Eliane Marquez da Fonseca Fernandes
Forma estética e crítica social
Coordenação: Cássio Tavares
Tempo, memória e narrativa
Coordenação: Marcelo Ferraz de Paula
Palestra
“Epos e Bakhtin” - Prof. João Vianney Cavalcanti Nuto (UnB)

10h15 – 11h40
Comunicações coordenadas
Sala 02
O Estágio de Português na Faculdade de Letras da UFG: relatos de experiência nas
modalidades de ensino presencial e a distância
Coordenação: Mirian Santos de Cerqueira
Sala 03
Reflexões sobre processos argumentativos em contextos diversos
Coordenação: Rubens Damasceno-Morais
Sala 04
Literatura e transcriação: diálogos entre gêneros literários e configurações estéticas
Coordenação: Átila Silva Arruda Teixeira
Sala 06
A abordagem EGP e o Centro de Línguas da UFG: relatos de experiência de instrutores de
inglês
Coordenação: Eliane Carolina de Oliveira
Sala 09
Análise do Discurso, cultura e ensino
Coordenação: Rosângela Aparecida Ribeiro Carreira
Sala 12
Iniciação científica em língua espanhola: PIBIC, PIVIC, PROLICEN
Coordenação: Cleidimar Aparecida M. e Silva, Margarida R. Álvares e Patrícia Roberta de A. C.
Machado
Sala 112
Ações de graduandos de francês na FL: PCC e monitoria
Coordenação: Luiz Maurício Rios
Sala 114
Hodiernal issues in foreign language and literature learning
Coordenação: Neuda Alves do Lago

Sala 116

Arte e cultura em perspectiva sociológica
Coordenação: Cássio Tavares
Sala 118
Literatura e testemunho
Coordenação: Marcelo Ferraz de Paula
11h40 – 12h20
Lançamento de livros e Mostra fotográfica
Hall do Prédio Livros de vários autores e mostra fotográfica
Bernardo Élis
14h - 15h40
Comunicações coordenadas
Sala 02
Estudos sobre Semiótica – diversos objetos, possíveis leituras II
Coordenação: Edna Silva Faria
Sala 03
Possibilidades de formação de professores para a educação inclusiva
Coordenação: Candice Marques de Lima
Sala 04
Estudos de literatura e outros sistemas
Coordenação: Divino José Pinto
Sala 05
O francês no CL: uma possibilidade de estágio remunerado não obrigatório
Coordenação: Luiz Maurício Rios
Sala 06
Análise do Discurso, cultura e ensino
Coordenação: Rosângela Aparecida Ribeiro Carreira
Sala 12
Práticas de letramento multimodais: suportes, gêneros e discursos
Coordenação: Alexandre Costa
Sala 112
Estudos de poesia e teoria da autoria
Coordenação: Jamesson Buarque
Sala 114
Ensino e aprendizagem: características da mediação pedagógica
Coordenação: Alba Cristhiane Santana
Sala 116
As múltiplas faces do ensino de Língua Portuguesa
Coordenação: Giuliano Pereira de Oliveira Castro
Sala 118
Sailing in distant waters – intersemiotic research on literature and cinema
Coordenação: Neuda Alves do Lago
16h - 18h30
Filmes debatidos, comunicações coordenadas e palestra
Cinema
Filme: Julieta - Coord.: Prof. Rogério Santana
Sala 112
Filme: La lengua de las mariposas – Coord.: Prof. Pablo A. Mira
Sala 114
Filme: O Poderoso chefão – Coord.: Profa Neuda Lago
Miniauditório Palestra: “Políticas linguísticas no Brasil e na Itália” – Profa Kátia de Abreu Chulata
Sala 02
Os discursos cinematográficos e políticos à luz da teoria da enunciação
Coordenação: Samuel de Sousa Silva
Sala 04
Descrição e ensino de língua portuguesa e outras línguas
Coordenação: Leosmar Aparecido da Silva
Sala 03
O letramento digital, o dialogismo e a mediação pedagógica no processo de constituição de
novas subjetividades
Coordenação: Raimunda Delfino dos Santos
Sala 12
Dispositivos, gêneros e discursos na educação brasileira
Coordenação: Alexandre Costa
Sala 116
Estudos sobre a Língua de Goiás: o ponto de vista cria o objeto
Coordenação: Sebastião Elias Milani e Glaucia Vieira Cândido
18h40 – 19h
Hall do Prédio
Bernardo Élis
19h – 20h
Sala 112
Sala 114

Atividade cultural
Cordel e Poesia
Comunicações coordenadas
Surdo, libras e tradução
Coordenação: Gilmar Garcia Marcelino
Formação de tradutores e intérpretes de Libras-Português

Coordenação: Diego Maurício BARBOSA e Luiz Cláudio da Silva Souza
Cinema
Libras e ensino
Coordenação: Claudney Maria de Oliveira-Silva
20h10 – 21h10
Comunicações coordenadas
Sala 112
Ensino de Libras como L2
Coordenação: Gláucia Xavier dos Santos Paiva e Guilherme Gonçalves de Freitas
Sala 114
Pesquisas em tradução e interpretação de Libras-Português
Coordenação: Diego Maurício Barbosa e Luiz Cláudio da Silva Souza
Cinema
Docência, ensino de Libras e surdez
Coordenação: Claudney Maria de Oliveira-Silva

LOCAL
8h – 9h40
Sala 02
Sala 03
Sala 04
Sala 05
Sala 06
Sala 12
Sala 112
Sala 114

Sala 116
Sala 118
9h40 -10h
Corredor
entre os
prédios
10h05 –
10h30
Hall do
Prédio
Bernardo
Élis
10h30 –
12h10
Sala 02
Sala 03

QUINTA-FEIRA –25/04/2019
ATIVIDADE
Comunicações coordenadas
Discursos sobre ensino-aprendizagem de línguas e identidades de professores
Coordenação: Lucielena Mendonça de Lima
Tópicos entre letras e educação básica: uma relação necessária
Coordenação: Pauliany Carla Martins
Perspectivas críticas no ensino de línguas estrangeiras
Coordenação: Rosane Rocha Pessoa
Criarcontexto: texto, discurso e ensino II
Coordenação: Eliane Marquez da Fonseca Fernandes
Literature use in language classes
Coordenação: Dilys Karen Rees
Literatura, história e psicanálise
Coordenação: Wilson José Flores JR.
Estudos de poesia: apresentação de projetos de pesquisa
Coordenação: Goiandira Ortiz de Camargo
A tríade língua-identidade-diferença: em foco os processos de deslocamentos e resistências na
aprendizagem do Espanhol
Coordenação: Cleidimar Aparecida Mendonça e Silva
A estase argumentativa em recortes transversais
Coordenação: Rubens Damasceno-Morais
Produção literária e representação histórica: os embates do campo estético
Coordenação: Rogério Canedo
Pôsteres
Apresentação de pôsteres

Apresentação Cultural
Performance do Grupo Boulevard

Comunicações coordenadas
Discursos sobre ensino-aprendizagem de línguas
Coordenação: Lucielena Mendonça de Lima
Criarcontexto: texto e gramática na graduação

Sala 04
Sala 05
Sala 06
Sala 12
Sala 112
Sala 114
Sala 116
14h - 15h40
Sala 02
Sala 03

Sala 04
Sala 05
Sala 12
Sala 112
Sala 114
Sala 116
Sala 118
16h – 18h
Sala 09
Sala 12
Sala 114
Sala 116
Sala 118
Cinema
Sala 112
miniauditóri
o
18h40 – 19h

Coordenação: Eliane Marquez da Fonseca Fernandes
Formação docente: perspectivas críticas e decoloniais
Coordenação: Rosane Rocha Pessoa
De que é feita a modernidade?
Coordenação: Tarsilla Couto de Brito
A interculturalidade crítica: o entre-lugar no caminhar da interculturality e da interculturalidad
Coordenação: Dilys Karen Rees
Estudos sobre a oralidade em língua espanhola e ISF/Espanhol
Coordenação: Margarida R. Álvares
Teaching english in a globalized world: reports from diverse contexts and experiences
Coordenação: Maria Cristina Faria Dalacorte Ferreira
Literaturas de língua francesa e suas relações: intertextualidade, tradução e sociabilidade
Coordenação: Priscila Renata Gimenez
O dilema do papel higiênico ou como aprender a discordar: recortes de uma PCC
Coordenação: Rubens Damasceno-Morais
Comunicações coordenadas
Os processos de ensino aprendizagem e os projetos de trabalho educativos
Coordenação: Sara Guiliana Gonzales Belaonia
Lutas narrativas para o enfrentamento dos processos institucionais de memoricídio e
ontoepistemicídio
Coordenação: Tânia Ferreira Rezende
Diversidade linguística no brasil: culturas, gramáticas, direitos e políticas públicas
Coordenação: Aline da Cruz, Christiane Cunha de Oliveira e Gláucia Vieira Cândido
Cultura e a língua italiana: pesquisas e extensão em transversalidade
Coordenação:Margareth Nunes
João Cabral de Melo Nato: novas perspectivas de leitura
Coordenação: Solange Fiuza
A mediação pedagógica, o dialogismo e o nascimento de novos sujeitos
Coordenação: Raimunda Delfino dos Santos
Os dispositivos midiáticos e a construção das subjetividades
Coordenação: Kátia Menezes de Sousa
Linguagem, identidades e relações indexicais
Coordenação: Joana Plaza Pinto
Conto português moderno
Coordenação: Rogério Santana
Comunicações coordenadas e filmes debatidos
Estudos semióticos e historiográficos: o ponto de vista cria o objeto
Coordenação: Sebastião Elias Milani e Helda Núbia Rosa
Estudos de poesia brasileira: Cora Coralina, Heleno Godoy e Donizete Galvão
Coordenação: Solange Fiuza
Os discursos da biopolítica e as tecnologias de governo de si e dos outros
Coordenação: Kátia Menezes de Sousa
Ideologias linguísticas e regimes metapragmáticos em contextos migratórios
Coordenação: Joana Plaza Pinto
Narrativas exemplares
Coordenação: Rogério Santana
Filme: L’ora Legale – Coord.: Profa Margareth Nunes
Filme: Binta et la bonne idée – Coord. : Prof. Christian N. R. Gouraud
Les glaneurs et la glaneuse – Coord.: Prof. Pablo A. Mira
Apresentação cultural

Hall do
Prédio
Bernardo
Élis
19h – 19h20
Corredor
19h30 –
20h30
cinema
Sala 112
Sala 114
Sala 116

Sala 118

Corredores
1
2

3

4
5

6

7
8

Roda de Piadas

Pôsteres
Apresentação de pôsteres
Comunicações coordenadas
Léxico e terminologia na Libras
Coordenação: Renata Rodrigues de Oliveira Garcia
Libras na formação de futuros professores
Coordenação: Fabiane Ferreira da Silva Moraes e Gláucia Xavier dos Santos Paiva
Educação inclusiva: experiências reflexivas na disciplina estágio em Libras 1
Coordenação: Alessandra Campos Lima
Ensino de Libras L1/L2: discussões sobre currículo, produção de material didático, gramática e
formação de professores em diferentes níveis e modalidade de ensino
Coordenação: Andréa dos Guimarães de Carvalho
Atualizações míticas em narrativas dos séculos XX e XXI
Coordenação: Sueli Maria de Regino
Pôsteres
A relação entre o feminino e poder no conto Hillary, de José Eduardo Agualusa
Beatriz Serrado Gonçalves Orientadora: Edna Silva Faria
A Percepção dos acadêmicos de IES sobre a disciplina de Libras ofertada nos cursos de Formação
de Professores
Ana Raquel Gonçalves de Sousa
Maria José dos Santos
Thamara Cristina Santos
Thuanny Gonçalves da Silva
Orientadora: Gláucia Xavier dos Santos Paiva
Vídeo aulas em Espanhol - uma proposta colaborativa de sala de aula invertida para alunos da
Educação Básica
Iris Oliveira de Carvalho - Orientadora: Neuda Alves do Lago
O aluno surdo nas escolas inclusivas
Veridiana Martins da Rocha - Orientadora: Gláucia Xavier dos Santos Paiva
Recorte Racial na Língua Brasileira de Sinais: uma análise na perspectiva da Semântica
Marcela Gabriela Assis Cirqueira
Orientadora: Gláucia Xavier dos Santos Paiva
Coorientadora: Adria Borges Figueira Cerqueira
Ensino de libras como L2 para servidores, fornecedores e terceirizados da Universidade Federal
de Goiás (UFG)
Katileen Rodrigues Couto
Sandra Gonçalves Machado
Orientadora: Gláucia Xavier dos Santos Paiva
O ensino de português para alunos surdos no âmbito regular
Gean Campos Felipe - Orientadora: Gláucia Xavier dos Santos Paiva
Consequências da invisibilidade
Raphaela Mazer Tagliapietra
Orientadora: Gláucia Xavier dos Santos Paiva

COMUNICAÇÕES COORDENADAS

MESA 1 - ENSINO E APRENDIZAGEM: CARACTERÍSTICAS DA MEDIAÇÃO
PEDAGÓGICA
Coordenação: Alba Cristhiane SANTANA

O processo educativo no ensino superior: percepção de docentes
Alba Cristhiane SANTANA (D/UFG)
A proposta é apresentar uma pesquisa realizada no contexto de formação continuada de professores
do ensino superior sobre o processo de mediação pedagógica. O objetivo do estudo foi analisar as
características da mediação que favorecem o processo de ensino-aprendizagem no ensino superior.
Estudos na área de formação de professores do ensino superior têm enfatizado a necessidade de
abordar questões relacionadas à aprendizagem e desenvolvimento dos alunos e às dinâmicas
pedagógicas que favoreçam tais processos. O processo educativo no ensino superior abrange
aspectos relacionados ao conteúdo curricular, às metodologias de ensino e de avaliação, ao material
didático e à relação professor e aluno. Foram realizadas análises de memoriais, narrativas
autobiográficas, produzidos por professores universitários em processo de formação continuada. Os
memoriais apresentam descrições sobre as percepções dos participantes a respeito de professores
que marcaram de forma positiva sua formação acadêmica, por meio de sua mediação pedagógica.
Os participantes abrangeram 100 professores de diferentes áreas. Foram realizadas análises
temáticas dos memoriais, resultando em três núcleos temáticos: Características do Professor;
Características da Mediação Pedagógica; e Influências da mediação na trajetória acadêmica e
profissional. Cada núcleo temático resultou em subnúcleos que apresentam as características da
mediação pedagógica percebidas pelos participantes. A compreensão das características da
mediação pedagógica pode favorecer a formação continuada de educadores com vistas à
compreensão crítica e fundamentada cientificamente dos fatores constituintes do processo de
ensinar e de aprender.
Mediação Pedagógica na EJA nas aulas de línguas
Gean Carlos Rezende BERNARDINO (G/TCC/UFG)
Orientadora: Alba Cristhiane SANTANA (D/UFG)
O presente trabalho investigou as percepções de professores e alunos sobre o papel da mediação
pedagógica para aumentar as possibilidades de aprendizagem de línguas na Educação de Jovens e
Adultos (EJA). Fundamenta-se na concepção de que o processo de mediação pedagógica é
importante nas aulas de Língua Portuguesa, Espanhola e Inglesa em turmas de EJA, considerando
as especificidades deste grupo de alunos. A mediação pedagógica é compreendida como a ação dos
professores no processo ensino-aprendizagem, envolve as escolhas que o profissional faz sobre os
objetivos de ensino, os conteúdos curriculares, os procedimentos de ensino e de avaliação, o
material didático, as relações estabelecidas com os alunos e as ações do professor frente às
necessidades do aluno (LEITE, 2006). Foi realizada uma pesquisa qualitativa, com duas turmas de
ensino médio da EJA de uma escola pública de Goiânia, participaram os alunos das turmas e três
professores de línguas (português, espanhol e inglês). Os procedimentos utilizados foram:
questionário e entrevistas semiestruturadas. Foram realizadas análises estatísticas simples dos
questionários e análise dos significados acerca da mediação pedagógica. Os resultados foram
organizados em três categorias temáticas: a) Caracterização dos alunos participantes da EJA; b)
Percepção dos alunos em relação à Mediação Pedagógica; c) Percepção das professoras em relação
à Mediação Pedagógica. O estudo possibilitou evidenciar, em relação à mediação pedagógica,

elementos essenciais nas aulas de línguas da EJA, que contribuem, efetivamente, para o
aprendizado dos alunos, como: a participação efetiva do professor no processo de ensinoaprendizagem, por meio de metodologias que estimulem a ação e a interação dos alunos; e o
investimento nas relações positivas entre aluno e objeto de conhecimento, dentre outros fatores.
Entendemos que a mediação pedagógica é determinante no aprendizado de línguas dos alunos na
EJA.

Desafios e possibilidades para mediação pedagógica na educação inclusiva
Diego Pastana da SILVA (G/PROLICEN/UFG)
Orientadora: Alba Cristhiane SANTANA (D/UFG)
Este trabalho objetivou investigar as características da licenciatura, com ênfase sobre as
contribuições da formação docente na construção do conhecimento sobre a mediação pedagógica
com o aluno da educação inclusiva. Em relação à mediação pedagógica este trabalho fundamenta-se
nos estudos de Vigotski (2003) e Leite (2006). Com relação à concepção de que a formação inicial
de professores deve propiciar o desenvolvimento de conhecimentos e competências que priorizem a
docência, a fundamentação é nos trabalhos de Barreto (2015) e Brzezinski (2008). Estudos na área
indicam que o modelo vigente nas licenciaturas aborda de modo superficial os conhecimentos
necessários sobre pessoas com deficiência e, principalmente, sobre o processo de ensinoaprendizagem de pessoas com deficiência, abrangendo as diferentes necessidades que podem ser
consideradas e as características da mediação pedagógica nesses casos (GARCIA, 2013). Esse
cenário implica a necessidade de investigar e refletir sobre as tendências atuais para a formação
inicial e continuada dos profissionais da educação básica. Foi realizada uma pesquisa qualitativa em
curso de licenciatura da Universidade Federal de Goiás. Participaram do estudo nove alunos e um
professor do curso. Os procedimentos adotados foram: análise documental, questionário aplicado
com os alunos, e entrevista com o professor. Os resultados foram analisados a partir dos objetivos
propostos em duas categorias: a) análise de documentos sobre a licenciatura e b) percepção de
docente e de discentes sobre a formação relativa à educação inclusiva. O estudo evidenciou a
fragilidade da formação na licenciatura e os desafios para a formação de professores em relação à
educação inclusiva.

MESA 2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA: EXPERIÊNCIAS REFLEXIVAS NA DISCIPLINA
ESTÁGIO EM LIBRAS 1
Coordenação: Alessandra Campos LIMA

A Disciplina de Estágio em Libras 1 e suas contribuições para a formação do professor
Alessandra Campos LIMA (D/UFG)
A disciplina Estágio em Libras 1 é oferecida no quinto período do curso de Licenciatura em Letras:
Libras. Os alunos, surdos e ouvintes, devem se organizar em duplas ou trios para realizar visitas de
observação participante à escola-campo. Essas escolas devem ser inclusivas, com a presença de, ao
menos, um aluno surdo. O programa da disciplina intercala as visitas à escola com discussões
teórico-reflexivas em sala de aula, que buscam alargar o conhecimento do professor em formação.
O fato de os alunos se direcionarem a diferentes escolas faz com que tragam, para as discussões em
sala de aula, realidades diversas. Essas discussões são enriquecidas pelas experiências variadas que
os alunos compartilham e, ao final da disciplina, são orientados a relatarem suas experiências com

foco em determinado assunto, seja na acessibilidade comunicacional do aluno surdo, na atuação do
intérprete de libras, na dinâmica desenvolvida pelo professor regente, ou outro assunto relacionado
à realidade escolar desse aluno. Intentamos, com esta dinâmica, fornecer ao professor em formação
um conhecimento mais amplo da realidade em que o aluno surdo está inserido, para que venha atuar
profissionalmente com maior propriedade, consciente das situações que poderá enfrentar, munido
de com estratégias para superar eventuais desafios, conhecimento este atrelado às informações
teóricas que tratam do assunto.

A condição do aluno surdo no contexto escolar bilíngue
Ana Raquel Gonçalves de SOUSA (G/UFG)
Thuanny Gonçalves da SILVA (G/UFG)
Orientadora: Alessandra Campos LIMA (D/UFG)
Este resumo trata das experiências vividas nas observações de estágio curricular obrigatório, em
uma escola estadual inclusiva na cidade de Goiânia no estado de Goiás, com a presença um aluno
surdo e de um intérprete de língua de sinais. Durante as visitas à escola-campo, gestores,
professores e intérprete foram entrevistados e seus depoimentos analisados. As análises revelam
situações no espaço escolar que carecem de aprimoramento, como a incompreensão, por parte dos
profissionais envolvidos, sobre as especificidades da pessoa surda, o desconhecimento acerca da
língua brasileira de sinais, a falta de formação específica dos professores para o trabalho com o
aluno surdo e o não entendimento das reais atribuições do intérprete. As experiências vividas e as
observações realizadas revelam que a inclusão do aluno surdo, de fato, não ocorre, assim como a
comunicação dele com os demais colegas, culminando no isolamento deste aluno, dentro da escola.
Tendo como foco a comunicação, esta se restringe ao intérprete, haja vista que este profissional é o
único que conhece a língua de sinais. A conversa com os outros colegas se limita a assuntos
pontuais, por meio de gestos e apontamentos, articulação de algumas palavras ou escrita. Com esta
experiência, intentamos refletir sobre a realidade atual da inclusão do aluno surdo na escola.
Concluímos que a inclusão de um único aluno surdo em uma escola inclusiva não contribui para sua
formação social, considerando que ele continua isolado porque a prática da língua brasileira de
sinais não atinge os demais colegas da escola.

O educador como catalisador do conhecimento
Chlorys Barbieux da Rosa SAMPAIO(G/UFG)
Karla Alexandra Porto ESPERIDIÃO(G/UFG)
Joseane de Carvalho PEREIRA(G/UFG)
Orientadora: Alessandra Campos LIMA (D/UFG)
O presente resumo é resultado do relatório de visitas à escola-campo, que incluíram observação da
estrutura escolar, bem como entrevista com os envolvidos no processo educacional do aluno surdo.
É resultado, também, de discussões teórico-reflexivas, em sala de aula, a respeito da educação de
surdos, políticas educacionais e formação e identidade docentes. Buscamos promover a discussão e
a análise sobre como a política da educação inclusiva com relação ao aluno surdo e o seu processo
de implementação têm se desdobrado e sido colocados em prática nas escolas do ensino regular.
Nesse contexto, nosso olhar se voltou para o professor e sobre como está acontecendo a sua
formação frente à realidade da inclusão, além de como as barreiras de comunicação e aprendizagem
estão por este profissional sendo enfrentadas. É necessário que o professor receba uma formação
que o prepare para atuar junto ao aluno surdo, visando a uma práxis pedagógica que transcenda o
senso comum e atinja as especificidades desse aluno em questão. Para tanto, promover o

conhecimento e a reflexão podem ser ferramentas que auxiliem em sua formação. O conhecimento
da língua de sinais e das atribuições do intérprete, vendo nele um colaborador do professor, também
são essenciais. Assim, o pensamento de Freire (1998) concebe uma proposta pedagógica que requer
um professor problematizador, provocador da curiosidade e da criatividade entre os sujeitos
escolares. Nesse sentido, seu pensamento traz elementos desafiadores, que afirmam a educação
escolar como possibilidade para desencadear processos de apropriação do conhecimento.

Escolas inclusivas e suas deficiências
Denis Leonardo da Cruz de OLIVEIRA (G/UFG)
Leila Alves da COSTA (G/UFG)
Orientadora: Alessandra Campos LIMA (D/UFG)
Este trabalho tem como principal objetivo apresentar as vivências na escola-campo, permeadas por
discussões teóricas, da disciplina Estágio em Libras 1. Buscamos relatar as situações que nos
saltaram aos olhos, comparando-as com os preceitos estabelecidos nas Leis e com os assuntos que
as teorias de inclusão preconizam para o aluno surdo. Nesse sentido percebemos, em campo, a
importância e necessidade de se ter a libras, como língua de instrução, tendo em vista que é ela o
principal meio pelo qual o aluno surdo tem acesso aos conteúdos curriculares. A dinâmica de ensino
distancia o professor ouvinte e o aluno surdo dentro da sala de aula, onde não se vê comunicação
dirigida diretamente a ele e a didática não atende à suas especificidades. Do mesmo modo, o aluno
surdo tem pouca interação com seus pares ouvintes. A explicação e execução das tarefas ficam a
cargo do interprete, cuja função extrapola a de intermediador do conhecimento passado pelo
professor, e passa a auxiliar o aluno surdo, que é entendido como seu aluno. No tocante a este
profissional, sabemos que ele deve ter formação específica para atuar nos mais diversos ambientes
da sociedade. Observamos que o intérprete atuante na escola onde estivemos necessitava aprimorar
sua fluência na libras, além das ausências nas aulas, que eram constantes. Posto isso, percebemos
que as escolas inclusivas apresentam muitas deficiências e o cumprimento das Leis é falho,
colocando o aluno surdo numa falsa impressão de inclusão.

MESA 3 - PRÁTICAS DE LETRAMENTO MULTIMODAIS: SUPORTES, GÊNEROS E
DISCURSOS
Coordenação: Alexandre COSTA
Conceitos e práticas de leitura: um percurso de análise dos PCN à BNCC
Sarah Suzane A. Bertolli V. GONÇALVES (PG/ UFG)
Orientador: Alexandre COSTA (D/ UFG)
Este trabalho busca contextualizar a leitura no cenário da educação brasileira contemporânea,
considerando análise dos discursos didáticos-normativos e das práticas de linguagem em sala de
aula vinculadas à educação básica. O propósito principal é verificar quais práticas para a formação
de leitores são orientadas nos documentos do Ministério da Educação (MEC) que norteiam o
currículo e a prática docente. Para realizar este estudo, consideramos o objeto em sua perspectiva
histórica e discursiva, refletindo sobre as transformações e regularidades dos conceitos, estratégias,
práticas, habilidades e expectativas de aprendizagem da leitura na escola, tendo em vista o recorte
temporal dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1997) até a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC, 2017), com análise documental e também revisão bibliográfica desse tema, à luz

das teorias de Chartier (1999, 2011, 1988), Bakhtin (1979, 2011) e Rojo (2012). Constatamos que
na contemporaneidade digital, a leitura está relacionada à perspectiva dos multiletramentos, e sua
práxis pedagógica é direcionada em orientações curriculares de âmbito nacional, partindo de teorias
do texto e do discurso, as quais serão reconhecidas na BNCC, ainda que não estejam, nesse
documento, devidamente creditadas. Concluímos que as práticas leitoras na cultura das tecnologias
da comunicação e da informação tendem a ser mais fluidas, embasadas não em procedimentos
estanques, mas em itinerários possíveis, aludindo à navegação – metáfora e também nomeação da
leitura em rede, ou seja, realizada na internet.
Contraposição de discursos sobre a maternidade em postagens do Facebook
Dayara Rosa Silva VIEIRA (PG/UFG)
Orientador: Alexandre COSTA (D/UFG)
Este trabalho identifica rótulos de maternidade e conceitualiza postagens de páginas do Facebook
de acordo com as posições discursivas investigadas. Dessa forma, às conceituações de maternidade
trazidas pela literatura são contrapostas as publicações feitas na referida rede social virtual fonte da
pesquisa. Utilizamos como base teórica a Análise do Discurso de linha francesa, com os autores
Pêcheux (2006) e Foucault (2014). Primeiramente, selecionamos as postagens em seis páginas do
Facebook, quatro de cunho majoritariamente materno e duas sobre a não-maternidade. As postagens
foram publicadas no mês de maio de 2018. Em seguida, realizamos uma revisão bibliográfica,
fundamento para analisar e conceitualizar as postagens selecionadas e preparar um banco de
conceituações sobre o que é dito na literatura referente à maternidade. Compomos, assim, um
corpus expressivo que nos deu base para selecionar e classificar essas postagens em diferentes
parâmetros de significação. Tais postagens foram correlacionadas com a literatura sobre o tema
visando observar se existe consonância ou discordância de conceitualizações apresentadas.
Posteriormente, analisamos as postagens selecionadas de acordo com os discursos que cingem a
maternidade. Os resultados apontam que os discursos abrangidos pelo tema maternidade se
coadunam às conceituações apresentadas pela literatura da área as quais tratam de discurso e de
maternidade.
As histórias em quadrinhos como possibilidade de letramento literário:
uma análise histórico-cultural e discursiva.
Rodrigo Milhomem de MOURA (PG/ UFG)
Ruskaya Fernandes MENDONÇA (D/UFG)
Orientador: Alexandre COSTA (D/ UFG)
As Histórias em Quadrinhos (HQ) são gêneros discursivos que cativam interesses em grande parte
dos estudantes, tendo em vista que é um gênero multimodal, englobando vários elementos verbais,
não verbais e estéticos. Por esse motivo, pode ser um importante gênero para ser abordado nas aulas
de língua. Assim, este artigo objetiva discutir o uso das histórias em quadrinhos como recursos
didáticos para desenvolvimento da leitura e do letramento literário de estudantes que estão entrando
em contato com universo da leitura. Está inscrito na perspectiva histórico-cultural e discursiva. As
atividades foram realizadas no âmbito do Projeto Ponto de Apoio do Centro de Ensino e Pesquisa
Aplicada à Educação da (UFG). Para tanto, realizamos uma discussão acerca do gênero história em
quadrinhos e do letramento literário. Em seguida, apresentamos a atividade desenvolvida com os
alunos do 4º ano do Ensino Fundamental I: uma recontagem de um conto tradicional da literatura
goiana, Ninho de Periquitos, de Hugo de Carvalho Ramos, em formato de história em quadrinhos.
Observa-se que a atividade contribuiu de forma significativa para que os alunos tivessem contato
com uma literatura de caráter regional, ajudando – os assim, aos poucos, construir e adquirir um
letramento literário sem abandonar e apagar o cunho regionalista.

Escrita colaborativa em ambientes virtuais:
dialogia e discursividade em práticas de letramento acadêmica
Mariana Reis MENDES (PG - UFG)
Orientador: Alexandre COSTA (D - UFG)
A pesquisa tem como objetivo analisar os aspectos discursivos do processo de produção
colaborativa de gêneros acadêmicos em ambientes digitais. Parte-se da identificação da produção de
excedentes de visão no escopo dialógico de práticas de escrita colaborativa em ambientes virtuais
por alunos do ensino superior (BAKHTIN, 2003; 2006; 2016). Para tanto, o arcabouço teórico que
sustenta a pesquisa é formado pelos estudos de Garcez (1998; 2004) sobre o processo da escrita pela
abordagem dialógica-discursiva e pelo conceito de excedente de visão de Bakhtin (2003;2006;
2016), bem como pela compreensão de Geraldi sobre a função das atividades epilinguísticas na
textualização (GERALDI, 1997). A metodologia adotada é a etnografia colaborativa e fortalecedora
(MAGALHÃES; MARTINS; RESENDE, 2017), e o corpus compreende a análise de cumulações
de textos acadêmicos produzidos por alunos do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal
de Goiás através da ferramenta Google Docs. Desta forma, pretende-se verificar, com o auxílio das
funcionalidades oferecidas pela plataforma (como comentários e suas respostas, histórico de versões
e marcação de autores por cores), os aspectos discursivo-textuais supracitados, a fim de verificar
como este tipo de ferramenta pode ampliar as possibilidades de trabalho com a escrita colaborativa
em sala de aula, contribuindo para a formação de autores críticos.

MESA 4 - DISPOSITIVOS, GÊNEROS E DISCURSOS NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Coordenação: Alexandre COSTA
O dispositivo de normalização e a possível libertação pela ética da existência
Lorena Resende CARVALHO (PG UFG)
Orientador: Alexandre Ferreira COSTA (D UFG)
O objetivo desse estudo é realizar uma análise das práticas discursivas relativas à educação de
pessoas com deficiência, visando compreender como esses sujeitos, julgados no passado como seres
subumanos, a partir do século XX, constituíram-se como objeto dos discursos de inclusão, haja
vista seu novo atributo moderno de “corpo com potencial”. Com efeito, da figura de um monstro
que transgredia os limites naturais (FOUCAULT, 2010), a ordem do discurso envolvendo a
anormalidade, parece ter sofrido uma mudança enunciativa que, no lugar do “corpo teratológico”,
fez dos discursos de exclusão desse corpo, discursos teratológicos. Emergem, portanto, enunciações
sobre inclusão educacional de pessoas com deficiência. E importa compreender como a raridade
desses enunciados explica seu desdobramento, sua reprodução e de certa forma sua conservação.
Propõe-se realizar uma análise arquegenealógia segundo o pensamento de Michel Foucault,
partindo de enunciações presentes em amostras de textos legais, diretrizes e dizeres que circulam
nos espaços escolares. Para isso, além de noções foucaultianas, tais como dispositivo, biopoder e
subjetivação, as reflexões serão orientadas por certas formulações de Jean-Jacques Courtine (2013).
As possíveis relações estabelecidas entre as práticas discursivas do presente e do passado e as
reflexões sobre as relações de poder validadas pelos saberes produzidos, poderiam nos conduzir
para um desfecho desolador no tocante à inclusão educacional de pessoas com deficiência,
concebendo-a como um dispositivo de normalização e conformação dos corpos. No entanto,
pretende-se buscar na “liberdade ética” de Foucault (2004) e no “viver responsável” de Bakhtin
(2010), possíveis caminhos para fundar uma existência “sem álibi” no contexto da educação

inclusiva, pensando que as experiências éticas e responsivas de cada um possam levar a uma
experiência mais ética de inclusão de sujeitos com deficiência.
O dispositivo da integralidade na sociedade brasileira como controle social: do discurso de
uma formação integral à docilização de corpos docentes e estudantis
Rodrigo Milhomem de MOURA (PG/ UFG)
Orientador: Alexandre Ferreira da COSTA (D/ UFG)
Neste trabalho buscamos debater acerca do discurso da educação integral no Brasil e da construção
de um dispositivo da integralidade de controle social. A educação integral não é uma política
recente, pois desde o limiar do século XX educadores e pensadores dedicaram-se a pesquisas e
leituras sobre essa modalidade. Entretanto, a partir do Programa Mais Educação do governo federal
começou-se a pensar em âmbito nacional a implantação do tempo integral na educação por meio de
dispositivos de regulamentação, ao lado de outras ações como o Plano Nacional de Educação e as
Diretrizes Curriculares Nacionais, por exemplo. Assim, partimos da ideia de que esses dispositivos,
na teia discursiva, sustentam o dispositivo da integralidade, objetivando e subjetivando professores
e alunos. As teorizações adotadas no trabalho centram-se na perspectiva da Análise de discurso com
filiação em Michel Foucault, a qual discute temas como dispositivo e poder. Em suma, tentamos
demonstrar que, expurgado de seu cerne de “formação integral”, o interesse pela modalidade da
educação de “tempo” integral/dispositivo da integralidade acaba por evidenciar uma dupla face:
atingir bons resultados nas avaliações nacionais e internacionais e tornar os alunos aptos ao trabalho
e ao consumo. Além disso, inferimos que a ampliação da jornada escolar país afora, representa,
dentre outros aspectos, a necessidade de um controle social, e isso se dá por meio do “furto” ao
tempo. Assim, professores e alunos têm seus corpos docilizados.
Análise dialógica de percursos enunciativos de formação continuada de professores no gênero
discursivo fórum
Túlio Natal e Silva BORGO (PORTOS – CNPq/UFG)
Orientador: Alexandre COSTA (D/UFG)
O trabalho tem como objeto uma seleção de exemplos que demonstram percursos enunciativos em
um gênero específico que se conforma na Educação a Distância: o fórum virtual. O mapeamento
linguístico feito sobre os enunciados em questão tem a prioridade de descrever, explicar e
sistematizar como se deu a contrapalavra responsiva em percursos de aprendizagem neste ambiente
de interação. Denotar-se-á também a qualidade dos processos como instantes de comunicação
verbal, e como elemento constitutivo da formação desses percursos de conhecimento. Sob essa
realidade, o intuito é que consigamos tratar o objeto pensando-o com um viés crítico específico, ao
analisar um episódio dividido em três objetos anexados. Para tanto, será de caráter pontual que
busquemos em BAKHTIN (2010) o norte que permitirá o olhar crítico sobre as contrapalavras
responsivas na participação ativa dos membros do fórum e também a possibilidade de aprendizado
através da linguagem, da enunciação-textualização e do discurso. As análises partirão do
pressuposto estrutural dos gêneros discursivos, guiadas pelas noções de gêneros do discurso e de
enunciado vistas em BAKHTIN (2016). Teremos também em FIORIN (2001) noção sólida que
permitirá uma descrição das cadeias de enunciados, evidenciando elementos dêiticos e gramaticais
comprovantes à subjetividade dos sujeitos neste ambiente de modalidade semipresencial.

Dispositivos legais e os procedimentos de controle do discurso como instrumentos
constitutivos da regulamentação da educação brasileira
Leonardo Rodrigues de SOUZA (PG-UFG)
Orientador: Alexandre Ferreira COSTA (D UFG)
O objetivo deste trabalho é analisar os dispositivos constitucionais que tratam da educação em
cotejo com os procedimentos de controle do discurso a fim de compreender como a educação
brasileira tem sido constituída a partir da primeira Carta Constitucional, datada de 1824. Parte-se do
pressuposto de que as estratégias/os procedimentos de controle do discurso, alicerçados na noção de
norma programática de eficácia limitada, se transformam em instrumentos constitutivos da
regulamentação da educação brasileira, permitindo a edição de leis infraconstitucionais, parâmetros
curriculares, resoluções, orientações, atos normativos, legais, mas com nítida feição de discurso
controlado, vigiado, selecionado. O recorte do trabalho é feito, pois, a partir do tratamento
constitucional dado à educação, a partir de 1824, bem como das leis infraconstitucionais, como a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e os atos administrativos (Parâmetros Curriculares,
Diretrizes Curriculares, Base Nacional Comum Curricular etc.). Compõem o referencial teórico
doutrinadores constitucionalistas como Luís Roberto Barroso (2010), Marcelo Novelino (2019),
Samuel Sales Fonteles (2019) e Nathália Masson (2019). A partir deles, a leitura dos textos
constitucionais é realizada pelo viés da intertextualidade manifesta e da intertextualidade
constitutiva, de Fairclough (2001). Doutro pórtico, os procedimentos de controle do discurso são
estudados a partir da obra Ordem do discurso, de Michel Foucault (1996). O trabalho está em fase
de execução. Logo, não há resultados precisos. Até o presente momento, tem-se chegado à
consideração de que o tratamento normativo-constitucional dado à educação, de norma diretiva, a
deixa à mercê de procedimentos de controle de discurso intimamente ligados a um projeto de
governo, a um projeto de economia, subjugando a educação aos interesses de um determinado
agente político.

MESA 5 - PESQUISA NARRATIVA E IDENTIDADE PROFISSIONAL NO ESTÁGIO DE
INGLÊS
Coordenação: Alexandre de Araújo BADIM
O uso de narrativas na construção de identidades profissionais - relatos de experiência da
formação de alunos-professores de língua inglesa
Alexandre de Araújo BADIM (D/UFG)

No intuito de revelar e trazer à consciência as teorias pessoais de alunas-professoras da disciplina de
Estágio 1 de Inglês, utilizamos como um dos recursos metodológicos a escrita de narrativas
autobiográficas. Autores como Telles (2004), Menezes (2008) e Barcelos (2006, 2015) dentre
outros, mostraram em estudos sobre formação de professores a importância do uso de narrativas
como instrumento de investigação já amplamente utilizado em pesquisas na área de educação e
ensino-aprendizagem de línguas. Ademais, de acordo com Barcelos (2017), a trajetória de
aprendizagem individual do aluno-professor e suas emoções relacionadas ao seu processo de
formação são fundamentais para a compreensão e desenvolvimento do futuro profissional. Para
Kalaja, Hannele e Riikka (2013), “em linguística aplicada, mais especificamente no ensino e
aprendizagem de línguas é reconhecido que ambos, aprendiz e professor, fazem sentido de suas

experiências contando histórias e ao fazê-lo suas identidades são construídas ou eles são construídos
por elas, discursivamente” (p.1). As autoras salientam que estas histórias podem ser compostas de
vários modos: verbais (escritas ou orais), visuais (desenhos, fotografias e colagens) e multimodais
(textos combinados com imagens). Assim, baseando-nos em Samain (2012) que nos diz que “as
imagens são poços de memórias e focos de emoções, de sensações, isto é, lugares carregados
precisamente de humanidade” (p.22), e partindo das narrativas autobiográficas escritas no início do
curso, as alunas-professoras produziram colagens que tinham a premissa de traduzir suas histórias
em representações simbólicas. As imagens, como ainda nos lembra Samain (op.cit.), se configuram
como um lugar de memória coletiva; são formas que pensam, dialogam e se comunicam
independentemente de nós. Dessa forma, este trabalho visa apresentar os relatos de experiências de
quatro alunas de Estágio 1 em inglês da Faculdade de Letras que ao produzirem estas narrativas
imagéticas, puderam desenvolver-se profissionalmente, resignificando suas experiências de
aprendizagem e ensino de língua inglesa.

A importância das narrativas escrita e imagética na formação da minha identidade
profissional como professora de inglês
Ana Luisa Martinez Burguillo Mendonça LUCAS (G/UFG)
Orientador: Alexandre de Araújo BADIM (D/UFG)
O Estágio 1 é um marco no curso de Letras. Após dois anos estudando para ser professora, foi a
primeira vez que nos deparamos com nossa formação de identidade e começamos a questionar:
“Quem sou eu?”; “Quem sou eu como professor?”. Durante todo o semestre, nos esforçamos para
criar e descobrir nossa própria personalidade como professores. Como Cook (2009) menciona “À
medida que os novatos se conhecem como professores, eles lutam com uma variedade de questões
emocionais e psicológicas - até existenciais -: quem eu quero ser como professor? Que tipo de
autoridade eu serei? Que tipos de relacionamentos terei com meus alunos e colegas? Porque como
os professores ensinam está em diálogo direto com quem são e onde ensinam [...]” (p.275).
Considerando essas questões e a importância de nossa história em nossa formação de identidade
profissional, desenvolvemos um projeto no qual escrevemos e ilustramos nossas narrativas sobre
nossa trajetória de aprendizado de línguas, nossas experiências como estudantes de idiomas e como
estamos tentando ressignificar isso ao nos tornarmos professoras de inglês. FLORES (2010) afirma
que “os professores ensinam como foram ensinados” (p.183), portanto, passar pelo processo de
conexão com o passado foi muito importante para nos ajudar a definir quem somos e o que vamos
ser. Além disso, na tentativa de ilustrar nossa experiência com a língua inglesa, tivemos que chegar
ao âmago de nossas emoções e experiências. Assim, o objetivo desta apresentação é mostrar o
processo de construção de nossas narrativas e o impacto em nosso desenvolvimento inicial de
professor de língua inglesa.

Identidade profissional forjada nas experiências de uma aluna e professora de língua inglesa
reveladas em narrativas como instrumento de pesquisa
Erika Cristina MONTEIRO (G/UFG)
Orientador: Alexandre de Araújo BADIM (D/UFG)
Diante de uma era globalizada, a tecnologia é capaz de nos conectar com pessoas do outro lado do
mundo enquanto ignoramos pessoas tão próximas, como a nós mesmos. Na disciplina de Estágio 1
do curso de Letras da UFG tivemos a oportunidade de compor um projeto visando o auto
conhecimento e o desenvolvimento da nossa identidade profissional. Sem intenção nenhuma de
romantizar essa experiência, vale ressaltar que tal atividade suscitou em mim a princípio incertezas

e receios. Por meio da escrita de uma narrativa autobiográfica e, posteriormente, da confecção de
uma colagem como representação imagética, aventurei-me a encontrar palavras e imagens que
retratassem a minha história de aprendizagem de língua inglesa e, assim, fazer emergir as minhas
teorias intrínsecas como futura professora de Inglês. De acordo com Beattie (2000 apud
BARCELOS, 2006), “narrativas mostram as maneiras únicas de cada um lidar com seus dilemas e
desafios. Elas são os referenciais através dos quais refletimos sobre nossas experiências e as
reconstruímos baseados em novas percepções e experiências” (p148). Ao almejar produzir
testumunhos, foi necessário que concebêssemos nossas expectativas em relação à língua inglesa, à
educação e que tipo de professores ansiávamos ser. Outrossim, nossas identidades pessoal e
profissional estão em constante processo de mudança e desenvolvimento, baseadas em nossas
experiências de vida dentro e fora das salas de aulas. Autores como Clandinin e Connelly (2000)
entendem a narrativa como uma forma de representar e compreender nossas experiências, inclusive
as educacionais, que podem ocorrer narrativamente. Dessa forma, qualifico essa jornada vivida no
Estágio 1 como essencial para nossa formação como professores e também como cidadãos. Defendo
que tal empreitada em busca de auto conhecimento deve ser constante, tornando-se uma prática em
cursos de formação de professores.

Relembrar, sentir e reexistir: o uso de narrativas no reconhecimento e construção da minha
identidade de professora de língua inglesa
Karolina Batista CASTRO (G/UFG)
Orientador: Alexandre de Araújo BADIM (D/UFG)
Durante o Estágio 1 no curso de Letras da UFG lemos textos que tratam sobre identidade
profissional que colaboraram para a construção de uma consciência crítica e auto reflexiva sobre
meu eu aprendiz e essencial para que eu passasse a me reconhecer como “professora em
construção”. Além das leituras, a experiência de revisitar minha trajetória enquanto aluna de língua
estrangeira por meio da produção de uma narrativa me fez refletir, (re)descobrir fatores importantes
que influenciaram na construção da minha identidade profissional. Em consonância a isso, Telles
(2000, 2002, 2004 apud Barcelos, 2006,) nos traz que “a pesquisa narrativa é importante, pois
permite que os professores reconstruam seus conhecimentos pessoais e suas representações,
colaborando para que os mesmos se tornem mais conscientes e, consequentemente, agentes de sua
própria prática” (p146). Portanto, entender-me como aluna de língua inglesa me possibilitou não
apenas me autoconhecer, mas, primordialmente, me permitiu melhorar a minha prática enquanto
professora, visto que me tornei capaz de entender melhor meu aluno em sua posição de aprendiz.
Para materializar esta experiência, construímos também uma narrativa imagética, a qual trouxe à
tona todas as emoções envolvidas no nosso processo de construção identitária. Confeccionar minha
colagem foi uma maneira de ilustrar para o mundo de maneira simbólica minhas crenças sobre
educação, minhas motivações ao escolher essa profissão e o que me fomenta nessa luta diária que é
ser professora.
O uso de narrativas escrita e imagética no processo de formação e reflexão da minha
identidade profissional
Ludimila Martins da COSTA (G/UFG)
Orientador: Alexandre de Araújo BADIM (D/UFG)
A disciplina de estágio 1 foi fundamental na construção da minha identidade profissional e na
resolução de dilemas pessoais sobre ser professora. A disciplina foi um processo de transformação
das inúmeras crenças acerca do ensino de língua estrangeira na escola pública que desenvolvi ao
longo dos anos como aluna. Flores (2010) discorre sobre como o contato prévio do futuro professor

com a profissão “... afectará, em maior ou menor grau, o seu entendimento e a sua prática de
ensino,” (p.183). Ao longo dos anos como aluna, futuras professoras tendem a desenvolver um
manual de ensino de sucesso (Flores, 2010). A experiência do estágio me apresentou uma
pluralidade de realidades em que algumas das minhas crenças como aluna foram confirmadas, como
também onde eram inexistentes ou inaplicáveis. Foi um semestre de reflexões sobre o papel do
professor de língua estrangeira no ensino público, durante o qual revisitar a minha trajetória de
aprendizagem da língua inglesa por meio das narrativas ajudou-me a me enxergar como professora.
Barcelos (2006) aponta como nossas estórias “permitem que os professores organizem e articulem
seus conhecimentos e crenças sobre ensino,” (p.150). Trabalhar com narrativas também contribuiu
na resolução das minhas ponderações pessoais sobre ser professora, pois me permitiu relembrar o
que me fascinava tanto como aluna de língua inglesa que me motivou a cursar uma licenciatura em
Letras.

MESA 6 - DIVERSIDADE LINGUÍSTICA NO BRASIL: GRAMÁTICAS, CULTURAS,
DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS
Coordenação: Christiane Cunha de OLIVEIRA
Análise comparativa das gramáticas do Tupinambá do século XVII
Bárbara Heliodora L. de P. SANTOS (PG/Capes/UnB)
Orientadoras: Walkíria Neiva PRAÇA (D/UFG)
Aline da CRUZ(D/UFG)
Com tamanha diversidade linguística encontrada no território brasileiro no início da colonização,
houve a necessidade, por parte da Coroa Portuguesa, de se escolher línguas de contato para fins
comunicativos. Na região litorânea do território brasileiro, a língua escolhida foi o Tupinambá –
língua de uso generalizado em grande parte da costa (ALTMAN, 2003). O uso dessa língua
desencadeou o surgimento de uma população mestiça de pais europeus e mães indígenas
(RODRIGUES, 1996). No século XVII, o Tupinambá, agora chamado de Língua Geral (doravante,
LG) pelo seu caráter supraétnico, tornou-se língua oficial da Amazônia pelo governo português –
sendo usada nas casas, nas escolas, na catequese e na administração da colônia – e expandiu-se sob
o apoio dos missionários e da coroa portuguesa. Essa expansão tornou obrigatório o aprendizado da
LG, chamada de latim da terra, no lugar do grego, por religiosos cujo destino era o Brasil (FREIRE,
2004, p.121). Nesse mesmo período, gramáticas começaram a ser produzidas com o objetivo de
ensino sistematizado dessa língua, entre elas a Arte da Gramática da Língua Brasílica, feita pelo
Padre Luiz Figueira (1621) e a Artes de Gramática da língua mais usada na Costa do Brasil, feita
pelo padre José de Anchieta (1695). Além dessas duas gramáticas, há ainda uma importante obra
que é o Curso de Tupi Antigo, feito pelo padre Lemos Barbosa (1956). Tendo em vista a
importância dessas obras, mas também as suas respectivas limitações em termos de estudos
linguísticos, este trabalho propõe uma análise linguística da parte em que os autores tratam dos sons
dessa língua e, em sequência, será realizada uma comparação entre as três obras para que se possa
verificar de que maneira os três autores estão lidando com os sons da LG, isto é, busca-se saber se
os estudos desses autores estão alinhados ou se há discrepâncias. Este trabalho permitirá, então,
chegar a uma aproximação do inventário fonológico da LG no século XVII e à discussão sobre
preferência silábica e acentual.

Aspectos tipológicos dos nomes e dos verbos em um grupo de línguas Pano
Gyovanna Milhomem SILVA (G/UFG)
Orientadora: Gláucia Vieira CÂNDIDO (D/UFG)
Este trabalho tem como objetivo apresentar resultados preliminares de um estudo sobre a formação
das classes de palavras dos nomes e dos verbos em um grupo de oito línguas da família Pano, em
uma perspectiva Tipológico-Funcional. Especificamente, pretendemos descrever o modo como
essas línguas fazem uso de algumas propriedades semânticas e de elementos morfossintáticos para
formação das classes dos nomes e dos verbos. Assim, conforme a classificação de Fleck (2012) e,
ainda, com base em dados expostos em outros estudos acerca da família Pano, nosso estudo focaliza
as seguintes línguas: Arara-Shawã (CUNHA, 1993; SOUZA, 2012), Kashibo-Kakataibo
(ZARIQUEY, 2011), Katukina (AGUIAR, 1994), Matis (FERREIRA, 2005), Matsés (FLECK,
2002; 2003), Shanenawa (CÂNDIDO, 1997; 2004), Shipibo-Konibo (VALENZUELA, 1997; 2003;
2010) e Yaminawa (FAUST E LOOS, 2002). O referencial teórico adotado é aquele proposto pela
Linguística Tipológico-Funcional, tal como nos termos de Greenberg (1966, 1968, 1978),
Moravcsik (2013), Givón (2001), Shopen (1985), Song (2011) e Whaley (1997). Para a descrição de
aspectos morfológicos, nos baseamos em Matthews (1974; 1991), Nida (1949), Spencer (1991),
Carstairs-McCarthy (1992), entre outros. Os resultados do estudam mostram semelhanças
morfológicas naturais nos processos de formação das classes dos nomes e dos verbos,
evidentemente, todavia enfatizam a necessidade de aprofundamento na investigação sobre as
funções dos elementos morfológicos que contribuem para a ocorrência desse processo nas línguas
Pano.
O corpo indígena ritualístico: em busca de um teatro pobre
Felipe Araújo RODRIGUES (G/UFG)
Orientadora: Christiane Cunha de OLIVEIRA (D/UFG)
Entendemos como teatro pobre: o teatro que é construído a partir do corpo, da fisicalidade do ator.
A base da construção não se dá pelo texto, ou cenário, ou iluminação, mas, no próprio ator. Suas
movimentações corporais criam signos – e por elas o artista está totalmente envolto em suas ações-.
Nesse tipo de performance, a experiência visual do expectador é fundamental para viver o
espetáculo. “A aceitação da pobreza no teatro, despojado este de tudo que não lhe é essencial,
revelou-nos não somente a espinha dorsal do teatro como instrumento, mas também as riquezas
profundas que existem na verdadeira natureza da forma de arte.” (GROTOWSKI, 1968) Objetivo
do trabalho é tomar conhecimento de rituais indígenas a fim de conhecer as técnicas corporais e
vocais utilizadas. Tendo em vista o teatro físico – que se baseia no destaque da fisicalidade do ator
(qualidade de movimentos, consciência corporal, ritmo cênico, entre outros), relacionaremos os
conhecimentos adquiridos com a teoria do teatro pobre para enfim levar esses saberes corporais
para além da aldeia e da universidade, aplicando-o em escolas de artes e grupos teatrais, na tentativa
de nos lembrarmos de culturas que fortemente tentaram apagar de nós.
Uma experiência como monitor no curso de Educação Intercultural da UFG
Douglas Anunciação SOUZA (G/PCC/UFG)
Orientadoras: Aline da CRUZ (D/UFG)
Gláucia Vieira CÂNDIDO (D/UFG)
Como temos observado em jornais, revistas e sites de notícias, a parcela da população indígena
brasileira sofre cada vez mais com as decisões políticas tomadas no período de 519 anos. Dessa
forma, como meio de proteção, manutenção e luta pelos direitos dos povos indígenas, o curso

superior de Licenciatura Intercultural na Universidade Federal de Goiás (UFG) recebe estudantes
indígenas de das regiões da bacia dos rios Araguaia, Tocantins e Xingu, e trabalha na formação de
professores indígenas, a fim de que eles possam retornar às suas comunidades para colocarem em
prática tudo o que absorveram em seu curso de licenciatura. Inserido neste contexto, pretendemos
nesta comunicação apresentar um breve relato de nossa experiência na monitoria do estudo
complementar Línguas Indígenas IV, ministrado pela professora Gláucia Vieira Cândido, em 2018,
e do tema contextual Linguagem Escrita e suas Funções Sociais, ministrado pelas professoras Aline
da Cruz e Gláucia Vieira Cândido, em 2019. Na primeira experiência, o conteúdo foi a morfologia
da língua falada pelo povo Akwẽ (que eram os alunos da turma), ou seja, a formação e a
composição de palavras na língua materna dos estudantes. Já no tema contextual, as professoras
propuseram trabalhar a forma como os povos indígenas se apropriam da escrita como forma de
valorização da língua materna, desde a própria concepção de grafismo e escrita, até uma discussão
acerca das as relações sociais que podem ser criadas a partir desse conhecimento e seu domínio.
Neste caso, a turma era bastante heterogênea com estudantes de diversas etnias, por exemplo,
Bororo, Gavião, Akwẽ, A’wẽ, Apinaje, Kuikuro, Kalapalo, Guajajara entre outros. Especificamente,
relataremos, então, a maneira como os estudantes lidaram com o auto-conhecimento e o
reconhecimento de seus saberes culturais em relação aos conteúdos e temas estudados.

MESA 7 - ENSINO DE LIBRAS L1/L2: REFLEXÕES SOBRE CURRÍCULO, PRODUÇÃO
DE MATERIAL DIDÁTICO E GRAMÁTICA EM DIFERENTES NIVEIS E
MODALIDADES DE ENSINO
Coordenação: Andréa dos Guimarães de CARVALHO
A percepção dos acadêmicos de IES sobre a disciplina de Libras ofertada nos cursos de
formação de professores
Aline Cássia de Moura Lima(G/UFG)
Cyntia Ferreira Dos Santos(G/UFG)
Daiane Rachel Santos De Araújo(G/UFG)
Douglas Santos Oliveira(G/UFG)
Leonardo Jordelle Gonçalves(G/UFG)
Samuel de Araújo Santos(G/UFG)
Orientadora: Andréa dos Guimarães de CARVALHO(D/UFG)
A Língua Brasileira de Sinais foi sancionada pela Lei nº 10.436/2002 que dispõe sobre a inserção da
disciplina de Libras nos cursos de licenciatura das IES do Brasil. Em seu Artigo 1°, a Língua
Brasileira de Sinais (Libras) como meio legal de comunicação dos surdos e determina que sejam
garantidas formas para sua institucionalização e difusão. A Lei estabelece em seu artigo 4° a
inclusão da Libras em cursos de Formação, de Educação Especial, Fonoaudióloga e de Magistério
em nível médio e superior nas Instituições de Ensino Federais e Estaduais. A obrigatoriedade da
inserção da Libras como disciplina curricular obrigatória em todos os cursos que formam
professores no Brasil foi regulamentada pelo Decreto Federal nº 5.626/2005, considera a
importância da formação dos docentes capacitados para à promoção da inclusão da comunidade
surda. A metodologia envolveu a investigação da ementa da disciplina de Libras do curso ofertado
pela Pontífica Universidade Católica de Goiás (PUC/GO). Os resultados mostraram que a emente
dessa disciplina é única para todos os cursos de licenciatura dessa universidade e que foi organizado
pela unidade de Letras da universidade. Os cursos ofertados possuem uma carga horária de 80 hrs, e
tem como objetivo trabalhar a inclusão educacional de pessoas com necessidades auditivas
(Deficientes auditivos) visando conceitos de Bilinguismo, oralização e a prática da Libras. As

ementas ainda discutem as demandas relacionadas à Língua Brasileira de Sinais frente às mudanças
da atualidade e visam introduzir a gramática da língua proposta de forma a aplicá-la na prática do
exercício do uso da língua, incitando dessa forma aprendizado pelos alunos.

Instrumentalização do espaço e do ambiente de ensino - aprendizagem de uma instituição
regular de Educação Infantil: práticas e ações educativas numa perspectiva bilíngue
Weslene Vargas de Souza PRADO (G/UFG)
Orientadora: Andréa dos Guimarães de Carvalho(D/UFG)
O atendimento educacional a crianças surdas constitui-se num grande desafio para as instituições
regulares de ensino em geral. Numa instituição de Educação Infantil (CMEI), este desafio pode ser
ainda maior, uma vez que implica a reestruturação das práticas e ações educativas para uma
perspectiva bilíngue, que permita à criança surda a aquisição/aprendizado da LIBRAS como 1ª
língua e da Língua Portuguesa, em suas modalidades oral e escrita, como 2ª língua. A garantia desse
direito historicamente conquistado está firmada no reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais
como meio legal de comunicação e expressão do surdo (Lei Federal nº 10.436/2002). Nesse sentido,
este projeto visa apresentar como o CMEI Evangelina Pereira da Costa, situado no município de
Goiânia, está buscando instrumentalizar todo o espaço físico e ambientes com o objetivo de
assegurar a uma criança surda de 5 anos, matriculada no agrupamento F1, o direito a uma educação
de qualidade, que a respeite como um ser em desenvolvimento. Verificou-se, assim, a necessidade
de elaboração, produção e adaptação de materiais didáticos visuais, bem como de adoção de ações
educativas contextualizadas que priorizem a construção da sua identidade e autonomia. Para tanto,
fez-se necessário proceder a uma pesquisa bibliográfica de documentos como: Saberes e práticas da
inclusão: dificuldades de comunicação e sinalização (MEC, SEESP, 2004); Parâmetros Curriculares
Nacionais (BRASIL, 1999); Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994); LDB 9394/96 (BRASIL,
1996); Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2001); ; Referencial Curricular Nacional para
Educação Infantil (Brasil, 2001); A surdez: um olhar sobre as diferenças ( SKLIAR, 1998); BNCC
para a Educação Infantil (BRASIL, 2018).

Ensino de Libras L2 na educação infantil
Maria José dos SANTOS (G/UFG)
Orientadora: Andréa dos Guimarães de CARVALHO (D/UFG)
Essa pesquisa tem como objetivo aplicar o ensino de Libras como segunda língua na educação
infantil contextualizando. O público alvo são crianças da educação infantil agrupamentos de 3,4 e 5
anos e alfabetização. Trata-se de um projeto em andamento que está sendo aplicado em uma escola
de ensino regular de educação infantil “Escola Brincarte”, nos agrupamentos 3 e 5, de forma
contextualizada respeitando o método curricular, sem fugir da organização dos conteúdos propostos
pela escola. O ensino de Libras se dará por 3 alunos do curso Letras:Libras da Univeridade Federal
de Goiás (UFG) sob orientação de uma professora desse curso. Tem como base teórica principal de
discussão Gessser (2010) que fala sobre como acontece o ensino de Libras L2 e Quadros e Karnopp
(2004) que retrata estudos gramaticais da Libras orientando como o processo gramatical pode
auxiliar nesse ensino e entendimento dessa língua. O ensino da Libras como L2 tem como
hipóteses: o desenvolvimento das habilidades visuais, motor fina e contribuirão para o
desenvolvimento global da criança, despertando um comportamento social colaborativo e reflexivo
quanto às diferenças sociais existentes no cotidiano escolar e social. Alguns resultados mostram que
no agrupamento de cinco anos e alfabetização teve uma maior receptividade com a Libras.
Provavelmente, por ter mais conhecimento da língua portuguesa, o momento bilíngue comparativo

os deixou motivados com as diferenças e se empenharam em aprender mais. Nos os agrupamentos
de três e quatro anos houve maior dificuldade na confecção dos materiais didáticos, provavelmente,
pela idade onde o concreto se faz importante.
Formação e docência de professores de Libras: discussões e reflexões atuais
Andréa dos Guimarães de CARVALHO (D/UFG)
Gilmar Garcia MARCELINO (D/UFG)
Renata Rodrigues de Oliveira GARCIA (D/UFG)
Esta pesquisa discute a formação e atuação docente de professores de Libras verificando suas
experiências didático-pedagógicas e culturais envolvidas no processo de ensino da Libras, seja
como L1 ou L2, uso e competência linguística dessa língua, assim como dificuldades ou limites
encontrados durante e após formação que influenciaram em suas atuações docentes. Para tanto, os
principais autores como: Quadros e Karnopp (2004), Gesser (2009) e Garrido (2006) nortearam as
discussões teóricas. A metodologia envolveu entrevista com professores, surdos e ouvintes, de
Libras e observação de suas práticas docentes no planejamento da aula e, após, em sala de aula.
Oito (8) professores formados em Libras foram investigados, dentre eles 3 ouvintes (2 atuantes em
cursos de Letras:Libras superior e 1 em curso técnico privado) e 5 surdos (3 atuantes em curso
superior de Letras: Libras e 2 em curso técnico privado). Os principais resultados mostraram um
consenso comum entre os professores de Libras, surdos e ouvintes tanto de cursos superiores como
técnicos, sobre a necessidade do domínio no uso e a competência linguística da Libras para o seu
posterior ensino; para alguns dos professores, as dificuldades, antes e após formação, se resumem
no fato de outros professores deixarem a desejar no que se refere ao aspecto cultural da língua, uma
vez que esse aspecto vem imbricado no sujeito falante da língua, desencadeando mal entendimentos
sobre o ensino e sobre a língua. Além disso, nas salas de aula observou-se docentes, tanto no nível
técnico como superior, com atuações didáticas envolvendo um ensino descontextualizado e a
persistente reprodução de um ensino tradicional, dentre outros.

MESA 8 - LITERATURA E TRANSCRIAÇÃO: DIÁLOGOS ENTRE GÊNEROS
LITERÁRIOS E CONFIGURAÇÕES ESTÉTICAS
Coordenação: Átila Silva Arruda TEIXEIRA
As origens do romance em Goiás
Átila Silva Arruda TEIXEIRA (D/PUC-Goiás)
Amplamente difundido no Brasil durante o século XIX, o romance apenas foi publicado em Goiás
depois de 1920. Até então, a literatura feita em Goiás centrava-se majoritariamente em poemas,
contos e, posteriormente, novelas, com Hugo de Carvalho Ramos se tornando o primeiro expoente
do centro do Brasil a ser divulgado fora do Estado. Logo, o modelo para um romance que tratasse
de questões pertinentes a Goiás deveria ser buscado fora do Estado. Um dos primeiros críticos a
pensar o surgimento do romance em Goiás, Oscar Sabino Júnior, creditou essa ausência a certa
“imaturidade cultural, que geralmente reduz o enriquecimento de sua experiência humana, tão
necessária ao artista, sobretudo ao romancista” e concluiu: “É certo que o romance não poderia
aparecer onde ainda inexistia uma perfeita estratificação sócio-cultural, que só se concretiza através
da crescente experiência do homem no meio e dos sucessivos movimentos coletivos” (SABINO
JÚNIOR, 1991, p. 127). O romance em Goiás, ainda na visão de Sabino Júnior, apenas começou a
ganhar interesse mais sistemático por parte do público leitor, da critica especializada e dos
escritores, apenas após a publicação de Pium: nos garimpos de Goiás, de Eli Brasiliense, em 1949,

de O tronco, de Bernardo Élis, em 1956. O objetivo da presente comunicação é perquirir a formação
do romance no Centro-Oeste do país, mais especificamente em Goiás, tomando como ponto de
partida o estudo de Sabino Júnior e os romances Pium, de Eli Brasiliense e O tronco, de Bernardo
Élis, discutindo a configuração estética dessas obras em relação ao que se produzia no cenário
nacional no mesmo período.
Conceição Evaristo: uma reflexão sobre a presença da mulher negra na Literatura Brasileira
Álvaro Guerra Bezerra de BRITO (PG/UFG)
A presença de figura do negro na literatura brasileira é recorrente, porém, o que verifica-se é que a
produção literária brasileira quase sempre negou a voz do negro, a suas demandas, a sua cultura, a
sua subjetividade, a seu espírito. A partir desse prisma, percebe-se que a mulher negra, duplamente
desconsiderada, fora tratada de forma estereotipada, sendo a mulata sensual e fogosa, a negra
abnegada, submissa, a máquina de trabalhar. Desta forma, sempre são explorados temas como
sedução, beleza, resistência física, uma vez que as qualidades que são apresentadas sempre estão
ligadas ao corpo da mulher e as relações de poder, quase nunca sendo mencionado o que ela pensa,
o que deseja. Essa perspectiva começa a alterar apenas a partir da década de 1970, com a expansão
da literatura negra, influenciado pelas ideias do Movimento Negro. Buscando sua
autorrepresentação e a quebra de imagens negativas das décadas anteriores, essas mulheres
acabaram expressando seus próprios desejos, suas dores, lutas e histórias. Com isso aos poucos elas
vão se apresentando por suas próprias mãos e rompendo com os estereótipos literários que eram
atribuídos a elas. É nesse filão ideológico que se encontra Conceição Evaristo ao fazer de sua
escrita uma forma de resistência. A presente comunicação busca discutir brevemente a história do
negro na literatura brasileira e a importância da obra de Conceição Evaristo para a construção de um
novo paradigma da representação do povo negro na literatura nacional.
Sousândrade: diálogos poéticos com a lírica contemporânea
Eliana Xavier COSTA (PG/PUC-Goiás)
Orientador: Átila Silva Arruda TEIXEIRA (D/ PUC-Goiás)
O poeta maranhense Joaquim de Sousândrade (1832-1902) inicia sua obra poética em 1857, com os
poemas Harpas selvagens e a encerra 36 anos depois com o poema Novo Édem, em 1893. Apesar
de toda sua autenticidade, o poeta foi vítima de um certo menoscabo: os críticos e poetas da época
não deram a Sousândrade o préstimo merecido. O próprio poeta afirmou em 1877: “Ouvi dizer já
por duas vezes que ‘o Guesa Errante será lido cinquenta anos depois’; entristeci — decepção de
quem escreve cinquenta anos antes” (CAMPOS, 2002, p. 197). A quase completa ausência da obra
de Sousândrade do panorama crítico brasileiro, de forma mais cônscia, só foi desfeita apenas em
1964, ano da primeira edição de ReVisão de Sousândrade, por Augusto e Haroldo de Campos. Esse
intervalo de 87 anos possibilitou um resgate da obra a partir da modernidade antecipadora de seus
poemas e foi, a partir dessa perspectiva, o caminho encontrado pelos também poetas concretistas a
incluí-lo no cânone brasileiro. Poemas como “O inferno de Wall Street”, escrito entre os decênios
de 1860, 1870, detentora de uma linguagem transgressora, caótica e fragmentada, antecipa não
apenas as conquistas das vanguardas históricas, mas também imprime um diálogo com a construção
poética da segunda metade do século XX e, guardada proporções, com as da contemporaneidade.
Tomando como ponto de partida as considerações dos irmãos Campos sobre o poeta maranhense, os
objetivos dessa comunicação é apontar na obra de Sousândrade características que o coloquem em
diálogo com a produção poética contemporânea.

As perspectivas histórica e literária sobre a construção de Goiânia
Cassia Lemes GONDIM (PG/PUC-Goiás)
Orientador: Átila Silva Arruda TEIXEIRA (D/ PUC-Goiás)
A presente comunicação pretende abordar a relação entre História e Literatura dentro da perspectiva
histórica, com destaque para as pesquisas de Georg Lukács (2011) e Fredric Jameson (2007), como
também acrescentar o caráter de apropriação e transcriação do discurso histórico pelo literário
através da novela “Apenas um violão”, de Bernardo Élis. A produção literária do autor nascido em
Corumbá de Goiás está amalgamada com a perspectiva histórica e social (TEIXEIRA, 2017), mas,
cabe dizer, essa revisão implica em uma reconsideração do ponto de vista elogioso da História
oficial para uma premissa com um tom negativo. Publicada em 1984, a obra não participa da euforia
que a transformação das estruturas sociais seria benéfica para a população, sobretudo no contexto
pós-1930. Quase meio século depois da instauração da Pedra Fundamental que deu origem a
Goiânia, destoando dos elogios fáceis que a empreitada de Pedro Ludovico, fundador da nova
cidade, sempre recebeu, a narrativa de Élis focaliza a decadência enfrentada pela Cidade de Goiás,
antiga capital, ao perder a condição de sede do governo estadual: prédios foram tomados por ratos;
casarões imponentes foram abandonados, ruas inteiras ficaram despovoadas. Deve ser ressaltado
que, para a elaboração dessa novela com essa perspectiva contrária ao discurso historiográfico
oficial, Bernardo Élis inseriu suas próprias memórias sobre o acontecimento. A comunicação
abordará, assim sendo, tanto questões relativas às fronteiras da História e da Literatura,
considerando a questão da memória para essa transcriação.
A Bolsa Amarela, de Lygia Bojunga: uma narrativa em profundidade
Maristela Francelino SILVA (PG/PUC-Goiás)
Orientador: Átila Silva Arruda TEIXEIRA (D/ PUC-Goiás)
As imagens simbólicas, as alegorias e as metáforas em A bolsa amarela, de Lygia Bojunga, colocam
em perspectiva não apenas o processo de amadurecimento da protagonista Raquel, como também
estabelecem uma rica possibilidade interpretativa para o leitor. Nesta obra podemos observar que,
concomitantemente, a personagem guarda suas três grandes “vontades” – a de crescer, a de ser
garoto e a de se tornar escritora – dentro da bolsa amarela, e entrelaça seus conflitos familiares, suas
frustrações pelo fato dos adultos considerarem que “criança tá por fora” (BOJUNGA, 2002, p. 14),
paulatinamente superados. Essa narrativa revela a busca de uma evolução do sujeito e a sua
afirmação como pessoa com desejo e vontade, medo e coragem. Esse processo de amadurecimento,
por seu turno, é extremamente significativo para o leitor jovem, afinal esse é convidado a
acompanhar a afirmação da jovem adolescente, portadora de direitos, de vontades e, principalmente,
de sonhos, como o próprio leitor. Nesse sentido, a presente comunicação toma como ponto de
partida a construção simbólica em A bolsa amarela como uma elaboração estética não apenas
responsável pela multiplicidade interpretativa, mas também como forma de construir o efeito que a
obra causa no leitor e a sua participação como leitura crítica, além de perquirir uma configuração
estética que movimenta a narrativa da escritora. A fundamentação teórica entrelaça estudos sobre o
simbólico, com destaque para os trabalhos de Mircea Eliade (1996), sobre a estética da recepção
(sobretudo JAUSS, 1994), além de textos críticos sobre a literatura infantojuvenil brasileira e sobre
a obra de Lygia Bojunga.

MESA 9 - POSSIBILIDADES DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO
INCLUSIVA
Coordenação: Candice Marques de LIMA
Formação de professores e a constituição do professor inclusivo
Candice Marques de LIMA (D/UFG)
Trata-se de pesquisa de doutorado que tem como tema a formação de professores e a constituição
do professor inclusivo. No Brasil, a partir do ano de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional passa a determinar que a educação especial é uma “modalidade de educação escolar
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos portadores de necessidades
especiais”. Um aspecto bastante debatido no contexto educacional foi o fato de a inclusão nas
escolas surgir a partir de determinações dos governos, por força da lei, sem que houvesse um debate
amplo sobre a questão, especialmente na esfera docente. Os professores foram obrigados a receber
alunos com deficiência em suas salas de aula, aparentemente onde só havia alunos “normais”, sem
uma formação adequada e principalmente sem que essa demanda tivesse surgido dessa classe
trabalhadora ou mesmo da sociedade. Surgiu aí um mal-estar que se perpetua nesses vinte e poucos
anos, desde a declaração de Salamanca e da última LDB, o que parece apontar para a inclusão
escolar se inserir na condição de um problema crônico. Esse mal-estar aparece no discurso dos
professores a respeito de sua formação e sua suposta falta de preparo para trabalhar com alunos com
deficiência. Na busca de pais e familiares ora por uma escola inclusiva ora por escolas especiais. Na
formação de professores nos cursos de licenciatura que oferecem poucas disciplinas, ou às vezes
nenhuma, que tratem a respeito da inclusão. Apesar disso, existem professores que apresentam se
sentem interessados pela inclusão escolar e que buscam formas de se aprimorar para esse trabalho.
Este projeto pretende pesquisar sobre a constituição desse professor, ou seja, o desejo que o move a
trabalhar com a inclusão de alunos com deficiência, a partir da teoria psicanalítica.
Educar na diversidade: um diálogo entre as licenciaturas da UFG e o ensino básico
Cláudia Santos Gonçalves Barreto BEZERRA (D/UFG)
A prática pedagógica do professor de classe comum está restrita ao saber educar alunos com
desenvolvimento típico, isto é, aqueles que não apresentam nenhum tipo de deficiência ou limitação
intelectual. No entanto, a realidade escolar mudou, há uma grande diversidade de subjetividades, de
formas de ensinar/aprender que é um desafio para a formação de professores nas universidades
brasileiras. Com a necessidade de incluir estudantes com necessidades educacionais
específicas/especiais, o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação - CEPAE, uma unidade
acadêmica especial da Universidade Federal de Goiás, desenvolveu um projeto de inclusão escolar
ligado aos cursos de licenciaturas da UFG, por meio de bolsas de estudo para alunos da licenciatura.
O projeto “Educar na Diversidade” apresenta uma proposta coletiva de construção de uma escola
verdadeiramente inclusiva. O objetivo é assegurar aos educandos com necessidades educacionais
específicas uma educação que promova o desempenho escolar e social por meio de um trabalho
didático inclusivo, com metodologias diversificadas e mediação pedagógica que respeite as
singularidades de cada um, sem distinção. O acompanhamento educacional especializado no
CEPAE é articulado pela Comissão de Educação Inclusiva, que busca promover ações educativas
inclusivas com orientações ao corpo docente, discente, mediadores pedagógicos inclusivos,
estagiários e bolsistas que acompanham os estudantes no seu desempenho escolar. Com a
inexistência de código de vaga para professor de apoio à inclusão na universidade federal, foi

idealizada a inserção de alunos das licenciaturas nas salas de aula do ensino básico por meio de
bolsas de estudo/pesquisa de 20 horas semanais. Assim, busca-se estabelecer uma mediação
pedagógica inclusiva em uma proposta de ensino colaborativo entre professores e futuros
professores tendo como base fundamental a formação específica em educação especial/inclusiva
para os futuros mestres.

A subjetividade do professor no processo de educação inclusiva
Ahira Waleska Galeas Martins CHAVEIRO (G/UFG)
Orientadora: Candice Marques de LIMA (D/UFG)
Trata-se de uma pesquisa que tem como objetivo refletir acerca da subjetividade do professor no
processo de educação inclusiva. Para isso, buscou-se compreender sobre a inclusão escolar a partir
de um breve histórico desde a exclusão das pessoas com necessidades específicas e/ou deficiências
dos contextos sociais e educacionais até como se compreende a inclusão na contemporaneidade,
com referências de Bianchetti (1995) e Vieira (2008). Também foram apresentados pontos básicos
respaldados por meio de resoluções, leis e decretos, tais como o Documento de Política Nacional de
Educação Especial (2008), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) e o Plano
Nacional da Educação. A partir do contexto esboçado, se analisam as barreiras atitudinais citadas
por Lima e Silva (2012) encontradas pelo professor no momento de sua atuação em sala de aula,
exemplificadas com relatos de experiência pessoal. O estudo dessas barreiras pode auxiliar o
professor em uma autorreflexão de sua atuação docente na relação com alunos com necessidades
educacionais específicas e com isso gerar possibilidades de um trabalho mais inclusivo, no qual
aquele sinta-se parte do processo de inclusão, pois observa-se em muitos contextos como o próprio
professor está excluído do processo de inclusão escolar.

MESA 10 - FORMA ESTÉTICA E CRÍTICA SOCIAL
Coordenação: Cássio TAVARES
A realidade fraturada em O Castelo, de Franz Kafka: o processo de “desrealização”
Thiago Sampaio PACHECO (PG/UFG)
Cássio TAVARES (D/UFG)
Sabe-se que o realismo, para além da escola literária que contrapõe ideologicamente o romantismo,
é entendido como um método formal que serve para representar artisticamente a realidade. Lukács
(1969) toma, como elemento crítico, a filosofia positivista e sua referência literária, o naturalismo,
para dar forma ao realismo como uma visão que se apega à positividade do real, escreve a
imediateza da realidade, ou seja, aquilo que é dado a senso-percepção. Diante disso, Anatol
Rosenfeld em seu ensaio “Reflexões sobre o romance moderno” (2015), observa que o romance
moderno do século XX, abandona as técnicas convencionais do romance realista e assim dá origem
ao termo “desrealização” como hipótese de que as obras literárias passam a adotar uma narrativa
abstrata ou não imediatamente figurativa, que se estende às formas vanguardistas do
expressionismo, do surrealismo e do cubismo. Sobre isso, este trabalho assume Franz Kafka como o
maior expoente desta tendência estética, e levanta a hipótese de que por meio da “desrealização”,
Kafka, elabora uma literatura paradoxal que deforma a realidade, mas a trata ao longo da narrativa
por meio de uma descrição minuciosa e precisa, tornando o absurdo parte da composição natural
que integra a realidade daquele mundo, havendo a coexistência da realidade e irrealidade.

Uma leitura de A Enxada, de Bernardo Élis
Luiz Fernando Pereira de OLIVEIRA (PCC/UFG)
Orientador: Cássio TAVARES (D/UFG)
A literatura goiana vem sendo, a cada dia, redescoberta por pesquisadores e leitores — haja vista a
vasta gama de relançamentos de grandes clássicos até a efervescência de selos literários e uma
produção à margem do mercado literário de massa. O presente trabalho, visa a analisar o conto “A
Enxada”, do escritor goiano Bernardo Élis. Para tanto, pretende-se destacar passagens e
comentários acerca do processo que leva a alienação do trabalhador neste conto. Tal conceito,
alienação, que fora desenvolvido pelo filósofo alemão Karl Marx, implica o estranhamento e a
impossibilidade de autorrealização do trabalhador em seu ofício. O trabalho contará com diversos
autores que, posteriormente, trabalharam ou desenvolveram o conceito de alienação e que, também,
compreendem tal ocorrência na produção literária. Além destes, serão utilizados autores da área de
literatura que descreveram o gênero conto — como Júlio Cortázar — e que possam auxiliar a
compreensão da construção desse conto em particular. Também serão incorporadas contribuições de
Nildo Viana, Terry Eagleton, Mikhail Bakhtin, Marcelo Mendonça entre outros que apresentam suas
visões sobre o conto, a linguagem e seu entrelaçamento na literatura e no processo da alienação. Ao
final, uma conclusão sobre as discussões e uma análise crítica que aponta para uma possibilidade de
vislumbrar novos eixos de discussão para a obra do escritor goiano.
Considerações sobre o avanço da forma estética no Brasil pré Ditadura Militar
Cássio TAVARES (D/UFG)
No período que antecedeu o golpe burguês-militar de 1964, o mundo da cultura e das artes
experimentou no Brasil um processo de renovação (iniciada e prenunciada, com efeito, em nosso
modernismo) que ao mesmo tempo incorporava a identidade e tradição culturais nossas e as
superava pela assimilação de instrumentos formais modernos voltados para a transformação social
em perspectiva antiburguesa, apesar de nem sempre anticapitalista. Iniciativas tais como as
realizadas no Teatro de Arena, no CPC, no Teatro Experimental do Negro, entre outras, abordaram
sem disfarces as mazelas de uma sociedade profundamente desigual que se modernizava sem tocar
nessa desigualdade, valendo-se do que de mais crítico havia em nossa história cultural desde o
século XIX, mas aproveitando concomitantemente as portas já abertas, sobretudo na Europa, para a
construção de uma estética antiburguesa, quando não francamente comunista e proletária. Neste
trabalho pretendo refletir sobre o contexto em que esse processo foi possível em nosso país,
apontando algumas de suas determinações, bem como os princípios estéticos que então nortearam a
produção cultural e artística. Uma vez estabelecidos os elementos fundamentais do processo, tomo
como objeto a “Canção do subdesenvolvido”, de Carlos Lyra, para explorar seus mecanismos de
produção de sentido e refletir sobre como a forma estética opera como mediação entre a herança
brasileira e as vicissitudes da modernização conservadora (dependente), em face do imperialismo
(em particular o estadunidense, especialmente decisivo no contexto latino-americano).

MESA 11 - ARTE E CULTURA EM PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA
Coordenação: Cássio TAVARES
Americanização ou mundialização? Uma leitura sociológica
de A Lua Vem da Ásia, de Campos de Carvalho
Arthur Barboza FERREIRA (PG/UFG)
Orientador: Cássio TAVARES (D/UFG)
Comentadores da obra de Campos de Carvalho (1916-1998) a leem amiúde numa chave de leitura
“imanentista” ou “textualista”, negligenciando aspectos sociais presentes na obra do romancista
mineiro. Como Maurício dos Santos Gomes (2015) nota, esses vários comentadores encaram o
universo da obra como um “universo sui generis, com pouco ou nenhum parentesco com a
realidade”. Parece, afinal, como Gomes incisivamente aponta, que é conveniente ler a obra
carvalhina conectando seus elementos textuais à sua realidade circundante. Este trabalho busca
constatar elos entre texto e contexto; só que, ao contrário do que Gomes recomenda, busca-se
empreender uma leitura não imediatamente interessada na realidade particular brasileira, mas antes
interessada em fenômenos de maior escopo, que podem ser lidos a partir do conceito sociológico de
“mundialização da cultura”, estudado e explanado pelo sociólogo brasileiro Renato Ortiz. Tendo
sido constatado de antemão que a chave de leitura preocupada com o “nacional” resultaria em
fracasso ao tentar levar a cabo uma leitura sociológica do romancista mineiro, em particular de seu
romance A Lua Vem da Ásia (1956), o trabalho se propõe a pensar tal romance a partir de duas
chaves sociológicas de leitura, a “americanização” e a “mundialização”. Conclui-se que a tese da
americanização é fértil para o comentário de alguns trechos do romance A Lua Vem da Ásia, mas
que a linha de força preponderante na obra carvalhina é o fenômeno da mundialização da cultura.
As intersecções da teoria pós-estruturalista às representações pós-coloniais à partir de uma
óptica marxista no conto “As mãos dos pretos”
Lucas Frazão XAVIER (PCC/UFG)
Orientador: Cássio TAVARES (D/UFG)
Este trabalho abordará a teoria pós-colonial, tributária do pós-estruturalismo, abrangendo a
memória pós-colonial e a identidade pós-colonial e as interdisciplinaridades que envolvem história,
literatura, economia e outros campos. Para tanto retomam-se formulações de Foucault, uma forte
influência na teoria pós-colonial. Os estudos pós-coloniais correlacionam os poderes colonizadores
e as condições das sociedades colonizadas. O conto “As mãos dos pretos”, do escritor moçambicano
Luís Bernardo Honwana, oferece tanto um resgate quanto a construção de uma identidade através
da literatura, tendo suscitando indagações relativas ao significado desse conto. O cordão se
entrelaça na teoria pós-colonial e seus parâmetros serão problematizados em perspectiva marxista,
em seus contúdos eurocêntricos e seus distanciamentos, a partir de conceitos históricos e
materialistas, como modo de produção, e ideologia. Aborda-se ainda as contribuições de Robert
Stam ao estudo de multiculturalismo, raça e representação, relativas ao modo como determinadas
construções teóricas e discursivas se postulam no pensamento eurocêntrico. Pretende-se nessa
análise identificar os resgates, as consequências diretas e as compreensões de como se concretizam
os efeitos opressores mediante a construção do discurso e seus encargos e significações. Para tanto,
a análise recorrerá também aos estudos de Mikhail Bakhtin sobre as ideologias, filosofia da
linguagem e a relação entre a infraestrutura e superestrutura, estudos que oferecem chaves para
esses exames específicos que pretendem integrar o pensamento sociológico às reflexões sobre
literatura. Nessa perspectiva discursiva, incorporando de Marx, e com as pontuações da teoria

foucaultiana, observa-se que, no contexto das relações sociais prevalentes, o uso efetivo da
linguagem produz um apagamento histórico que aparece no conto, que sublinha as relações
prevalentes de poder, e as formas de subversão e de identificação possíveis aos indivíduos
oprimidos.

Reflexões sobre a sociologia da música
Cássio TAVARES (D/UFG)
Ao mesmo tempo em que a produção musical buscava tornar-se forma de representação ou
interpretação do mundo, num arco que vai de Berlioz até o impressionismo (Debussy, Ravel),
passando pelos marcos do romantismo tardio, com Wagner e Liszt, Eduard Hanslick, em meados do
século XIX, publica um livro intitulado Do belo musical (editado em Portugal em 2002), em que
argumenta que o sentido que a linguagem musical produz se objetiva somente como sentido
musical, que não se refere a nada exterior — nem sentimentos, nem emoções, e muito menos coisas
e relações sociais. Essa oposição (música absoluta × música programática) se manifesta no início do
século XX como uma antinomia, cujos pólos paradigmáticos são, de um lado, o dodecafonismo, que
busca refundar a música em bases racionalistas (mas idealistas), criando uma linguagem musical
outra, com gramática nova, racional, arbitrária e alheia às convenções que até então estabeleciam o
terreno social comum, a mediação entre produção e recepção musical; de outro lado, a tentativa de
estender a sintaxe da linguagem musical corrente, com a finalidade de conferir a ela um novo lugar
nas relações sociais, e em particular na luta de classes. Em circunstâncias radicalmente distintas,
servem de referência Hans Eisler e Dimitri Shostakovich. Tudo indica que a sociologia da música,
sobretudo na vertente adorniana, não foi capaz tratar desse quadro dialeticamente e como totalidade.

MESA 12 - LIBRAS E ENSINO
Coordenação: Claudney Maria de Oliveira e SILVA
O ensino de Libras para famílias ouvintes: por que aprender língua de sinais?
Tatiane da Silva Carvalho PEREIRA (PG/UEG)
Orientadora: Gláucia Vieira CÂNDIDO (D/UFG)
Em contexto de ampla discussão sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras), pretendemos, nesta
comunicação, apresentar uma reflexão sobre a necessidade de a família ouvinte aprender Libras.
Afinal, é comum pensar no aprendizado de uma segunda língua, na maioria das vezes, por um viés
de qualificação. Ou seja, o indivíduo que busca o aprendizado de uma L2, o faz, em geral, como
forma de crescimento profissional. Muitos ouvintes que procuram cursos de Libras também o fazem
em busca de qualificação e, consequentemente, de inserção no mercado de trabalho. Todavia, em
muitos casos, a procura pelo aprendizado da Libras, ocorre em decorrência de uma necessidade que
nada tem a ver com esse tipo de motivação. Trata-se de um público, para o qual o aprendizado da
Libras torna-se de forma imediata ou a longo prazo, tão imprescindível quanto outras necessidades
básicas: é a família de uma criança surda. Para este grupo de pessoas, o aprendizado dessa língua é
uma situação que deve ser encarada de maneira rápida, porém os relatos são de que isso não é fácil
de acontecer, haja vista que assimilar a necessidade de aprender uma segunda língua tão
rapidamente talvez sequer tenha feito parte de seus planos algum dia. No âmbito dessas
considerações, temos buscado analisar o contexto referente à ao ensino de Libras, como L2, para o
público ouvinte específico: a família. A partir daí, refletir sobre as implicações que envolvem a
aceitação ou não da língua. Para tanto, lançamos mão de uma pesquisa bibliográfica com foco nas

especificidades linguísticas que envolvem o público ouvinte perante as definições referentes à
surdez e a Libras, tais como os estudos de Goldfeld (2002), Quadros (2004), Ziesmann (2018) e
Duboc (2014). Os resultados da pesquisa revelam que, se a função da família frente à possibilidade
de comunicação não estiver clara e definida, o sucesso linguístico do surdo poderá não ocorrer.
Afinal, para que a estrutura linguística que se implantará para toda a sua vida seja alicerçada, é fato
que o surdo depende prioritariamente desta interação com a família.
O uso de jogos na aprendizagem de Libras como L2
Joseane Rosa Santos REZENDE (PG/UFG)
Orientadora: Juliana Guimarães FARIA (D/UFG)
Esta pesquisa pretende estudar o uso de jogos na aprendizagem da língua brasileira de sinais
(Libras) como L2 para ouvintes adultos. O ensino de língua visa a aprendizagem do aluno e as
metodologias voltadas à comunicação de maneira prática e usual possibilita que os aprendizes
utilizem a língua alvo de forma dinâmica e produtiva, não apenas com sinais soltos, mas,
contextualizados. O objetivo geral é avaliar se o uso de jogos contribui para a aprendizagem de
Libras como L2 na visão de estudantes adultos ouvintes. A pesquisa possui uma abordagem
qualitativa do tipo participante, a partir de um estudo realizado em uma turma do nível II de Libras
do Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez /
Centro de Apoio Pedagógico e Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual (CAS/CAP) em
Ceres-GO. A teoria sociocultural de Vygosky (1998) e estudos recentes sobre a aprendizagem
colaborativa (FIGUEIREDO, 2018) corroboram com a perspectiva deste trabalho, pois entende-se
que a aprendizagem tende a ser mais efetiva quando ocorre a colaboração entre pares. A coleta de
dados será realizada com aplicação de questionários com perguntas abertas e fechadas e feitas
entrevistas e videogravações das aulas. Os resultados esperados incidem na possibilidade de
apresentar a relevância do uso de jogos em aulas de ensino de Libras para ouvintes adultos numa
abordagem comunicativa e colaborativa de aprendizagem de Libras como L2.
Uma análise das piadas em Libras nas redes sociais
Antonio Pereira GONÇALVES FILHO (G/UFG)
Keila Rodrigues da SILVA (G/UFG)
Matheus da Silva BARBOSA (G/UFG)
Marlon Henrique São Pedro da SILVA (G/UFG)
Orientadora: Claudney Maria de OLIVEIRA-SILVA (D/UFG)
Na literatura infantil em libras, a maior parte das histórias é somente a tradução de textos literários
de outras línguas para essa língua (MOURÃO, 2011) No entanto, o estudo das piadas pode revelar
características e comportamentos de um povo, representando, portanto, uma forma de contribuição
para o conhecimento da sua cultura. A piada surda é uma forma de expressão artística literária em
língua de sinais que trata das experiências surdas e favorece a transmissão dos saberes e costumes
surdos através do riso. Uma das características típicas das piadas é conter algum elemento
lingüístico com pelo menos dois possíveis sentidos (POSSENTI, 2002), Ao estudar as piadas em
libras, o aluno pode ainda enriquecer seu repertório lexical e aprofundar seu conhecimento sobre os
aspectos linguísticos dessa língua visto que a piada geralmente envolve uma narrativa com a
descrição das personagens, dos tipos e das situações com finais cômicos. O tema desse trabalho é a
análise das piadas surdas em libras nas redes sociais e suas temáticas. Os temas geralmente mostram
elementos que caracterizam a cultura e a identidade das pessoas surdas como um povo visual
(SUTTON-SPENCE, R. 2008). O objetivo do trabalho é conhecer as piadas em libras que circulam
nas redes sociais e identificar os temas apresentados nessas piadas. Essa é uma pesquisa qualitativa
(ERICKSON, 1986) de abordagem interpretativista cujo procedimento técnico é documental
(LAKATOS; MARCONI, 2015). Os alunos coletaram 30 piadas contadas em Libras em diferentes

midias sociais (Facebook, Instagram,Youtube). A incidência de temas semelhantes indicou a
temática das piadas. Para aanálise das piadas foi necessária a visualização e aprendizagem dos
sinais desconhecidos, o que favoreceu a aprendizagem da libras O resultado desses dados apontam
que o tema mais recorrente apresenta a surdez como marca de identificação (o surdo é polpado ou
favorecido por ser surdo), seguido pela valorização da Libras, cujo conhecimento traz vantagens
para seus usuários.

Teste de memória de trabalho em Libras: proposta e considerações
Newton NOGUEIRA (PG/UFG)
Orientadora: Glaucia Vieira CANDIDO (D/UFG)
O construto cognitivo de memória de trabalho (doravante MT) tem se mostrado de extrema
relevância no desenvolvimento e uso linguístico, havendo evidências de associação entre maior
capacidade de memória de trabalho (doravante CMT) e melhor desempenho na L2 (ORTIZPREUSS; SANZ, 2016). A maioria desses estudos envolvem línguas orais, mas ainda há carência de
pesquisas sobre a relação entre CMT e o desempenho em língua de sinais. Além disso, é preciso
verificar a funcionalidade da arquitetura do modelo de multicomponente MT (BADDELEY, 2000)
para a língua de sinais (CORINA; KNAPP, 2006; EMMOREY, et. al., 2008), observando o papel de
cada subsistema (alça fonológica, buffer episódico e esboço visuoespacial). Em vista disso, surge
a seguinte questão de pesquisa: Como poderia ser um teste de Memória de Trabalho que meça
adequadamente a capacidade de a rmazenamento e processamento de informações em Libras? O
presente trabalho tem como objetivo elaborar um teste em Libras, denominado de Libras span, cuja
tarefa é memorizar sinais em ordem de aparecimento e, ao mesmo tempo, dizer se esses sinais
envolvem ou não contato durante sua realização. Este teste foi aplicado a um grupo de usuários de
Libras (surdos e ouvintes) e correlacionado com testes de MT de base numérica, conhecidos
como digit span,cuja tarefa requer lembrar números em ordem crescente e operation span, cuja
tarefa requer resolver cálculos e lembrar os últimos algarismos de cada operação. O propósito dessa
correlação foi avaliar a confiabilidade e a validade do teste com sinais. Os resultados mostraram
que, embora sejam necessários mais alguns ajustes, a tarefa Libras span pode tornar-se um bom
instrumento de avaliação da capacidade de memória de trabalho em Libras.

MESA 13 - DOCÊNCIA, ENSINO DE LIBRAS E SURDEZ
Coordenação: Claudney Maria de OLIVEIRA -SILVA
Bidocência no ensino de Libras: limites e potencialidades
Artur Moraes da COSTA (PG)
Juliana Guimarães FARIA (D)
Orientadora: Neuda Alves do LAGO (D)
O Decreto n.º 5.626/2005 define que a formação de docentes para o ensino da língua brasileira de
sinais (Libras) para atuar no ensino fundamental, médio ou na educação superior deve ser por meio
de graduação em Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua portuguesa como segunda língua, e
que “as pessoas surdas terão prioridade nos cursos de formação” (BRASIL, 2005). Esse contexto
potencializa a inserção do professor surdo no mercado de trabalho, inclusive com práticas que
podem ser consideradas como de bidocência. O tema dessa comunicação é a bidocência no ensino
de Libras, na qual o docente surdo é um dos protagonistas. A docência regida por mais de um

professor em Moreira e Shuvartz (2016) é identificada como docência compartilhada, co-docência
em Almeida (2016) e em Beyer (2005) e Cunha e Siebert (2009) é chamada de bidocência. O
objetivo do estudo é identificar a visão de professores de Libras que atuam nos moldes da
bidocência sobre os limites e potencialidades dessa prática. Essa é uma pesquisa qualitativa de
abordagem dialética que utiliza a Memória Educativa como dispositivo gerador. Quanto ao
procedimento, é um estudo exploratório que se utiliza de entrevistas. (BARDIN, 2010; ESTEBAN,
2010; MARCONI; LAKATOS, 2015; YIN, 2005). Inicialmente, realizou-se uma busca sobre as
produções na área de bidocência e as produções na área do ensino de Libras. Posteriormente,
coletaram-se dados com seis professores de Libras que atuam no regime de bidocência, sendo três
surdos e três ouvintes. Os resultados indicados pelos entrevistados apontam que a bidocência é uma
prática desafiadora quanto ao relacionamento interpessoal; que a identidade profissional encontra-se
em transformação; e que há presença de crenças e conflitos quanto à função dos professores no
exercício da bidocência.
Universidade e escola de Educação Básica e seus efeitos na formação dos licenciandos em
Letras: Libras
Leila dos Reis PEREIRA (PG)
Orientadora: Juliana Guimarães FARIA (D)
A desafiadora rotina de trabalho de professores recém-formados e seus processos formativos,
ancorados ao viés instrucionista e desvinculado da realidade da escola de Educação Básica, foram
fatores motivadores para a elaboração deste projeto que, pretende pesquisar as contribuições do
estágio como campo de conhecimento. A pesquisa “Universidade e Escola de Educação Básica e
seus efeitos na Formação dos Licenciandos em Letras: Libras” têm como finalidade, explicitar a
importância da articulação entre os estudos teórico-acadêmicos e os conhecimentos práticopedagógicos desenvolvidos em escolas públicas de Educação Básica, na cidade de Goiânia-GO.
Trata-se de uma pesquisa educacional do tipo exploratória, de abordagem qualitativa, a ser
desenvolvida durante o período de estágio no curso de Licenciatura em Letras: Libras da
Universidade Federal de Goiás (UFG), período compreendido entre os anos de 2019 e 2020. Por
meio de leituras e de alguns instrumentos utilizados para investigação, pretende-se levantar dados
referente às influências exercidas e sofridas pelos acadêmicos dos cursos de formação de
licenciandos em Letras: Libras, durante o período de estágio, vivenciados na escola. Pimenta e
Lima (precisa colocar o ano aqui) que afirmam ser o estágio uma atividade de pesquisa e Santana
(2010) que ressalta os investimentos nos cursos de formação de professores como fatores de suma
importância, estes são os teóricos embasadores para este processo investigativo.

Desafios no ensino e aprendizagem de Libras na educação a distância
Ariane Carreiro de SOUSA (PG)
Orientadora: Juliana Guimarães FARIA (D/UFG)
Este projeto tem como tema central “Desafios no ensino e aprendizagem de Libras na Educação a
Distância (EaD)”, e tem como objetivos investigar e identificar as maiores dificuldades no processo
de ensino e aprendizagem da Libras por meio da EaD; descrever quais são as áreas, dentro da
modalidade de ensino a distância, que se concentram os maiores desafios no aprendizado de Libras;
identificar se há uma efetivação sólida dos conteúdos práticos e teóricos ministrados e analisar qual
é o nível de aquisição da Língua de Sinais, como segunda língua, que o discente adquire, quando
conclui a disciplina de Libras-EaD. Considera-se que o conjunto de ações educacionais no processo
de ensino e aprendizagem terá uma grande influência no desenvolvimento da disciplina de LibrasEAD, pois o alcance dos objetivos dependerá, por exemplo, do perfil do aluno, do tempo de contato

com o idioma, do nível de interesse, entre outros. Para o desenvolvimento deste projeto, propõe-se
uma pesquisa bibliográfica, ainda, um estudo empírico de caráter qualitativo, em que a coleta de
dados será feita por meio de questionários executados em instituição de ensino superior, localizada
na cidade de Goiânia, situada no Estado de Goiás. Posteriormente os resultados serão analisados
com base nos autores Brito (1997), Campos (2015), Gesser (2012), Goes (2015), Lacerda (2015),
Santos (2015) e no Censo da ABED 2016.

MESA 14 - A TRÍADE LÍNGUA-IDENTIDADE-DIFERENÇA: EM FOCO OS PROCESSOS
DE DESLOCAMENTOS E RESISTÊNCIAS NA APRENDIZAGEM DO ESPANHOL
Coordenação: Cleidimar Aparecida Mendonça e SILVA
Reflexão sobre os processos de deslocamentos identitários: em questão a tríade línguaidentidade-diferença
Cleidimar Aparecida Mendonça e SILVA (D/G/UFG)
Esta comunicação divulga resultados do projeto de Prática como Componente Curricular (PCC,
2018): “Questões identitárias: uma reflexão sobre deslocamentos e resistências nos processos de
aprendizagem do Espanhol como Língua Estrangeira (E/LE)”, num total de 100 horas, realizado no
curso de Letras: Espanhol da FL/UFG. O objetivo do trabalho foi problematizar a tríade línguaidentidade-diferença, tema do projeto. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica com
consultas a fontes diversas e proposição de uma transposição didática que pudesse contemplar um
plano de aula para uma turma do ensino médio. Consideramos que a “produção” da identidade e da
diferença, na relação sujeito/línguas, permite a reflexão sobre a inscrição do sujeito em
discursividades outras na língua estrangeira (CELADA; PAYER, 2011). Dessa forma, entendemos
que a língua é um lugar de constituição do sujeito, espaço de construção e reconstrução de
identidades. Nessa perspectiva, Rajagopalan (2002) vê a relação entre língua e identidade como
mutuamente implicadas, pois uma não pode prescindir da outra.
O reggaeton no ensino de espanhol como língua estrangeira no Brasil
Aline dos Santos FERNANDES (G/UFG)
Orientadora: Cleidimar Aparecida Mendonça e SILVA (D/G/UFG)
Trabalhar com música em sala de aula de língua estrangeira é uma oportunidade para abordar
diferentes temas sociais e identitários de maneira atrativa e ao mesmo tempo uma forma de levar
uma amostra de cultura da língua-alvo ao aluno. O reggaeton é um gênero musical que se
desenvolveu principalmente em Porto Rico e que, nos últimos anos, vem ganhando destaque
internacional, alcançando cada vez mais pessoas de diferentes países, classes sociais e gêneros.
Com o sucesso de canções como Despacito e Mi gente, o reggaeton acabou se tornando um dos
gêneros musicais em língua espanhola mais importantes atualmente e mais conhecidos. Por esta
razão, se faz necessário trabalhá-lo para que o aluno possa conhecer mais sobre América Latina e se
identificar com os diferentes temas que são comuns tanto ao povo brasileiro como ao povo dos
diferentes países hispano-americanos. As canções de reggaeton se caracterizam por tratar de temas
atuais e por serem carregadas de marcas linguísticas procedentes da variedade e das expressões
coloquiais e gírias do vocabulário de cada cantor. Desta forma, é possível trabalhar de maneira
comunicativa e dinâmica diferentes aspectos linguísticos e levar o aluno a conhecer outras
realidades que podem não ser tão diferentes da dele, combatendo assim preconceitos e
desenvolvendo um pensamento crítico.

Reggaeton Puertorriqueño versus Funk Brasileiro: uma questão identitária
entre esses dois gêneros
Kamila Kelry Souza SANTOS (G/UFG)
Orientadora: Cleidimar Aparecida Mendonça e SILVA (D/G/UFG)
Como estudante e futura professora de espanhol como língua estrangeira, procurei partir de minhas
experiências e, por isso, optei por trabalhar questões identitárias e sociais por meio da música.
Assim, escolhi o ritmo reggaeton porto-riquenho, que vem ganhando muito espaço no Brasil,
principalmente nas academias. Atualmente, é comum que as pessoas tenham contato com o
espanhol através de canções, em especial o reggaeton. Este se assemelha ao funk brasileiro e ambos
sofrem preconceito porque são considerados ritmos de cunho machista, às vezes com apologia ao
crime. Mas a opção por trabalhar com os referidos ritmos de maneira intercultural foi mostrar que
nem todas as letras são machistas e que, na maioria das vezes, elas retratam a realidade que muitos
alunos podem vivenciar: abuso sexual, violência, discriminação. Decidi levar as músicas de Don
Omar, por ser um cantor de minha preferência, mas também por fazer parte de meu processo de
aprendizagem do espanhol. Suas músicas, de maneira geral, remetem a acontecimentos sociais que
qualquer pessoa pode vivenciar: alcoolismo, tragédias, depressão causada por alguma perda ou
desilusão e preconceito. Vale ressaltar que, trabalhar de forma crítica o reggaeton porto-riquenho
também está adequado para que os alunos percebam que existem outras variedades linguísticas do
espanhol que não a espanhola, a mexicana ou a argentina. Por último, Porto Rico é um país
maravilhoso, com uma diversidade cultural muito rica e paisagens inacreditáveis e sua gente
necessita também ser (re)conhecida.

MESA 15 - INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM LÍNGUA ESPANHOLA: PIBIC, PIVIC,
PROLICEN

Coordenação: Cleidimar Aparecida Mendonça e SILVA, Margarida R. ÁLVARES e Patrícia
Roberta de Almeida Castro MACHADO
Elaboração de sequências didáticas para aula de espanhol do ensino médio: em questão a
relação língua(gem) e identidade e a (in)visibilidades da América Latina
Hellen Cristina Lopes de CARVALHO (PROLICEN/UFG)
Orientadora: Cleidimar Aparecida Mendonça e SILVA (D/UFG)
O processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira é uma atividade complexa, que
deve ir muito além de um trabalho apenas linguístico-estrutural. É preciso considerar que as línguas
carregam culturas, identidades e questões muito subjetivas ao sujeito. Como afirma Rodríguez
(2005), as características linguísticas, nos processos de ensino e aprendizagem de línguas
estrangeiras, devem ser tratadas como elementos culturais e, por outro lado, a língua é o veículo que
a aprendizagem da cultura requer. Desse modo, mediante a elaboração de Sequências Didáticas
(SD), cujo objetivo é sistematizar a produção oral e escrita por meio de diversos gêneros textuais
(DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004), buscamos proporcionar aos/às estudantes de
espanhol reflexões acerca de sua produção linguística e das novas identidades que se desenvolvem e
são (re)significadas no processo de ensino-aprendizagem de uma língua. A pesar das SDs
trabalharem com diversos gêneros do discurso (BAKHTIN, 2010), o nosso trabalho, no âmbito do
programa de bolsas de licenciatura (PROGRAD/PROLICEN/UFG, 2018-2019) foi direcionado –

por interesse das pesquisadoras – para os gêneros literários; uma vez que, por serem uma fonte de
material autêntico, sem fins didáticos, possibilitam um trabalho intercultural privilegiado e,
ademais, a formação crítica e cidadã do sujeito (COMPAGNON, 2009). Como amostra de língua
autêntica, a literatura também possibilita o contato com diferentes comportamentos e práticas
sociais, linguísticas e culturais, lavando os/as estudantes ao confronto entre sujeito/língua(s) e
identidade/diferença.

Gamification: a (re) invenção do ensino-aprendizagem do espanhol
Jullyanna Ferreira MATOS (G/UFG)
Orientadora: Patrícia Roberta MACHADO (D/UFG)
As TIDC’s transformaram o modo como o homem se relaciona com o mundo a sua volta. Essas
mudanças afetam todas as instâncias sociais e a educação não foge à regra. Ela precisa se reinventar
para atender as demandas dos novos estudantes que dominam as tecnologias como extensão do
próprio corpo, os chamados “nativos digitais”. A Educação a Distancia tem ganhado destaque e é a
modalidade de ensino que mais cresce no Brasil. Os formatos de ensino EAD abordam
possibilidades de uso das tecnologias, o que garante a formação contínua de professores a uma
aprendizagem mais aberta e ativa, além de sua própria atualização dentro do cenário digital. A
maioria dos educadores é considerada “imigrantes digitais” que estão tentando se engajar na grande
quantidade de inovações que está por toda parte. Ao abordar novas estratégias de ensinoaprendizagem para a educação digital, com foco no ensino de línguas estrangeiras, surgem termos
como o e-learning – modalidade de educação da qual se faz uso de um Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) – e o b-learning (ou aprendizagem híbrida). Este último, um método de
ensino que combina o ensino presencial (sincrônico) e não presencial (assíncrono) com o uso das
tecnologias. Um exemplo de ensino e-learning, muito difundido em áreas das exatas, é o
gamification, que mescla o design de games com a ideia de trabalhar princípios utilizados nos jogos
para criar engajamento em diversos contextos, entre eles o ensino de línguas estrangeiras, como o
espanhol. Diante das informações levantadas, o objetivo proposto com esse projeto é a criação de
uma plataforma no ensino EAD, no formato gamification, para aplicação de estratégias lúdicas ao
processo ensino-aprendizagem da língua espanhola no ambiente virtual de aprendizagem,
disponível em diferentes plataformas digitais.

Estudos sobre a oralidade em língua espanhola
Caroline de Castro Duarte Moura FLORES (PIVIC/UFG)
Orientadora: Margarida Rosa ÁLVARES (D/UFG)
Neste estudo serão analisados a expressão oral em língua espanhola. Sabe-se que língua e cultura
são indissociáveis, portanto, os contextos de oralidade que serão observados estarão imbricados de
aspectos socioculturais, visto que o próprio evento de fala, por si só, é cultural. Serão analisados
eventos de fala-em-interação institucional produzidos em língua espanhola dentro da Faculdade de
Letras. Mancera (2012), uma das grandes teóricas da Análise da Conversação em língua espanhola,
demonstra preocupação quanto ao ensino de elementos conversacionais em língua estrangeira. Este
trabalho está pautado nos estudos qualitativos de viés etnometodológico, mais precisamente sob a
ótica da ACE (Análise da Conversa Etnometodológica). Objetiva analisar eventos de fala em língua
espanhola; listar elementos da Análise da Conversação presentes em eventos de fala-em-interação;
analisar a fala-em-interação institucional; observar como ocorre a tomada de turno e o reparo em
LE além de contribuir para o reconhecimento da indissociabilidade língua-cultura em contextos de

ensino e aprendizagem de ELE. Tal corrente teórico-metodológica tem por finalidade analisar os
eventos de fala-em-interação. Os resultados esperados são contribuir para um melhor
desenvolvimento da expressão oral em ELE (Espanhol Língua Estrangeira), considerando-se os
aspectos linguístico-culturais, proporcionar ao estudante desenvolver as competências interacionais,
possibilitar aos alunos da graduação uma melhor compreensão dos elementos da Análise da
Conversação e como a percepção de tais elementos podem contribuir para o desenvolvimento da
fala em língua espanhola, publicar os resultados da pesquisa.

Estudos recentes: Análise da conversação em língua espanhola
Lorrainy de Jesus SOUZA (PIVIC/UFG)
Orientadora: Margarida Rosa ÁLVARES (D/UFG)
Esta comunicação, objetiva apresentar o andamento de uma pesquisa em Análise da Conversação
(AC). A competência linguística engloba interações verbais e não-verbais, onde os aspectos
culturais são um fator importante. Para tanto, ao ensinar uma língua estrangeira, ou uma segunda
língua, faz-se necessário apresentar ao aprendiz tais características que, integram a adequação
linguístico-cultural de um idioma. Os elementos próprios da conversação ainda são pouco
explorados e precisam ocupar um lugar de destaque na sala de aula de língua espanhola, para que
tenhamos uma contribuição mais efetiva na produção oral de nossos alunos. As leituras realizadas
até o momento permitem discutir aspectos relacionados aos turnos de fala, sobre propostas didáticas
que abordam o aspecto conversacional e outras temáticas relacionadas à fala-em-interação. Trata-se
de um trabalho, de base bibliográfica, que pretende levantar e expor dados sobre os estudos em
língua espanhola no campo da Análise da Conversação. Por ser um trabalho ainda em
desenvolvimento, uma das atividades previstas é o refinamento dos instrumentos de coleta que
permitem abranger parte dos estudos na área propiciar ao estudante da graduação em Letras:
Espanhol, e demais áreas que se interessem pela área da AC, uma bibliografia pertinente e
atualizada na área da análise da conversação.
Os estudos da fala-em-interação em língua espanhola
Nathália Gomes de Campos PINHEIRO (G/UFG)
Orientadora: Margarida Rosa Álvares (D/UFG)
Este trabalho tem o objetivo de apresentar os resultados parciais da pesquisa desenvolvida no
programa PROLICEN – Programa de Bolsas de Licenciatura -, no curso de Letras-Espanhol-UFG.
Nesta pesquisa nos propusemos a observar e explicitar os elementos socioculturais presentes na
interação conversacional em Espanhol como Língua Estrangeira (ELE). Segundo os estudos de
análise da conversação os elementos socioculturais são fundamentais para o desenvolvimento da
fala de um sujeito. Evidenciamos aqui o processo de desenvolvimento da competência
conversacional na aquisição de ELE. A experiência sociocultural do sujeito influenciará o processo
de aquisição da língua estrangeira, pois há uma influência da língua materna no desenvolvimento da
expressão conversacional na língua estrangeira. Com o objetivo de proporcionar a elaboração de
ferramentas que contribuam para o aprimoramento da oralidade, nos propusemos a elaborar uma
análise da fala-em-interação de estudantes de ELE e verificar elementos culturais que influenciem o
desenvolvimento da competência conversacional. Considerando a etnografia da comunicação como
metodologia, partimos do pressuposto de que língua e cultura são elementos inseparáveis, mas não
homólogos, buscamos perceber quais são os elementos culturais que influenciam o processo de
aquisição da competência conversacional. E a partir da identificação destes elementos, produzir a
reflexão tornando-a instrumento para o ensino-aprendizagem na aula de ELE.

MESA 16 - FORMAÇÃO DE TRADUTORES E INTÉRPRETES DE LIBRAS-PORTUGUÊS
Coordenação: Diego Maurício BARBOSA e Luiz Cláudio da Silva SOUZA

Perfil dos docentes formadores de tradutores e intérpretes de língua brasileira de sinais para
português (e vise-versa) nas regiões norte e centro-oeste do Brasil
Taynara Costa de ALMEIDA (PIBIC/UFG)
Orientadora: Juliana Guimarães FARIA (D/UFG)
Esse estudo refere-se à formação de tradutores/intérpretes de língua de sinais (TILS),
particularmente o perfil dos docentes formadores de tradutores e intérpretes de língua brasileira de
sinais para português (e vise-versa) nas regiões norte e centro-oeste do Brasil. Justifica-se em razão
da capacitação na área da tradução e interpretação de Libras – Português ainda ser recente,
tornando-se necessário debater aspectos sobre o processo de formação destes profissionais. Não há
estudos no Brasil sobre o perfil docente de cursos superior para TILS. Tão somente, há um estudo
sobre perfil de estudantes da graduação em tradução e interpretação, cuja Libras é um dos pares
linguísticos (MARTINS, NASCIMENTO, 2015). Assim, o objetivo geral é identificar e analisar o
perfil expresso no currículo dos docentes atuantes em cursos de formação específica de tradução e
interpretação de língua brasileira de sinais de instituições localizadas nas regiões norte e centrooeste do Brasil. O estudo em andamento é próprio da atividade de iniciação científica desenvolvida
dentro do Grupo de Pesquisa FORTRAD (Formação de Tradutores e Intérpretes de Língua de
Sinais). A metodologia da pesquisa tem caráter qualitativo e exploratório e as etapas incluem:
buscar as instituições ofertantes cursos de formação específica de tradução e interpretação de língua
brasileira de sinais – português na região norte e centro-oeste do Brasil; identificar o quadro de
docentes disponível nos sites das instituições; selecionar os docentes que atuam especificamente no
curso TILS; buscar o currículo de cada docente identificado; categorizar qual a origem de formação
de cada docente selecionado; e descrever e analisar o perfil de cada docente, comparando-os uns aos
outros para buscar similitudes e diferenças. Os resultados esperados podem indicar tendências de
formação e desvelar o perfil dos docentes, visto que este perfil pode influenciar e contribuir na
formação acadêmica dos novos graduandos de cursos de tradução e interpretação de
Libras/português.
Crenças de professores universitários no ensino de segunda língua em curso de formação de
tradutores e intérpretes de Libras-Português
Waléria Cristine de Sousa Veiga RABELO (PG/UFG)
Orientadora: Juliana Guimarães FARIA (D/UFG)
Este projeto de pesquisa está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da
Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás e faz parte da linha de pesquisa Ensino e
aprendizagem de segundas línguas e línguas estrangeiras, que discute, entre outras, a temática da
formação. Pesquisas e estudos sobre a atuação do professor podem auxiliar na definição de uma
nova postura pedagógica e social destes profissionais. Neste sentido, o objetivo desta pesquisa é
identificar as crenças dos professores universitários que atuam no ensino de segunda língua,
especificamente, de Língua Brasileira de Sinais (Libras), no curso Formação de Tradutores e
Intérpretes de Libras-Português, ofertado pela Universidade Federal de Goiás, analisando e
confrontando essas crenças com a sua prática pedagógica. O referencial teórico baseia-se em
autores da área de aquisição de segunda língua, que discutem o papel das crenças no campo do

ensino-aprendizagem de línguas, tais como, entre outros, Barcelos (2004, 2010); Borges (2017);
Figueiredo (2015) e Lago (2011). Elege-se como metodologia a abordagem qualitativa do tipo
etnográfica, tal como entendida por André (1995), por ser o tipo de pesquisa considerado mais
adequado à natureza desta pesquisa. Além da revisão bibliográfica, será realizada pesquisa de
campo mediante os procedimentos da observação sistemática em sala de aula e da análise e
categorização do conteúdo das respostas às perguntas abertas do questionário de coleta de dados a
ser realizado com professores de segunda língua (BARDIN, 1977). Da análise, discussão e
interpretação dos dados espera-se compreender a ação das crenças sobre a prática pedagógica,
trazendo uma relevante contribuição para esta área de estudos.

Análise de currículos do corpo docente atuante no ensino superior em cursos de formação de
tradutores intérpretes de língua brasileira de sinais – língua portuguesa na região sudeste do
Brasil
Karitta Rodrigues Alcântara (G/UFG)
Orientadora: Renata Cristina VILAÇA-CRUZ (D/UFG)
A presente pesquisa está em andamento e tem sido desenvolvida por meio do PIVIC (Programa
Voluntário de Iniciação Científica) e do grupo de pesquisas FORTRAD (Formação de Tradutores de
Libras). Trata-se de um estudo que tem como objetivo traçar o perfil do corpo docente que atua em
cursos de graduação para a formação de Tradutores Intérpretes de língua brasileira de sinais (Libras)
– língua portuguesa (TILSP). Através deste trabalho, apresentamos como objetivo de estudo a
identificação e análise do perfil dos profissionais que atuam em cursos superiores para a formação
de Tradutores e interpretes de Libras/Português na região sudeste. Sob o ponto de vista teórico,
parte da reflexão de alguns autores como FARIA e GALÁN-MAÑAS (2018); MARTINS e
NASCIMENTO (2015); GIL (2008); dentre outros, escolhidos por terem realizado reflexões,
argumentos e estudo sobre a formação do tradutor intérprete de Libras. Para tanto, os instrumentos
utilizados para recolha de dados serão por meio de documentos digitais, efetuando a identificação e
análise criteriosa dos currículos disponíveis na Plataforma Lattes dos profissionais atuantes das
instituições de ensino superior da região sudeste. Até o momento, identificamos os professores dos
cursos de graduação para a formação de TILSP da região sudeste disponíveis nos sites das
instituições; estabelecemos os critérios para a catalogação dos dados, que serão coletados nos
currículos online; coletamos os dados. A pesquisa encontra-se em fase de análise das informações
identificadas e, ademais, contrastaremos as informações do currículo Lattes e demais informações
que possam existir nos sites das universidades, no que diz respeito à formação do corpo docente.
Espera-se que, com os dados necessários, a pesquisa consiga mapear o perfil dos formadores de
TILSP atuantes na região sudeste do Brasil, pois, acreditamos que o perfil e a formação técnica e
acadêmica do docente podem sugestionar na formação dos graduandos.

A formação do intérprete de libras-português para atuação em eventos culturais
Larianne Rezende AGUIAR (G/UFG)
Orientadora: Renata Cristina VILAÇA-CRUZ (D/UFG)
Esta comunicação apresenta um recorte de uma pesquisa em andamento, cujo tema é a formação do
intérprete de Libras-português (ILP) para a atuação no contexto cultural. Silva (2017) explica que
os intérpretes iniciaram sua atuação nas Associações de Surdos e instituições religiosas. Porém, não
havia formação específica a nível de graduação, mas sim, ocorria totalmente de forma empírica ou
por meio de cursos livres. Com as conquistas da comunidade surda, outros espaços passaram a ser
ocupados pelos ILP e, a partir de 2005, por meio do Decreto 5.626, em que a legislação tornou

obrigatória a formação acadêmica do TILSP, houve a criação de cursos de graduação específica na
área em sete instituições do país. A Universidade Federal de Goiás (UFG) oferta o curso de Letras –
Tradução e Interpretação em Libras-português desde o ano de 2014. Dentre as disciplinas ofertadas,
há aquelas dedicadas aos tipos de interpretação e os contextos para sua atuação. Sabe-se que os
eventos culturais têm sido explorados na profissão do TILSP, sobretudo em capitais brasileiras. Isso
pressupõe que a formação para atuação no contexto cultural é de extrema importância nos cursos de
graduação. Sendo assim, interessa-nos nesse trabalho investigar quais são as estratégias de ensinoaprendizagem utilizadas pelos docentes em suas disciplinas no decorrer do curso, para que o
discente possa ter conhecimentos suficientes durante sua atuação especificamente no contexto
cultural. A proposta metodológica deste projeto é a realização de uma pesquisa qualitativa
exploratória (ESTEBAN, 2010). Para coleta e análise de dados, utilizaremos: (i) Projeto Político
Pedagógico do curso de Letras: Tradução e Interpretação de Libras-português; (ii) Planos de Aula
de disciplinas que contemplem a interpretação em contexto cultural; (iii) entrevistas com os
docentes responsáveis por tais disciplinas; (iv) questionários com os discentes matriculados nas
disciplinas supracitadas. Após a coleta de dados, será feita a triangulação dos dados a fim de obter
resultados mais precisos.
O currículo do docente e a formação de tradutores intérpretes de libras – português na região
sul do Brasil
Lívia Alves Duarte (G/UFG)
Orientadora: Renata Cristina VILAÇA-CRUZ (D/UFG)
O tema desta pesquisa é a formação de Tradutores Intérpretes de Libras-português (TILSP). Trata-se
de um estudo em andamento que está sendo desenvolvido por meio do PIVIC (Programa Voluntário
de Iniciação Científica) e do grupo de pesquisas FORTRAD (Formação de Tradutores de Libras). O
objetivo é analisar o currículo dos docentes que atuam na formação de tradutores intérpretes de
Libras - português (TILSP), em nível de graduação, da região sul do Brasil, especificamente nas
universidades: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS). Nessa região, atualmente, somente essas duas universidades de caráter
público, ofertam o curso direcionado para a formação superior de TILSP. Segundo Santos (2010),
obter uma formação profissional é um fator que sem dúvida agrega valor para a atuação do
tradutor/intérprete, e que legitima a sua prática. Ao pensar na formação, é necessário compreender
além de estratégias e currículo acadêmico, o corpo docente formador. Por isso, faz-se necessário
pesquisar o currículo profissional dos docentes que estão atuando diretamente na formação dos
novos tradutores/intérpretes. Acreditamos que a formação do docente pode influenciar na formação
dos alunos, entretanto, nesta pesquisa, não abordaremos essa investigação. Para a realização da
pesquisa, realizamos uma busca no site das universidades a fim de encontrar o nome dos docentes
que atuam na formação de TILSP. Após esse momento, realizamos uma busca na Plataforma Lattes
de seus respectivos currículos e estabelecemos critérios para a catalogação dos dados. A pesquisa
encontra-se em fase de análise desses dados, que será realizada de forma a contrapor os currículos
buscando diferenças e semelhanças. Espera-se que, a partir da análise dos dados, seja possível traçar
o perfil dos docentes dos cursos de formação de TILSP da região Sul do Brasil.

MESA 17 - PESQUISAS EM TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRASPORTUGUÊS

Coordenação: Diego Maurício BARBOSA e Luiz Cláudio da Silva SOUZA

A atuação do intérprete diante da pessoa surdocega
Luiza Martins de OLIVEIRA (G/UFG)
Orientador: Luiz Cláudio da Silva SOUZA (D/UFG)
O projeto apresenta a pesquisa sobre como o intérprete atua em diferentes contextos juntamente
com o surdocego, cujo tema é a atuação do intérprete diante da pessoa surdocega. Galvão e Miranda
(2013) explicam que vem se tornando abrangentes as discussões sobre pessoas que possuem algum
tipo de deficiência, visando analisar os diversos espaços e meios nos quais se podem incluí-los para
que tenham sucesso na obtenção da interação em todos os meios sociais particulares de cada
indivíduo, seja este com deficiência ou não. Destaca-se a importância de ampliar discussões a
respeito de pessoas com a deficiência singular de surdocegueira, partindo do pressuposto em como
essas irão desenvolver-se linguisticamente através de profissionais atuantes nesse contexto. Este
artigo tem o intuito de expor esclarecimentos sobre a pessoa que possui surdocegueira, abordando
sobre as dificuldades do profissional guia-intérprete, visando sua relação profissional junto com o
surdocego. Há uma reflexão de como é a visão social perante surdocegos, como estes são incluídos,
como é o atendimento com profissionais que exercem funções que são voltadas para essa questão. O
presente trabalho tem por objetivo investigar sobre a importância e a relevância dos métodos
utilizados por guia-intérpretes para com o surdocego. Como encarar essa barreira diária social, qual
papel o profissional exerce, quais as influências que o mesmo tem no âmbito social do surdocego.
Dentre as dificuldades encontradas pelo profissional, como seria a sua formação, se há cursos que o
capacite para exercer tal profissão. A abordagem metodológica deste projeto partirá inicialmente
com a realização de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, a fim de reunir informações para a
realização deste trabalho. Para obter-se resultados, intérpretes serão convocados para participar de
uma aplicação de questionário como coleta de dados, o questionário será respondido por
profissionais que já tenham exercido ou que ainda exerçam a profissão de guia-intérprete. A
pesquisa tratar-se-á de cunho qualitativo de caráter exploratório, considerado este apropriado.

Uso de gírias na tradução do Português/Libras: Um estudo acerca das estratégias efetivas na
construção do discurso
Pedro Enrique Nunes LIMA (G/UFG)
Orientador: Luiz Cláudio da Silva SOUZA (D/UFG)
A língua de sinais é uma língua que possui padrões linguísticos, e estilístico próprios se destacando
pela modalidade espaço visual. Sendo usada por diversas pessoas surdas e ouvintes, a língua está
em constante movimento e não há uma padronização assim como nas línguas orais. Muitos surdos
utilizam gírias da cultura surda ou incorporam gírias do português no seu vocabulário cotidiano.
Essa pesquisa buscou investigar sobre as várias adaptações tradutórias possíveis das gírias que
percorrem e compõem os discursos atuais do português/libras. A tradução de gírias está diretamente
ligada a cultura de um determinado grupo, e seus vários espaços sociais em que vivem, além de que
essas expressões se incorporaram ao discurso pela adaptação ou incorporação para maior fluidez, ou

até mesmo pelo processo de modernização, substituição e afins. Em sua grande maioria os
tradutores buscam traduzir o sentido que determinado jargão ou expressão possa ter, porém, nem
sempre há equivalência entre o sinal em língua de sinais e a palavra oral, este trabalho tem como
objetivo realizar uma investigação qualitativa das diversas formas de tradução de expressões,
buscando contribuir para a obtenção de recursos efetivos de adaptação entre línguas orais e línguas
de sinais. Além de investigar os mecanismos possíveis de tradução, enfatiza e relaciona as variações
linguísticas na construção e elaboração dos mesmos. Após a distribuição de um texto com gírias aos
interpretes, houve uma entrevista que expõem a ideia do tradutor ao escolher determinada estratégia
para efetivar a comunicação, e quais possíveis mudanças seriam possíveis na melhora desse
discurso.
A perspectiva surda sobre a tradução e a interpretação de português para
Libras de materiais audiovisuais
Milena Alves PEREIRA (G/UFG)
Diego Mauricio BARBOSA (D/UFG)
A tradução e a interpretação de língua brasileira de sinais (Libras) e língua portuguesa (LP) vem
conquistando diferentes âmbitos da sociedade, inclusive através do tempo e espaço por meio de
tecnologias que auxiliam principalmente na tradução. Atualmente esses profissionais estão atuando
em diferentes contextos, como por exemplo: as propagandas, propagandas políticas, horários
eleitorais, telejornais, filmes, dvd de shows, e etc. Esse alcance faz com que esses espaços repensem
suas atividades, uma vez que não estão preparados para receber essa nova demanda. Como
resultado temos materiais inadequados que estão sendo produzidos para cumprir a legislação, mas
que não estão chegando à comunidade surda. Afinal, o que a legislação fala é o que a comunidade
surda quer? Nesse sentido, buscamos com esse trabalho problematizar o serviço de tradução e
interpretação de português-Libras nas propagandas eleitorais do estado de Goiás realizadas no ano
de 2018, destacando a perspectiva dos receptores surdos eleitores. Para tanto, faremos uma pesquisa
qualitativa através de questionário presencial com alunos surdos da Universidade Federal de Goiás
com o intuito de identificar quais critérios são destacados por eles. O embasamento teórico utilizado
para desenvolver esse projeto será principalmente com a norma 15290:2016 da ABNT - Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que regulamenta os critérios para a acessibilidade em
comunicação na televisão e ainda com materiais audiovisuais produzidos atualmente. As discussões
aqui propostas têm como objetivo oferecer informações de um novo campo de trabalho que está
sendo estabelecido no Brasil e a necessidade de aprofundamento teórico e prático do que vêm sendo
produzido.

Interpretação de Português para Libras na Câmara Municipal De Goiânia
Jorlan Queiroz de JESUS (G/UFG)
Orientador: Diego Mauricio BARBOSA (D/UFG)
O presente trabalho diz respeito ao projeto de pesquisa que teve início nesse ano (2019) e tem como
finalidade discutir as dificuldades da interpretação de língua portuguesa (LP) para a língua
brasileira de sinais (Libras) no contexto legislativo, mais especificamente na Câmara Municipal de
Goiânia. Com a conquista desse espaço por meio de políticas de acessibilidade linguísticas o
profissional que ainda não tem uma formação ou experiência nessa área se vê enfrentando
dificuldades, principalmente as de ordem linguística. Nesse sentido, a pergunta que norteará o
estudo será: quais dificuldades linguísticas enfrentadas pelo intérprete no contexto legislativo? Para
tanto, o trabalho se enquadra no método exploratório, que visa entender fenômenos, no nosso caso o
resultado das dificuldades no produto entregue para os receptores, no caso dessa pesquisa, os

surdos. Metodologicamente, faremos a análise qualitativa da interpretação de profissionais que
atuam nesse contexto. A nossa discussão teórica será respaldada por Santos (2016) que apresenta
alguns apontamentos para a atuação de intérpretes de Libras-português no contexto jurídico e
Barbosa (2014) que apresenta as omissões da interpretação simultânea de português-Libras no
contexto de conferência. O resultado da discussão apresentada visa corroborar para a formação dos
estudantes e profissionais intérpretes de Libras-português estão atuando nesse contexto.

MESA 18 - LITERATURE USE IN LANGUAGE CLASSES
Coordenação: Dilys Karen REES

Is it a literature class or a language class?
Dilys Karen REES (D/UFG)
“Pressing the ear against the hive” is the metaphor that Chick, Hassel and Haynie (2009) use to
refer to the complexities that are involved in reading a literary text. The complexities that are
referred to are not only specific to language but also refer to socio-cultural aspects that permeate the
text. The hive to which the reader listens is of various layers and of various voices. When the
literary text is used in the language classroom, it is possible to choose which layer to focus on. Thus
a teacher may focus on the lexical or syntactical layers or the teacher may focus on cultural layers
which encompass cultural significations given to events, beliefs, metaphors, and expectations about
life. The learning of a language involves coming to realize the complexities that exist in its
expressions and its various uses in the many communities in which it is employed. Thus using an
adequate literary text in the language classroom allows the student to depart from a simplistic
reductionist outlook on the target language and see the many overlapping layers that exist in its use.
In addition, the student can participate in discussions about the human condition and the many ways
in which gender inequality are purveyed, the ways in which racism circulate in society and so on.
Hence, the use of the literary text in the language class considers what literature can do, how it can
transform and enlighten the outlook of the learner of an additional language.
A interculturalidade em uma aula sobre o conto Gravel de Alice Munro
Danilo Neves PEREIRA (D/UFG )
Orientadora: Dilys Karen REES (D/UFG)
O presente trabalho se trata de um recorte de uma pesquisa etnográfica realizada no Centro de
Línguas da Universidade Federal de Goiás, que ocorreu no primeiro semestre de 2015. Os dados
gerados nesta pesquisa foram inicialmente utilizados para a escrita da dissertação de minha autoria
intitulada “O uso de contos em sala de aula de língua inglesa: um estudo de leituras interculturais”
na qual discuto o uso de literatura para o ensino e aprendizagem de inglês como língua adicional no
Brasil. Neste recorte, primeiramente faço uma apresentação da história e dos personagens do conto
Gravel da autora canadense Alice Munro, que foi uns dos contos selecionados para ser trabalhado
em aula. Ressalto que Munro foi ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura em 2013. Após a
introdução, sigo discutindo os dados gerados durante a discussão deste conto em sala de aula e os
analiso utilizando como base os domínios culturais propostos por Spradley (1980) para entender
como os participantes desta pesquisa interpretam o texto de Munro e os significados culturais ali
presentes. Finalmente, esta apresentação promove uma reflexão sobre a interação dos alunos
brasileiros do Centro de Línguas da UFG e as culturas expressas através deste conto canadense e
como os fluxos linguístico-culturais afetam a leitura e a compreensão.

Literatura em sala de aula: The nightingale and the rose
Natalia Dias de AQUINO (ESP/UFG)
Orientadora: Dilys Karen REES (D/UFG)
O ensino de línguas estrangeiras (LE) perpassa diferentes habilidades que englobam todos os
aspectos socioculturais de um idioma. Ao aprender uma LE, o aluno entra em contato com diversas
formas de ver o mundo e de se relacionar em sociedade, visto que a língua é uma das maneiras em
que os valores socioculturais de seus usuários são expressos. Por sua vez, podemos considerar que a
literatura é um produto cultural, gerado em uma situação sociocultural específica, mas passível de
ser lido e interpretado por membros de outras culturas. Dessa forma, é possível afirmar que a
literatura é um importante instrumento de ensino e aprendizagem de uma língua, pois além dos
aspectos de autenticidade do material literário e de envolvimento pessoal do sujeito/leitor, aponta-se
o enriquecimento cultural e linguístico. Através do mundo fictício da literatura os aprendizes
poderão perceber os códigos e preocupações que moldam a sociedade em que foi produzida a obra
literária, podendo ser utilizada como uma maneira de desenvolver o entendimento do aluno sobre
um dos ambientes em que se usa a língua-alvo. Diante disso, a proposta deste trabalho é apresentar
uma maneira de se trabalhar literatura em sala de aula de língua inglesa, por meio do conto The
nightingale and the rose, de Oscar Wilde.
Working with I, too sing America by Langston Hughes
Letícia Nogueira ALLEM (CL/UFG)
Orientadora: Dilys Karen REES (D/UFG)
It is very productive to work with the textbook along with some literature texts, as students are
motivated to think critically, to become more autonomous and to see more meaning in learning a
foreign language. Thus, this presentation aims to give an example of how to align and explore
literature in a language class. First, at Centro de Línguas English File, Pre-intermediate is the
textbook that is used. In this book there is a unit named The story behind the photo that shows a
picture of Barack Obama as president. Using this picture, the subject of racism was discussed. After
teaching the unit, I worked the poem I, too, sing America by Langston Hughes that draws attention
to the situation of Black Americans in that country. Information about the author Langston Hughes
was given as well as some historical facts regarding racial segregation in the USA comparing it to
Apartheid in South Africa, emphasizing that both were under the umbrella of the law. A guided
analysis and discussion of the poem was undertaken. In addition, Martin Luther King and the Civil
Rights Act were presented. Then there was a discussion with the students about racism in Brazil as
compared to the USA. In conclusion, from this poem it was possible to discuss who are the
Americans as well as who are Brazilians and work on the subject of race, superiority and inferiority.
Also, due to political extremism present in the world today, working with literature and social
themes is very important to discuss the outlook on race, identity, and the allegedly first and second
class people.
Discussing society’s expectation of women’s behavior through literary texts
Ana Luisa Martinez Burguillo Mendonça LUCAS (G/UFG)
Orientadora: Profa. Dra Dilys Karen REES (D/UFG)
Learning a second language is not merely learning grammar and new vocabulary, to name just a few
examples. Learning a language is also an opportunity to look at the world differently. Thus, from
my ongoing three-years teaching experience at Centro de Línguas and by using pieces of literature

in my classes, I have observed that besides learning the target language, students have also
discussed subjects such as cultural aspects within these classes, besides developing their critical
thinking throughout them. For example, in one of my classes, I have worked with the fairy tale
Little Red Riding Hood by Charles Perrault. First, some activities were done like discussing with
the students about what a fairy tale is and about the author before reading the text. Second, in
groups students were asked to write down the key events of the story, as if they had to retell it.
Third, students read the poem Little Red Riding Hood by Roald Dahl and, once again in groups
they wrote the key events of the poem. Next, students compared and contrasted the differences in
the fairy tale and the poem. After guided discussion, students concluded that both stories portray
what it is expected from a woman, in other words, what the behavior of women in society should
be. Therefore, from this class, it was possible to discuss, compare and contrast the role of the
woman in the seventeenth century as per the fairy tale and in our twentieth first century society as
per the poem. Lastly, it was possible to approach sexism making use of authentic English material.

MESA 19 - A INTERCULTURALIDADE CRÍTICA: O ENTRE-LUGAR NO CAMINHAR
DA INTERCULTURALITY E DA INTERCULTURALIDAD
Coordenação: Dilys Karen REES
A interculturalidade crítica e a sala de aula de LE - inglês: pressupostos teóricos e práticos
Jacqueline Marilu Luyo Bellido Gonçalves (PG/UFG)
Letícia Pereira de Souza RODRIGUES (PG/UFG)
Orientadora: Dilys Karen REES (D/UFG)
A presente apresentação tem como objetivo principal propor uma discussão acerca da
interculturalidade crítica em salas de aulas de línguas estrangeiras, mais especificamente, de língua
inglesa. O estudo conta com um breve levantamento bibliográfico acerca de temas como
interculturalidad, interculturality, decolonialidade, colonialidade, supervernáculas, línguas
transglóssicas, fluxos linguísticos-culturais, entre outros. Em suma, esta pesquisa busca auxiliar
professores, de forma teórica e prática, a refletirem sobre uma sala de aula de perspectiva
intercultural e decolonial. Ao final, encontra-se também uma parte prática com propostas básicas
para que o aluno possa sair da sala de aula de Língua Estrangeira como um falante intercultural da
língua e com capacidade de reflexão acerca de questões sociais. Contribuições de Candau (2010);
Walsh (2008); Blommaert (2011); Aman (2015); Mignolo (2017); Risager (2006); Ortiz (2008) e
outros, serão apresentadas. As considerações finais mostram que os fluxos linguísticos e culturais
são de extrema importância para que o estudante em formação saiba lidar, de forma crítica, com
conflitos dentro e fora da sala de aula. Além disso, é clara a necessidade de estudos acerca do ensino
intercultural e decolonial na formação de professores de línguas estrangeiras como também a
compreensão de como o aluno brasileiro está situado nos fluxos linguístico-culturais do presente
momento da globalização.
A interculturalidade crítica e a educação bilíngue para surdos – relações possíveis
Artur Moraes da COSTA (PG/UFG)
Orientadora: Dilys Karen REES (D/UFG)
O objeto de estudo deste artigo, ainda em construção, é o construto da interculturalidad e suas
relações possíveis com a educação bilíngue para surdos. Os objetivos são: i) apresentar as propostas
teórico-práticas da interculturalidad ii) abordar a educação de Surdos, dos seus primórdios até a
proposta da educação bilíngue iii) apontar possíveis relações sócio históricas e políticas entre

interculturalidad e bilinguismo Surdo. A fundamentação teórica desta análise baseia-se nas
mudanças ocorridas, a partir de estudos nos anos 70, na área educacional, com os povos indígenas,
os arhuacos, na Venezuela. Essa experiência obteve grande eco na América Latina, de forma muito
marcante, na Bolívia, Equador e também no Brasil (CANDAU, 2010; WALSH, 2008).
Interculturalidad atinge dimensões política, ética, social, legal, epistemológica e educacional numa
proposta de rupturas de toda ordem que vão de encontro às estruturas vigentes de poder e
questionam conceitos como homogeneidade cultural, superioridade sociolinguística e língua-nação
(ORTIZ, 2008; GATSHENI, 2013). A proposta de educação bilíngue para Surdos surgiu, em
meados dos anos 90, como um contraponto à visão clínica e simplista da surdez. Na abordagem
bilíngue o Surdo se diferencia pela língua e não pela condição biológica e possui o direito de
aprender a Língua Brasileira de Sinais – Libras, como sua primeira língua e o Português escrito
como segunda (SACKS, 1998; SKLIAR, 1998). Relacionando esses aspectos buscamos
compreender até que ponto o bilinguismo Surdo, ainda que libertador, em tese, se identifica
evolutivamente com as fases: etnocêntrica; assimilação; experiências alternativas e reconhecimento
do direito de manutenção da cultura, próprios da interculturalidad (STROBEL, 2008) . Resultados
parciais apontam que interculturalidad e bilinguismo Surdo dialogam em conceitos e em propostas
de rupturas e que no campo do ensino crítico de Libras há um vasto território a ser explorado.
Reflexões sobre ensino crítico de línguas na perspectiva da decolonialidade e da
interculturalidade crítica
Ana Letícia Souza GARCIA (PG/UFG)
Orientadora: Dilys Karen REES (D/UFG)
A colonização e os desdobramentos que ela trouxe para a economia, geopolítica e formação
sociocultural das diversas sociedades são, geralmente, amplamente discutidos. No entanto, questões
relacionadas à colonialidade e decolonialidade, conceitos estes que são consequências reais do
período colonial e, portanto, fundamentais para que compreendamos as diferenças teóricas e
práticas entre os termos interculturalidad e interculturality, vêm obtendo mais visibilidade. Assim,
neste estudo, tenho por objetivo geral problematizar teorizações a respeito dos construtos
decolonialidade e interculturalidad buscando compreendê-los no contexto do ensino de línguas, uma
vez que tudo que fazemos durante a aula pode ser visto como um ato social e político. Como
referencial teórico, utilizo os estudos sobre decolonialidade (QUIJANO, 2006; MIGNOLO, 2009);
interculturalidad (WALSH, 2008); supervernáculas (BLOMMAERT, 2011) e ensino crítico de
línguas (RISAGER, 2006; PENNYCOOK, 2001). Dessa forma, para que tenhamos um ensino
crítico de línguas na perspectiva da decolonialidade e da interculturalidad, um caminho possível
seja a ruptura epistêmica que livre professores/as dos sistemas de conhecimento ocidental, central e
colonial, por meio de problematizações e questionamentos do que já está naturalizado,
compreendendo os fluxos linguístico-culturais e, assim, permitindo a construção de novos saberes,
de novas formas de se pensar o mundo e do estabelecimento de novas formas de resistência.
Reflexões acerca de aspectos teóricos e práticos em torno da noção de interculturalidad e de
interculturality: implicações pedagógicas para a aula de LE
Fernanda Franco TIRABOSCHI – PG/UFG
Orientadora: Dilys Karen REES (D/UFG)
Segundo Aman (2012), há alguns pontos de divergência entre interculturality (em inglês) e
interculturalidad (em espanhol). O autor chama atenção para o fato de que é preciso observar como
a tradução dessas noções (do inglês para o espanhol ou vice e versa), por vezes conflitantes, requer
uma compreensão do contexto sociopolítico e das circunstâncias em que prevaleceram. A partir
disso, este artigo tem por objetivo discutir, em um primeiro momento, sobre aspectos teóricos e

práticos que se relacionam com os conceitos de língua, cultura e interculturalidade (interculturality)
(com base em BLOMMAERT; 2003; CORBETT, 2003; KRAMSCH; 1993, 2009; RISAGER,
2006; 2010, entre outros) e de interculturalidad numa perspectiva decolonial (AMAN, 2015;
MALDONADO-TORRES, 2016; MIGNOLO, 2009; 2017; SANTOS, 2007; WALSH, 2008, 2012).
Tendo em vista que a sala de aula de LE se configura como um espaço em que os fluxos
linguísticos, discursivos e culturas podem ser observados, este texto apresenta, também, uma
sugestão de aula com foco em textos literários, no intuito de contribuir para a prática pedagógica de
professores de inglês como LE que atuam no contexto da Educação Básica ou Tecnológica e que
desejam lidar com os fluxos linguísticos, discursivos e culturais, em suas aulas, com base em uma
perspectiva intercultural crítica e decolonial.
Atitudes decoloniais na práxis docente: porque a escola é um espaço de luta
Valéria Rosa da SILVA (PG/UFG)
Orientadora: Dilys Karen REES (D/UFG)
Concordo com o pensamento de Catherine Walsh (2007) e de outros pensadores da decolonialidade
de que as instituições educativas, sobretudo as universidades, são reprodutoras de colonialidades e
que, ao longo dos anos, vêm contribuindo para o projeto de colonização das mentes, por meio da
noção de neutralidade científica e do pressuposto de que certas pessoas são mais aptas para pensar
do que outras. No entanto, neste estudo, argumento que, assim como as instituições educativas
podem contribuir para que certos fluxos linguístico-culturais (RISAGER, 2006) sejam mais
legítimos do que outros, atitudes decoloniais (MALDONADO-TORRES, 2016) do/a professor/a,
juntamente com seus/suas alunos/as, podem colaborar para um processo de desmantelamento das
colonialidades. Para que isso ocorra, as escolas e as universidades precisam ser compreendidas
como lugares fundamentais de luta decolonial (MALDONADO-TORRES, 2016). Desse modo, com
base nas teorizações sobre interculturalidad ou interculturalidade crítica, compreendida como um
projeto político, social, epistêmico e ético rumo à transformação e à decolonização (WALSH, 2008,
2009, 2010), neste estudo, discuto ações pedagógicas realizadas na sala de aula de uma escola de
educação básica. Essas ações foram desenvolvidas durante o estágio de língua inglesa de um curso
de Letras: Português e Inglês, de uma universidade pública de Goiás, por um grupo de
professores/as em processo de formação inicial. Essas ações são compreendidas, aqui, como
possíveis atitudes decoloniais, que buscam desafiar o status quo. A sala de aula, bem como o
estágio, são compreendidos como espaços políticos, como microcosmos do mundo social e cultural
mais amplo (PENNYCOOK, 2001).

MESA 20 - ESTUDOS DE LITERATURA E OUTROS SISTEMAS
Coordenação: Divino José PINTO
Transcriação e linguagens migrantes em A força do destino, de Nélida Piñon
Divino José PINTO (D/PUC Goiás)
Neste trabalho, pretendemos averiguar, na narrativa, A força do destino, de Nélida Piñon, os
aspectos que fazem ressaltar os movimentos transcriativos da linguagem que presidem seus
procedimentos criativos. Três pontos são fundantes na presente investigação: primeiro, vista como
paródia a obra de Nélida Piñon, tanto na dimensão composicional, ao transpor para a linguagem
romanesca o texto dramático-musical, original de Giuseppe Verdi, conjugando o seu tônus
operístico com a dinamicidade teatral, quanto na dimensão de fundo ao preservar a motivação
trágica, deslocadas no tempo, no espaço e na visão de mundo, o texto se apresenta como um canto

novo que revisita e atualiza uma obra-prima do século XIX. Segundo, ocorre em A força do destino,
como feito de revisitação, uma espécie de tradução criativa ou criação conectiva quando esta eleva a
ópera de Verdi à condição de signo icônico, estabelecendo com ela uma relação de apropriação e
modelação a um só tempo, considerando a fisicidade do signo, ainda que em outro sistema. E,
terceiro, verifica-se a metamorfose constante na linguagem romanesca de Nélida Piñon, por meio da
sua ação corrosiva sobre o texto fonte, ao embrenhar em suas entranhas, suas fissuras e vazios para
oferecer-lhe uma nova roupagem pela tradução criativa, pela sua existência como ação ou atitude de
revisitação estilística.
Tragédia e comicidade em Leandro Gomes de Barros
Maurício Rosa do NASCIMENTO (PG/PUC Goiás)
Orientador: Divino José PINTO (D/PUC Goiás)
O presente estudo parte do princípio das aproximações entre literatura e filosofia, tomando como
objeto excertos da obra que compõem a trajetória de Leandro Gomes de Barros, considerado o pai
do Cordel brasileiro. Pretende-se, aqui, analisar a historicidade do conceito cordel e sua evolução
histórica, centrando-se na relação dialógico-estética dentro da literatura. Para tal, faz-se necessário
também investigar o campo fenomenológico, considerando os efeitos provocados pelo ritmo
cordelístico desde o século XVIII, observando ainda e como isso afeta a produção dos acadêmicos e
escritores da época. Expondo assim essas características, com o foco em nosso objeto de estudo, os
poemas de Barros, atentamos à sua métrica que se faz como um dos traços identitários mais
significativos desse poeta. Essa marca, em especial, tem inspirado vários autores renomados, como
Ariano Suassuna, uma vez que ela traz à tona um modo nordestino de ver e viver como o pano de
fundo. É ela também a voz profunda da pobreza, da fome e da miséria. Paradoxalmente, essa voz se
avoluma eivada de nuances cômicas e compreender esse paradoxo no qual a tragédia é revestida de
comicidade, permitindo o cotejamento com os clássicos como as narrações épicas bíblicas e as
tragédias gregas nas quais, do sofrimento se extrai grandes lições, gestadas em enredos
aparentemente simples. Mediante esses pontos, teremos uma aproximação e conhecimento concreto
de como surge esse efeito fenomenológico na literatura nordestina que persiste como uma das
fontes mais concretas da identidade literária nacional.
Uropia e invisibilidade: The fool on the hill
Ludmila Martins NAVES (PG/PUC Goiás)
Orientador: Divino José PINTO (D/PUC Goiás)
Neste trabalho, objetiva-se trazer à centralidade, a utopia como resiliência, nos tempos
contemporâneos de distopia, investigando o processo da tradução transcriativa, adotando como
objeto de estudo a canção “The fool on the hill”, d’Os Beatles, como expressão estética que dialoga
com inúmeras outras obras de arte da contemporaneidade, principalmente por meio de sua poética
fundada na metáfora do anonimato que resiste em sua natureza sísifica. Para tanto, partimos da
observação crítica de algumas relações observáveis na canção em epígrafe, focando os aspectos,
musical, textual escrito e imagético, como forma artística que transita por universos vários como a
literatura/poesia, vanguarda musical e cinema, dando destaque às questões da invisibilidade do ser
humano nos dias atuais. Contudo, sem se distanciar do propósito inicial desta pesquisa que busca na
cultura da beatlemania a prevalência da utopia, mesmo nos tempos da dissolução dos valores pela
distopia. Na canção “The fool on the hill”: “Day after day alone on the hill / The man with the
foolish grin is keeping perfectly still / But nobody wants to know him.” (John Lennon/ Paul
McCartney), temos a mostra substancial desse mascaramento que torna invisível o que está latente e
camuflado pelo discurso; aquilo que não é mais possível esconder na realidade circundante. As
postulações teóricas de Gregory Claeys, Sir Thomas More, Rutger Bregman, Michel Foucault,

Jacques Derrida, Julio Plaza, Roland Barthes, Haroldo de Campos e outros nortearão esta pesquisa.

Incursões no universo da fantasia e do gótico: literatura e música
Tamyrys Gomes ARAUJO (PG/PUC Goiás)
Orientador: Divino José PINTO (D/PUC Goiás)
A literatura e as demais artes, de natureza fantástica, de fantasia, progressiva e psicodélica, no caso
da música, apropriam-se, na era contemporânea de elementos da literatura gótica, externando a
monstruosidade humana, colocando figuras malignas no interior da mente do indivíduo. Desse
modo, esta pesquisa procura, na ambientação fantástico-gótica da arte literária e na música,
observando como essa concepção estética surge e se firma como reação a um excessivo
racionalismo, aderindo-se ao sobrenatural maligno, o horrível, o insano e o demoníaco, categorias
que o mundo racional dos iluministas havia preterido, relegado ao esquecimento. O gótico surge
então para perturbar a superfície calma do realismo e encenar os medos e temores que rondavam a
nascente sociedade burguesa e assim persiste em nossos dias no todo de muitas obras ou mesmo
como elementos no interior destas. O conto, “The Tell-Tale Heart”, assim como a música
homônima, nos trazem enorme pluralidade na construção de sentidos, possibilitando extensa gama
de interpretações. Tanto na música, como no conto em questão, o leitor/expectador é, enfim, aquele
que restará como a grande vítima, porque a este ela imobiliza, aterroriza, provoca o horror. Essa
dramaticidade é agressiva e nos choca, gera perturbação e nos deixa em alerta o tempo todo, sempre
esperando que algo aconteça, ela nos atrai e impele para o centro gravitacional da linguagem, na
mesma medida, aguça a curiosidade, intensifica a expectativa, provocando o desejo de querer
sempre mais.

A linguagem múltipla em A hora dos ruminantes, de José J. Veiga
Paula Apoliane de Pádua Soares Carvalho (PG/PUC Goiás)
Orientador: Divino José PINTO (D/PUC Goiás)

A literatura contemporânea não pode ser estudada isoladamente, já dizia Yuri Tynianov, posto que
esta se correlaciona, em grande medida, tanto com a vida social, quanto com os demais sistemas de
linguagem criativa, sendo assim um exercício transcriativo por natureza. E assim, a ordem criativa
se torna um conjunto de fatos que tanto dialoga e mobiliza os sentidos na vida cotidiana como
dialoga também com as séries vizinhas ao fato literário pela verossimilhança que se manifesta na
sinestesia, na sensação epifânica, seja na linguagem em sua forma pictórica, cinética, seja em seu
aspecto verbal ou qualquer outra forma de apresentação. Dessa forma, propomos aqui uma análise
interpretativa do texto, A Hora dos Ruminantes, do goiano José J. Veiga, considerando que a
literatura da contemporaneidade não apenas contribui para um rearranjo nas formas linguísticas,
como também enseja aparições de novos construtos artísticos, bem como o aguçamento da visão de
mundo, contribuindo assim para o a inteligência que preside as relações sociais. O texto em pauta
neste projeto está aberto a muitas visões e incursões a um emaranhado de linguagens, das quais
destacamos a forma cinematográfica, uma vez que a sua riqueza de imagens, de cortes e tomadas,
minuciosamente elaboradas, provocam no leitor o desejo de adentrar as fendas da narrativa,
promover associações e, principalmente, buscar em outras linguagens e obras elementos que lhe são
afetos e complementares, ou ainda os que com elas estabeleça uma relação tensiva e produtiva.

MESA 21 - ESTUDOS SOBRE SEMIÓTICA: DIVERSOS OBJETOS, POSSÍVEIS
LEITURAS
Coordenação: Edna Silva FARIA
As cores das castas de mulheres em The Handmaid’s Tale:
um estudo pelo viés da semiótica visual
Amanda Diniz VALLADA (PG/UFG)
Orientadora: Edna Silva FARIA (D/UFG)
Configura-se como proposta deste trabalho analisar as cores dos figurinos das actantes de The
Handmaid’s Tale, romance distópico de Margaret Atwood (1985) adaptado para série de televisão
homônima, a qual é dirigida por Bruce Miller (2017). Na ditadura teocrática-cristã representada na
narrativa, as mulheres são divididas seis castas, conforme suas funções na estrutura social imposta.
As aias, que usam vermelho, são mulheres férteis com a função de serem escravas reprodutivas. As
esposas, que usam azul, são mulheres inférteis da classe dominante que criam as crianças geradas
pelas aias. As tias, cuja cor é o marrom, treinam as aias para sua função. As filhas são as meninas
nascidas criadas pela classe dominante e usam branco. As martas usam verde e trabalham como
escravas domésticas nas casas dos integrantes do alto-escalão do governo. Já as econoesposas usam
cinza e integram a classe dominada. Sob os preceitos de análise da semiótica visual
(PIETROFORTE, 2007; 2011), as cores utilizadas por essas castas são investigadas no que tange às
conotações sociais ocidentais que as figurativizam. Dessa forma, reconhece-se que é estabelecida
uma relação semissimbólica, uma vez que a manifestação do conteúdo se dá no plano de expressão
das cores. Haja vista que, no ocidente, a cor vermelha representa sangue, vida e paixão, e o azul, por
sua vez, é índice de frieza, solidão e tristeza, verifica-se, ainda, que o vermelho, cor das aias e o
azul, usado pelas esposas, indicam a principal oposição semântica marcada por essas cores: vida X
não-vida.
O papel de parede amarelo: uma análise semiótica sob a perspectiva do gótico-feminino
Mariana Síntique Brito de Lima
Orientadora: Edna Silva FARIA (D/UFG)
Em Literary Women (1976), Ellen Moers inaugurou um termo original para teoria e a crítica da
literatura: o gótico-feminino. Com o gótico-feminino, Moers apoia-se no acolhimento de todo
trabalho literário feito por mulheres dentro do estilo gótico, revelando, de certa forma, um novo
módulo e peculiaridades para o gênero. Assim sendo, podemos correlacionar o fenômeno de
produção da literatura gótica entre a metade do século XVIII até o começo do século XIX com à
ascensão da autoria feminina. Afirma-se isso devido a um considerável número de livros escritos
por mulheres, majoritariamente inglesas e estadunidenses, publicados nesse período. Nomes como
Clara Reeve, Sophia Lee, Charlotte Smith, Mary Shelley e Ann Radcliffe representaram uma parte
importante da inserção da mulher no meio literário: agora não mais somente como musa ou criatura,
mas sim criadora, conforme aponta TELLES (1992). A partir de uma perspectiva inovadora e muito
particular, entende-se o gótico-feminino como um gênero literário/discursivo que finalmente
permitiu (e permite) às mulheres, de todos os tempos e lugares, escreverem sobre aquilo que faz
parte de suas vidas desde o nascimento: o medo. Desse modo, tanto em prosa e poesia, são
exploradas as temáticas como maternidade, matrimonio, cotidiano doméstico: no geral, todas

experiências e condições femininas na sociedade, portanto a atmosfera densa do horror é constituída
principalmente nas relações das personagens com figuras patriarcais opressoras. Sendo assim, este
trabalho propõe uma análise semiótica do conto “O papel de parede amarelo”, de Charllote Perkins
(1892), tendo em vista o gênero gótico-feminino a fim de explorar as significações da insanidade
trazendo as discussões presentes no artigo Sonhos e iluminações das mulheres loucas da literatura
(1988) de Norma Telles.
Os traços da vingança e a sobreposição da morte sobre a vida: uma análise semiótica do conto
Lembranças Ensopadas de Sangue
Letícia Giovanna Rodrigues de ABREU (G/UFG)
Orientadora: Edna Silva FARIA (D/UFG)
A semiótica aborda a organização dos elementos de um texto para compreender como tais
elementos se organizam para significar. Nessa teoria, sobretudo na semiótica de base estruturalista,
tem-se o texto como um conjunto de elementos com significação, esta construída por meio de um
percurso gerativo de sentido. Este trabalho tem o objetivo de analisar o percurso passional da
vingança no conto Lembranças Ensopadas de Sangue da autora Adele Lazarin e identificar as
figuras relacionadas à vida e à morte que constroem o percurso até a vingança. O conto goiano
apresenta a história de uma mulher que volta a Universidade onde estudou para resolver uma
história inacabada com a irmã que não vê há vinte anos. Como fundamentação teórica, este trabalho
utiliza os postulados da semiótica greimasiana, sobretudo os estudos sobre o percurso gerativo do
sentido, com auxílio das releituras de Barros (2011) e Fiorin (2000). A metodologia utilizada baseiase na revisão teórica dos estudos da semiótica francesa e na análise do corpus selecionado, por meio
de estudos sobre a narrativa e o discurso, que constituem o sentido de vingança presente no conto.
Os resultados apontam que, no conto, o bar e a dinamicidade dos alunos da Universidade remetem
ao sentido de vida, enquanto a morte é representada pela noite e pela estaticidade da Faculdade de
Jornalismo. Além disso, a presença da cor vermelha e dos demais elementos que representam os
eixos semânticos contrários (vida x morte, dinamicidade x estaticidade, luz x escuridão) constroem
um percurso no qual o desfecho é a vingança de uma das irmãs.
O Percurso Gerativo de Sentido no Discurso de Daenerys Targarien na série televisiva
“Game of Thrones”
Carolina Fernanda Soares SILVA (G/UFG)
Orientadora: Edna Silva FARIA (D/UFG)
Para a construção do sentido do texto, a semiótica desenvolve o seu plano de conteúdo sob a forma
de um percurso gerativo, este que possui três etapas que visam compreender o discurso em seus
níveis de profundidades que vão do mais simples ao mais complexo. Todo enunciado tem como
objetivo persuadir o outro, mesmo que de forma explícita ou não e, na prática da comunicabilidade,
o objetivo final não é apenas informar, mas persuadir o ouvinte a assentir o que está sendo
proferido. A partir disso, propõe-se neste trabalho uma análise semiótica de uma cena presente na
série de TV “Game of Thrones”, objetivando o percurso do destinador-manipulador, para
compreender, com o apoio do material teórico a partir dos estudos de Algirdas Julien Greimas
(1973), nas percepções principalmente de Diana Luz de Pessoa Barros (2003), José Luiz Fiorin
(2008), Ana Cláudia de Oliveira e Eric Landowski (1995), como a personagem Daenerys Targaryen
conquista um exército de Imaculados. A partir da leitura das obras, serão aplicadas no objeto de
estudo as características identificáveis para o auxílio da compreensão principalmente do processo
manipulatório exercido pela actante principal da cena. Por fim, a análise oferece uma reflexão mais
intensa acerca da persuasão presente não só neste, mas nos enunciados de um modo geral.

Estudos de memes: a subjetividade na multimodalidade
Lorena Rosa Quiles de Oliveira (PROLICEN/UFG)
Edna Silva Faria (D/UFG
A construção de sentido é elemento fundamental no processo de comunicação. Com isso, um
conjunto de enunciados, produtos de uma criação pessoal e subjetiva, é organizado ou estruturado
de forma a construir sentidos e significados. O objeto de estudo são memes: artefatos de linguagem
desenvolvidos nas mídias digitais, incorporados no cotidiano dos indivíduos, presentes em situações
do dia-a-dia e no ambiente de ensino. Em tempo que a frequência dos memes é tão presente, faz-se
necessário o estudo e melhor compreensão desses gêneros e serão analisados memes a fim de se
demonstrar como se constroem os efeitos de sentido. Sabe-se que os memes surgem a partir de uma
questão-problema social e a tecnologia tem influenciado diretamente as relações comunicativas. Os
objetivos da presente pesquisa são: Identificar os procedimentos adotados para o processo de
significação dos memes enquanto símbolos e semissímbolos, na constituição da multimodalidade;
Compreender de que maneira os enunciados constituídos nos memes analisados associam-se aos
elementos visuais, gestuais e/ou sonoros, estabelecendo as relações de sentido. Posteriormente
discutir os procedimentos e as estratégias discursivas empregadas ao estabelecimento da
significação; Investigar o conhecimento e habilidades necessárias na produção de significados.
Dessa forma, os estudos da presente pesquisa e análises a serem desenvolvidos serão
fundamentados na teoria semiótica de linha francesa, a partir da percepção de Algirdas Julien
Greimas (1973), Diana Luz de Pessoa Barros (2003) e José Luiz Fiorin (2008).
MESA 22 - ESTUDOS SOBRE SEMIÓTICA – DIVERSOS OBJETOS, POSSÍVEIS
LEITURAS II

Coordenação: Edna Silva FARIA
O manifesto artístico em Pendular: metáforas e reflexões do cotidiano
João Pedro Souza Santos
Edna Silva Faria (D/UFG)
A representação do corpo como processo de expressão individual é uma esfera cultural discutida
desde a Antiguidade, perpassando análises enunciativas e semióticas para constituir um corposocial. Nesse contexto, o presente artigo busca demonstrar o papel do indivíduo nas manifestações
artísticas e suas representações verbais e não-verbais no cotidiano do artista e também do público
receptor, vez que a produção artística pressupõe um público, alguém que a recebe. Partindo da
percepção de que a cultura perpassa o indivíduo e por este é também significada, o trabalho
desenvolve-se por meio de dois métodos: a análise de corpus do longa-metragem Pendular (2017),
produzido por Julia Murat; e a revisão teórica, composta pela elaboração analítica de dois campos
que estudam os signos e sua associação a função multimodal da metáfora discutida por Lakoff &
Johnson (1980): a linguagem cinematográfica (EISENSTEIN, 1949), (MARTIN, 2003) e a
Semiótica (PEIRCE, 2000), (PIETROFORTE, 2007). Sendo assim, o objetivo deste artigo é analisar
a performance expressiva do eu empírico, refletir os processos linguísticos entre plano de conteúdo
e expressão, e evidenciar diálogos contemporâneo artista-obra. Portanto, os resultados demonstram
com eficiência que os eixos linguístico, cinematográfico e performático elaboram uma noção de
indivíduo submerso aos dilemas conflituosos entre a relação amorosa e a liberdade de criação.

Culturas e paixões: múltiplas representações nas pequenas telas
Júlia Oliveira Silva de MOURA (G/UFG)
Guilherme de Moura CUNHA (G/UFG)
Orientadora: Edna Silva FARIA (D/UFG)
Este trabalho pretende analisar, segundo a teoria semiótica de linha francesa, impulsionada por
Greimas e Courtés (1979), a personificação do amor nos curtas-metragens de animação Paperman
(2012), de John Kahrs, e Bao (2018), de Domee Shi. Através de um olhar diacrônico sobre as
diferentes formas de representação amorosa na arte, em distintos contextos culturais, observa-se o
percurso gerativo de sentido, ilustrado por Barros (2011), e o surgimento do efeito passional,
definido por Pietroforte (2015), entre os planos de expressão e conteúdo que se desdobram em
relações semissimbólicas. Discute-se, para tanto, as posições modais das personagens actorializadas, espacializadas e temporalizadas, as quais possibilitam uma investigação profunda do
nível discursivo das obras animadas e a perspectiva do amor materno e do amor romântico
assumida. De forma complementar à análise, reflete-se acerca da teoria da narrativa cinematográfica
sobre o acaso, delimitada por Burch (1969), e seu local na discursivização das obras. Por fim,
realiza-se uma comparação entre pontos convergentes e divergentes nos efeitos de sentido gerados
nos curtas-metragens, de modo a contemplar a perspectiva hollywoodiana do amor, tanto na própria
cultura como na cultura oriental, a figura feminina da mãe e do par romântico e os diversos
investimentos semânticos que revestem os valores dos sujeitos desenvolvidos.

A construção do percurso gerativo de sentido em Life is Strange: qual a escolha certa?
Isabella Basílio da SILVA (G/UFG)
Orientadora: Edna Silva FARIA (D/UFG)
O presente trabalho tem por objetivo analisar semioticamente o processo de construção de sentido e
manipulação na mídia de entretenimento digital Life is Strange. Essa análise acrescenta mais um
exemplo prático de como é possível fazer a leitura de um determinado texto observando sua
semioticidade, com base na teoria relatada por José Luiz Fiorin (2009) e Diana Barros (2005). Para
que esse apontamento fosse possível, foram usados métodos bibliográficos de estudo, como leituras
de textos específicos do tema e fichamentos, para exposição de teoria. Após o debate, é possível
concluir que essa mídia digital, mesmo que tenha como objetivo final uma escolha duplamente
dividida entre aspectos do individual e do coletivo, não apresenta como completamente correta
nenhuma delas. Conclui-se disso, então, que é possível para uma mídia interativa provocar
diferentes efeitos de sentido ao seu destinatário de acordo com a escolha que ele optar por tomar,
porém a construção narrativa de seu conteúdo se mantém neutra, e não apresenta juízo de valor
próprio sobre o que venha a acontecer em decorrência do caminho tomado, evidenciando o poder da
narrativa sobre o seu destinatário e como a criação de sentido se faz presente de acordo com as
relações entre o objeto e seu receptor.

"O Outro Lado do Paraíso": a figurativização do eterno retorno
Bruna Carvalho Kuchenbecker PANIN (G/UFG)
Orientadora: Edna Silva FARIA (D/UFG)
O presente trabalho tem como objeto de análise a abertura da novela “O outro lado do paraíso”,
veiculada em rede televisiva de grande alcance. Há um conceito filosófico, do pensador Nietzsche,

denominado “Lei do Eterno Retorno” que propõe uma repetição do mundo no qual se extingue para
voltar a criar-se. Este trabalho tem como objetivo exemplificar a figurativização semiótica do
conceito proposto pelo pensador Nietzsche por meio da abertura da novela “O outro lado do
paraíso”, de Mauro Mendonça Filho, bem como expor o jogo de imagens e cores utilizadas para
criação do semissimbolismo, e ainda associar esses dois aspectos à escolha musical para a
composição dessa abertura. A metodologia utilizada parte da revisão bibliográfica e da análise de
corpus e é referente aos estudos da Semiótica a partir de autores como Peirce (2006) e Fiorin
(2009), além do filósofo e pensador Nietzsche, enquanto o referencial teórico utilizado são as obras
Introdução às Teoria Semiótica (2006) e Percurso gerativo de sentido (2009). Os resultados
alcançados são a intertextualidade entre o conceito filosófico e a abertura, capaz de gerar no leitor
uma nova perspectiva de visão e ampliação do conhecimento semiótico, e a interdiscursividade da
música com a obra novelística, capaz de gerar no leitor a percepção da conversa entre os discursos
onde um age como resposta, ou se refere a outro.

O Semi-Simbolismo no Poema Becos de Goiás, de Cora Coralina
Amanda Meneses de SOUZA (G/UFG)
Orientadora: Edna Silva FARIA (D/UFG)
O trabalho em questão é de ordem empirista e tem o objetivo de analisar o poema “Becos de Goiás”
de Cora Coralina sob o ponto de vista da perspectiva semiótica o texto encontra-se presente no livro
Poemas dos becos de Goiás e estórias mais. Sendo assim, a pesquisa tem o intuito de apresentar um
estudo acerca do semi-simbolismo que se manifesta no objeto estudado através do eixo semântico
entre central vs marginal e inclusão vs exclusão o primeiro representa a sociedade, pois, o índice de
alargamento se torna maior nesse sentido devido à relevância que o centro ocupa em relação ao
periférico. Enquanto o segundo se volta para os becos – este lugar acolhe a mulher-dama, mulheres
da vida, perdidas aqui o índice de estreitamento é expressivo porque o próprio espaço já se torna
símbolo da marginalização. O cromático é outro dado importante uma vez que as cores negra e
esverdeada se mesclam dentro do ambiente do beco que se torna uma representação semi-simbólica
no eixo vida vs morte. Dessa forma, a cor define a ambientação deste lugar ermo dos
marginalizados. Portanto, este estudo conta com a contribuição de alguns autores teóricos como:
Barros (2003), Camargo (2006), Denófrio (2004), Greimas (1973) e Pietroforte (2007), (2008).
Além disso, adota-se a metodologia de revisão bibliográfica e análise de corpus, na primeira parte
aborda-se a temática semissimbólica e, na segunda, a discussão é direcionada a estética literária do
texto lírico.

MESA 23 - A ABORDAGEM ESP E O IDIOMAS SEM FRONTEIRAS DA UFG: RELATO
DE EXPERIÊNCIAS DE PROFESSORES BOLSISTAS DE INGLÊS
Coordenação: Eliane Carolina de OLIVEIRA

English for Specific Purposes no Idiomas sem Fronteiras da UFG
Eliane Carolina de OLIVEIRA (D/UFG)
Na área de ensino de língua inglesa podem ser encontrados vários acrônimos como ESP, EGP, EAP,
EOP, entre outros, que dizem respeito a algumas abordagens de ensino do idioma. Com base na
premissa “Me diga para que você precisa de inglês e lhe direi de qual inglês você precisa”

(HUTCHINSON; WATERS, 1987, p. 8), meu objetivo nesta comunicação é esclarecer e situar estas
abordagens de ensino de língua inglesa, enfocando, mais especificamente, o English for Specific
Purposes (ESP) – ensino de inglês para propósitos específicos – que é utilizado nos cursos do
Programa Idiomas sem Fronteiras da UFG. Como atual coordenadora geral do referido Programa na
nossa instituição percebo que a comunidade uefegeana não está familiarizada com as distinções
entre os cursos que são oferecidos no IsF e no Centro de Línguas – outro grande projeto local de
ensino de línguas estrangeiras. Ao visitar várias unidades da nossa instituição para divulgar as ações
do Programa, constato que alunos e servidores demonstram um grande interesse em ter suas
necessidades de aprendizado de idiomas estrangeiros eventualmente atendidas pela proposta
pedagógica dos cursos do Programa. Portanto, apresento inicialmente um breve histórico da
abordagem, suas ramificações e definição bem como suas principais características. Discorro ainda
sobre os cursos específicos oferecidos pelo Programa, sua construção de forma colaborativa ao
longo dos anos 2015 e 2016, chegando ao formato atual que inclui níveis e cargas horárias distintas
e conteúdos baseados em aspectos funcionais, linguísticos e interculturais.

ESP versus EGP: Relatos de experiência sobre diferentes abordagens de ensino
Arianne LIMA (G/UFG)
Orientadora: Eliane Carolina de OLIVEIRA (D/UFG)
Uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Ensino de Nível Superior (CAPES), o Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) possibilita
gratuitamente o ensino de línguas estrangeiras à alunos e servidores da UFG. Geralmente em um
curso de línguas regular, a abordagem empregada é a EGP (English for General Purposes). Nesta
abordagem, os alunos aprendem a língua com um foco educacional, visando a familiarização com
os elementos estruturais e gramaticais, e sem um propósito especifico (ISLAM, 2014). No entanto,
nos cursos presenciais de inglês ofertados pelo IsF trabalhamos com o ESP (English for Specific
Purposes). Nesta abordagem, diferentemente da primeira, o ensino é focado em atender as
necessidades e os objetivos específicos dos alunos (POPESCU, 2010), trabalhando com disciplinas,
atividades ou habilidades especificas. É ainda centrado na linguagem apropriada para essas
atividades no que diz respeito à sintaxe, léxico, discurso e semântica (STREVENS, 1988 em
POPESCU, 2010). Esta abordagem tem se tornado bastante popular pela necessidade de os alunos
serem capacitados a interagir oralmente, fazer apresentações orais em inglês em contextos
acadêmicos, escrever ou ler artigos científicos etc. – habilidades que não são geralmente trabalhadas
em cursos de EGP. Nesta comunicação, compartilho minhas impressões sobre o trabalho que tenho
desenvolvido no IsF como professora bolsista de inglês, contrastando a experiência de trabalhar
com ambas as abordagens – ESP e EGP.

O uso de recursos audiovisuais em um curso de Comunicação Intercultural do IsF
Letícia Morgado DELEU (G/UFG)
Orientadora: Eliane Carolina de OLIVEIRA (D/UFG)
O Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF), relacionado ao extinto Ciências sem Fronteiras, tem
como um de seus objetivos promover o aprendizado de línguas estrangeiras para fins específicos
sendo destinado a discentes e servidores das universidades. Como professora bolsista de inglês
neste programa, ministro aulas de diversos conteúdos para os alunos, o que inclui a seleção e a
organização de material a ser utilizado nas aulas. Nesta comunicação, relato o trabalho realizado no
curso Comunicação Intercultural, ministrado em 2018, o qual abordava assuntos transversais à
língua e à cultura inglesa. Como não há a adoção de material didático específico, selecionei e

utilizei material audiovisual, advindo de sites da internet, pois, segundo Moran (2009 citado em
FIALHO, 2009), o uso de vídeos em sala de aula motiva e sensibiliza os alunos, além de ilustrar
temas complicados facilitando sua abordagem em sala de aula. Ademais, o programa do curso visa
promover o contato com realidades/culturas diversas para auxiliar na construção de uma
competência intercultural através do uso de recursos midiáticos, tais como vídeos, imagens e
músicas. Como a proposta do curso é proporcionar a compreensão de tópicos sensíveis em
determinadas culturas (política, religião, pluralidade de povos, suas nuances culturais e suas
tradições) bem como de diferenças culturais entre países falantes de língua inglesa e o seu contexto
histórico, optei por tratar de questões como sexismo e racismo levando em consideração a
diversidade da sociedade e a desigualdade presente em muitos espaços. Após a realização das
atividades, os resultados apontam para reações de surpresa por parte dos alunos com o conteúdo do
material bem como o surgimento de momentos que trouxeram questionamentos interessantes e um
engajamento ativo de todos.
Materiais didáticos e ensino de inglês para propósitos específicos: um estudo de caso do
Idiomas sem Fronteiras/UFG
Arthur Ribeiro NASCIMENTO (G/UFG)
Orientadora: Eliane Carolina de OLIVEIRA (D/UFG)
Um fato que tornou-se bastante evidente na minha prática como professor bolsista do Programa
Idiomas sem Fronteiras (isF) da UFG é a carência de materiais didáticos livres de estereótipos
culturais. Torna-se importante que o professor, quando possível, possua visão crítica ao escolher e
produzir o material mais apropriado para determinado grupo e, na falta de autonomia para tomar
essa decisão, problematizar e/ou adaptar os recursos didáticos disponíveis. Nosso objetivo é
explorar o uso de materiais didáticos comerciais e verificar as possibilidades de construção de
sequências didáticas para alunos de língua inglesa para propósitos específicos (HUTCHINSON;
WATERS, 2006), contribuindo para a formação de professores de língua estrangeira do Programa
IsF. Para a realização desta investigação, recorremos à pesquisa qualitativa caracterizada como um
estudo de caso (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Os dados analisados advêm, especificamente, das
interações síncronas realizadas na sala de aula, e nas assíncronas ocorridas no ambiente Google
Drive, com três diferentes grupos, de dois cursos diferentes. O aporte teórico que dá suporte a esta
pesquisa provém de Pessoa (2019), que define o que é uma sequência didática, e de Howard e
Major (2004) que discutem as vantagens e desvantagens de materiais produzidos pelo próprio
professor. Os resultados apontam para fatores que devem ser levados em consideração pelos
professores quando estão preparando ou adaptando materiais para diferentes alunos, e também para
um protocolo para planejar materiais eficazes para o ensino e aprendizagem da língua inglesa. A
apreciação dos dados nos permitiu entender que cada grupo possuía necessidades de aprendizagem
específicas e, portanto, diferentes abordagens em relação ao material didático foram necessárias.

MESA 24 - A ABORDAGEM EGP E O CENTRO DE LÍNGUAS DA UFG: RELATO DE
EXPERIÊNCIAS DE INSTRUTORES DE INGLÊS
Coordenação: Eliane Carolina de OLIVEIRA

English for General Purposes e o trabalho de supervisão no Centro de Línguas da UFG
Eliane Carolina de OLIVEIRA (D/UFG)
Em funcionamento há 24 anos, o Centro de Línguas (CL) da Faculdade de Letras (FL)/UFG é o
segundo maior projeto de extensão da universidade e visa suprir as necessidades de discentes e
servidores da instituição bem como da comunidade em geral no que diz respeito à aprendizagem de
línguas estrangeiras, língua materna e Libras. Nesse escopo, o projeto oferece ainda oportunidades
de estágio curricular não obrigatório a alunos da Faculdade de Letras e proporciona, às áreas
especificas da unidade, uma oportunidade de supervisionamento/formação dos graduandos –
alunos-professores – por meio de observação, de análise e de avaliação de metodologias e de
técnicas de ensino e aprendizagem de línguas. Como docente da área de inglês da FL participo deste
processo de formação desde a década de 90 e, nesta comunicação, objetivo compartilhar
informações sobre o processo de seleção e capacitação dos candidatos a instrutores do CL, a
abordagem de ensino de línguas conhecida como English for General Purposes (EGP) e sobre o
trabalho de orientação que desenvolvo com os candidatos aprovados. Mais especificamente, relato
duas abordagens que tenho utilizado ao longo dos anos no processo de formação inicial dos meus
supervisionandos: co-teaching (WASHUT HECK; BACHARACH; DAHLBERG, 2008) e
stimulated recall (CALDERHEAD, 1981; GASS; MACKEY, 2000). Os resultados apontam que
ambas as estratégias contribuem de forma significativa para o processo de reflexão do professor em
formação sobre sua própria prática.
English for General Purposes e as turmas da melhor idade do Centro de Línguas da UFG
Helida Mara VALGAS (CL/UFG)
Orientadora: Eliane Carolina de OLIVEIRA (D/UFG)
A fim de suprir as necessidades de pessoas idosas da comunidade, no que diz respeito à
aprendizagem da língua inglesa, a partir do primeiro semestre de 2017, o Centro de Línguas (CL) da
Faculdade de Letras (FL)/UFG passou a oferecer curso de inglês para pessoas da melhor idade. A
primeira turma nesse segmento contou com mais de vinte alunos matriculados. No semestre
seguinte, tive a oportunidade de ministrar o curso de inglês nível um para uma nova turma que
havia sido formada na mesma proposta. No primeiro semestre de 2018, fui convidada para ministrar
as aulas de nível três do curso. No segundo semestre de 2018, dando continuidade ao trabalho
desenvolvido anteriormente, ministrei o nível quatro para a turma em questão. Considerando que
são parcas as iniciativas de pesquisas sobre o processo de ensino-aprendizagem com sujeitos da
melhor idade (PIZZOLATTO, 2008), acreditamos na necessidade da discussão do tema em questão,
como uma forma de fomentar novos estudos. Desse modo, nesta comunicação, objetivo
compartilhar informações a respeito das experiências provenientes de um ano e meio como
professora de turmas da melhor idade no Centro de Línguas (CL) da Faculdade de Letras (FL)/UFG.
Os resultados apontam para aspectos relativos à necessidade de adequação do material didático
utilizado, bem como do cronograma do curso, a fim de respeitar as especificidades dos alunos em
questão. Não obstante, é necessário ressaltar os impactos positivos do curso no que tange à
socialização e inclusão dos alunos idosos no ambiente de aprendizagem.

English for General Purposes e o trabalho de co-teaching e monitoring no
Centro de Línguas da UFG
Eduarda Giovanna Oliveira CARVALHO (M/UFG)
Orientadora: Eliane Carolina de OLIVEIRA (D/UFG)
Um dos objetivos do Centro de Línguas da Faculdade de Letras da UFG é servir como campo de
estágio para estudantes da graduação em Letras – futuros professores de língua estrangeira. Para
ingressar como professor no Centro de Línguas (CL), os candidatos se submetem a um processo
seletivo e a um curso de capacitação. Caso o candidato seja aprovado na etapa final do processo
seletivo, ele passa a pertencer ao quadro de instrutores do Centro de Línguas, podendo assumir
turmas a partir do semestre seguinte. Atuando no CL desde 2014 como professora de língua inglesa,
fui convidada pela coordenação para participar de um projeto inédito no âmbito da formação
profissional o qual é o tema desta comunicação. O intuito da iniciativa, que teve início neste
primeiro semestre de 2019, é cooperar com a formação dos professores iniciantes por meio do
desenvolvimento de um trabalho em conjunto no qual professores mais experientes dão assistência
aos recém-ingressos por meio de co-teaching (WASHUT HECK; BACHARACH; DAHLBERG,
2008) e monitoring (BOREEN; JOHNSON; NIDAY; POTTS, 2009). O papel do professor iniciante
neste processo ocorre por meio de observação de aulas do professor mentor, redação de relatórios,
regência de partes da aula e, por fim, regência de uma aula completa. Tendo esta proposta em vista,
nosso objetivo é identificar qual o impacto destes processos na formação de ambos, professores
experientes e professores iniciantes. Embora o trabalho ainda esteja em andamento, os resultados
iniciais apontam que a parceria de um professor experiente e um iniciante tem feito com que este se
sinta mais seguro no papel de professor. Em contrapartida, ao colaborar com a formação de um
colega o professor experiente tem a possibilidade de refletir sobre sua própria pratica docente.
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Concepções discursivas sobre o ensino da escrita presentes nas tiras do Calvin
Lara Roberta Silva ASSIS (PG/ CRIARCONTEXTO/UFG)
Orientadora: Eliane Marquez da Fonseca FERNANDES (D/ CRIARCONTEXTO/UFG)
Orientador: Agostinho Potenciano de SOUZA (D/UFG)
A presente pesquisa tem como objetivo analisar os discursos do garoto Calvin nas tiras do autor
norte-americano Bill Watterson, de modo a compreender quais os discursos do texto em relação à
escrita. Para isso, temos como corpus de análise, algumas das tirinhas em questão, de modo que
selecionamos apenas três delas, nas quais Calvin aparece com seu companheiro inseparável, o tigre
Haroldo. O paradigma adotado é o qualitativo, realizando uma análise interpretativa documental
(BELL, 2008; BORTONI-RICARDO, 2008; MOROZ e GIANFALDONI, 2006), abordando teorias
relacionadas aos gêneros discursivos (BAKHTIN, 2011; MARCUSCHI, 2008; 2011), e também da
análise do discurso de linha francesa, com enfoque específico na língua/linguagem,
enunciado/enunciação, texto, sentido/efeito de sentidos, condições de produção e discurso
(FERNANDES, C., 2007; BRANDÃO, 2004; FERNANDES, E., 2007; ORLANDI, 2012; 2013).
Ainda, estudamos sobre a escrita como processo (CARRIJO & PADILHA, 2013; PASSARELLI,
2004) e por fim, em relação ao gênero tira como forma de texto (TAVARES, 2016; VARGAS &

MAGALHÃES, 2011). Algumas das principais concepções discursivas reveladas em nossos
resultados que os indivíduos apresentam sobre o ensino, são as valorizações equivocadas do que
seja um bom texto, ao imaginar que escrever palavras difíceis é sinônimo de uma excelente escrita.
Outra formação discursiva é a perspectiva de escrever apenas para o professor e não para outro(s)
interlocutores, cujo objetivo é apenas a obtenção de nota. Além disso, também, a falta que a leitura
faz no momento da escrita, como uma maneira de adquirir argumentação, fazendo com que os
alunos não tenham senso crítico para discutir os assuntos aos quais se deparam. Assim, concluímos
que a escrita não é vista e nem realizada em uma perspectiva processual e sim tradicionalista.
Leitura e formação de leitores na adolescência: desenvolvendo estratégias de leitura em turma
de Ensino Fundamental II
Elisangela Jesus da SILVA (PG/ CRIARCONTEXTO/UFG)
Eliane Marquez da Fonseca FERNANDES, (D/ CRIARCONTEXTO/UFG)
Esta apresentação traz resultados do projeto de pesquisa sobre o trabalho com leitura em sala de
aula e a formação de leitores. Esse projeto mostra o desafio constante na prática de professores do
Ensino Fundamental II, principalmente no tratamento da compreensão de textos escritos. Nesse
sentido, apresentamos reflexões e resultado parcial de uma investigação, ainda em
desenvolvimento, realizada em uma turma de 8° ano de uma escola pública estadual. O projeto tem
o propósito de propor e avaliar estratégias de leitura e compreensão, bem como entender melhor
como elas podem potencializar a formação de leitores compreensivos e críticos. A coleta de dados
foi realizada na forma de aulas de leitura, em que diversas estratégias de interpretação e
compreensão foram desenvolvidas e adaptadas ao contexto de estudo, tendo como base teórica
diversos autores e conceitos, entre eles, o dialogismo bakhtiniano.
Processos identitários e funcionais do tutor no processo ensino-aprendizagem em ambientes
virtuais de aprendizagem
Carolina Santos Melo de ANDRADE (PG/ CRIARCONTEXTO/UFG/ D/UEG)
Janaína Silva de Deus SERVADO(G/UEG)
Orientadora: Eliane Marquez da Fonseca FERNANDES (D/ CRIARCONTEXTO/ UFG)
Este trabalho visa refletir sobre a natureza das funcionalidades da tutoria num curso de escrita
“Redes de Escrita”, ofertado por um projeto de extensão e de pesquisa, em uma parceria entre a
Universidade Federal de Goiás-UFG e a Universidade Estadual de Goiás-UEG/Câmpus
Quirinópolis. Essa análise foi realizada tendo como referência as inter-relações entre docente, tutor
e os cursistas durante o desenvolvimento do curso. Justifica-se a presente investigação por
observarmos a necessidade de pensar as funções e importância do tutor. Desse modo, o presente
texto analisa as inter-relações docente, tutor e cursistas em algumas atividades desenvolvidas no
ambiente virtual de aprendizagem (moodle), desde o planejamento até sua execução. Apoiamo-nos
nos postulados dialógicos de Bakhtin (2017), no sentido de acreditarmos que a aprendizagem se
efetiva por meio das interações e mediações sociais realizadas pelos sujeitos; em Maggio (2001),
Catapan (2004); em Moran (2003) e Masetto (2003), no tangente ao desenvolvimento da autonomia
e outras habilidades no ensino à distância e da função desempenhada pelos tutores. Nesse sentido, o
desenvolvimento de um curso na modalidade à distância articula nova proposta metodológica de
ensino-aprendizagem que nos faz reconhecer a importância da prática tutorial e revela aspectos que
podem contribuir com a conceituação e o entendimento desse ator nos processos de mediação
ensino e aprendizagem no ambiente.

CRIARCONTEXTO: as teorias da enunciação presentes no material didático de língua
portuguesa preparatório para o ENCCEJA
Diogo Berquó PAIVA (G/CRIARCONTEXTO/ UFG)
Orientadora: Eliane Marquez da Fonseca FERNANDES (D/ CRIARCONTEXTO/ UFG)
Este trabalho tem por corpus o capítulo VII, denominado “Você sabe com quem está falando?”,
presente no livro de língua portuguesa preparatório para a prova do ENCCEJA, publicado no ano de
2006 pelo INEP. O estudo surgiu para investigar os aspectos das teorias da enunciação existentes no
citado material, a fim de averiguar como as concepções transmitidas no ensino superior, para os
futuros professores de língua portuguesa, encontram-se dispostas na realidade dos estudantes jovens
e adultos de ensino fundamental. Para tanto, optamos por uma pesquisa com abordagem qualitativa,
pois o estudo não tem pretensão de mapear ocorrências, embora procura explicar o motivo do maior
aparecimento de uma ou outra vertente teórica na construção do material didático. O trabalho é
documental sobre material bibliográfico e dispensa entrada no Comitê de Ética. Além disso,
tentamos compreender aspectos do dialogismo, uma vez que as relações de sentido contidas no
corpus só são integralmente entendidas se associadas a outros enunciados que orbitam no cotidiano
e são indubitavelmente carregados de valores ideológicos. Complementar a essa ideia, serão
utilizados os preceitos propostos por Maingueneau sobre cena, tendo em vista as diferentes
maneiras que o veículo impresso interpela o leitor, as quais encerram em si diferentes enunciações.
Até o momento, concluímos que o material é bem instintivo e focado na interpretação de signos
verbais e não verbais, ou seja, na observação de enunciados, o que evidencia a instituição do texto
como a unidade de análise linguística, uma vez que só através dele o falante pode ter domínio das
múltiplas construções da língua e seus respectivos sentidos, facilitando, assim, o trânsito do aluno
nos diversos espaços sociais.
A voz bakhtiniana sobre linguagem na Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
Tairine Queiroz de Souza LIMA (PG/CRIARCONTEXTO/UFG)
Orientadora: Eliane Marquez da Fonseca FERNANDES (D/ CRIARCONTEXTO/ UFG)
Orientador: Agostinho Potenciano de SOUZA (D/UFG)
O presente trabalho visa investigar a vertente teórico-conceitual de linguagem assumida pelos
autores da Base Nacional Comum Curricular por meio das concepções teóricas expostas nas
dispersões enunciativas, tomando como corpus o texto da versão final da BNCC destinada ao
Ensino da Língua Portuguesa. Trata-se de um estudo qualitativo de cunho bibliográfico, delineado
metodologicamente em três etapas. Inicialmente, realizamos uma revisão de literatura para que
sejam conhecidos os fundamentos discursivos necessários para a descrição e análise do tema. Na
segunda etapa fazemos o levantamento e a análise descritiva de alguns fragmentos do texto da
BNCC e na última organizamos os resultados da pesquisa e os seus desdobramentos quanto ao
ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa. Este trabalho é realizado à luz das teorias da
Linguística Textual e da Análise do Discurso de linha francesa, reconhecendo a presença do
Outro/outro no discurso, ou seja, verificando como a heterogeneidade de vozes atravessa os dizeres
dos sujeitos enunciadores. Buscamos notadamente os estudos de Bakhtin (2011, 2014), Foucault
(2017) e Authier-Revuz (1998, 2004). Os resultados apontam para uma concepção de linguagem
compatível com a concepção bakhtiniana. A partir da análise, inferimos que houve um diálogo na
BNCC com as vertentes teórico-conceituais bakhtinianas. Dessa forma, os autores da BNCC
dialogaram com suas formações discursivas para depois formularem os seus discursos. Esperamos
que o estudo conduza a compreensões acerca dos princípios fundamentais assumidos na BNCC e da
política curricular para o ensino de Língua Portuguesa na Educação Básica.
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A Amazônia amalgamada na brincadeira de boi: tradição e inovação nas práticas discursivas
dos bois Garantido e Caprichoso do festival folclórico de Parintins
Vanessa Martins LEÃO (PG/ CRIARCONTEXTO/UFG)
Orientadora: Eliane Marquez da Fonseca FERNANDES (D/ CRIARCONTEXTO/UFG)
A brincadeira de Boi é um folguedo popular que tem como força motriz a lenda da morte e da
ressurreição do Boi. Ela acontece nas cinco regiões do país, nas quais apresenta variações em
relação ao nome e à estruturação. Em Parintins, esta manifestação folclórica recebe o nome de BoiBumbá e sua estrutura, que oscila entre tradição e inovação, se diferencia pela predominância de
elementos regionais. Nesse caso, há apresentações de agremiações defensoras de dois Bois rivais, o
Garantido e o Caprichoso. O Boi Garantido, representado pela cor vermelha, e o Boi Caprichoso,
representado pela cor azul, se apresentam todos os anos, durante o Festival Folclórico de ParintinsAM, nos dias 28, 29 e 30 de junho, no Centro Cultural Amazonino Mendes, popularmente
conhecido como Bumbódromo. As apresentações, por serem compostas por toadas (letra e música),
coreografias, alegorias e encenações, configuram um corpus diverso; composto por material
linguístico e por material intersemiótico. Isto posto, pretende-se estudar o folguedo em sua
perspectiva global identificando, a partir dos operadores tradição e inovação, o que é e o que não é
possível de ser dito a partir desta formação discursiva. Desse modo, será mostrado o papel do
folguedo na construção positiva da identidade cabocla e da identidade indígena, bem como sua
importância na construção de um novo ecologismo que se dá por meio da exaltação da fauna e da
flora da floresta Amazônica.

Os Ethé feminino e familiar Retratados no desenho brasileiro Irmão do Jorel
Ana Maria Itagiba FONSECA (G/ PIBIC/ CRIARCONTEXTO/ UFG)
Orientadora: Eliane Marquez da Fonseca FERNANDES (D/ CRIARCONTEXTO/UFG)
Este trabalho intenciona investigar as personagens femininas pertencentes ao desenho Irmão do
Jorel. Partindo dos estudos dos autores Amossy, Silva, Magalhães, Maigueneau, Barthes, Ducrot,
Pêcheux, Bakhtin, Flôres, Fernandes e Silva, os conceitos de dialogismo; ideologia e enunciado;
condições de produção e memória discursiva; texto e sujeito discursivo e ethos discursivo foram
suscitados. Esses foram usados para a elaboração das análises referentes às personagens Danúbia,
Vovó Gigi e Vovó Juju originadas no desenho brasileiro Irmão do Jorel. O enredo da série é a
narrativa de um garoto sem nome, pois é sempre chamado de Irmão do Jorel. O personagem é
sempre ofuscado pela fama e popularidade de seu irmão mais velho. O autor Enrico constrói a
imagem de um grupo social, apresentando as imagens típicas da infância nacional. Com essa
pesquisa, deseja-se ampliar conhecimentos acerca da Análise do Discurso e do ethos discursivo
como forma de compreensão da imagem feminina constituída durante o cotidiano. Pretende-se
analisar as imagens femininas desenvolvidas no âmbito familiar em contextos lúdicos propostos
pela mídia, especificamente em animações infantis.

CRIARCONTEXTO: a flutuação discursiva nas mídias de informação
Gustavo Fidelis GARCIA (G/PIBIC/CRIARCONTEXTO/ UFG)
Orientadora: Eliane Marquez da Fonseca FERNANDES (D/ CRIARCONTEXTO/UFG)
Este trabalho tem por objetivo compreender as manifestações discursivas que se estabelecem
através das relações sociais, especificamente, no que concerne à linguagem publicitária. Os textos e
dizeres que circulam pelas mídias de informação têm se mostrado cada vez mais abrangente a partir
da sua difusão em enunciados capazes de distorcer o discurso e manipular a palavra. O uso da
geração de sentidos nas propagandas foi e ainda é o principal elemento usado pela mídia para
atingir cada vez mais seu público alvo e evidenciar os mecanismos que possibilitam a persuasão do
consumidos a partir de um ethos carregado de valores ideológicos positivos (ou não). Nossa análise
desperta a percepção crítica acerca da flutuação discursiva e sua conexão social, aprofundando-se
em investigar como a marca de cerveja de propriedade da Hyvan Leak, Skol e a companhia de
produtos de higiene pessoal Dove tiveram que adequar (ou readequar) seus textos de propaganda
aos padrões discursivos vigentes na sociedade e como tem reagido aos discursos sociais. A pesquisa
tem como aporte teórico a Análise do Discurso de Linha Francesa, no que tange às formações
discursivas e ideologia, além dos conceitos de: condições de produção, dialética, discurso, efeito de
sentido, enunciado, ethos, signo, e o gênero discursivo. Tendo como base as obras de Bakhtin
(1995), Maingueneau (1998), Orlandi (2009) e Fernandes (2008).

As propostas da Base Nacional Comum Curricular em diálogo com outros documentos
oficiais: perspectivas para o ensino de LP no ensino médio
Susana dos Santos NOGUEIRA (PG/ CRIARCONTEXTO/UFG)
Eliane Marquez da Fonseca FERNANDES (D/ CRIARCONTEXTO/ UFG)
Este estudo é uma pesquisa documental (LUDKE; ANDRÉ, 1986; CELLARD, 2012) com
abordagem qualitativa (ESTEBAN, 2010), pois pretende investigar as propostas da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) para o ensino de Língua Portuguesa (LP) no Ensino Médio. Para a
realização dessa investigação, consideraremos ainda documentos anteriores a BNCC, e que foram
referenciados em seu texto de construção, a saber, os Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio
(PCNEM, 2000), Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM, 2006), Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM, 2013). O nosso objetivo é analisar os
enunciados a partir das concepções de linguagem (TRAVAGLIA, 2006) e gênero (BAKHTIN,
2003), identificadas na BNCC, a fim de compreender as concepções de ensino de LP por ela
veiculadas. A justificativa para realização desse estudo se deve ao fato dos documentos citados se
configurarem como currículos (SILVA, 2001, 2010) que contribuem diretamente para a formação de
professores, para a elaboração de currículos estaduais e municipais e também para a condução das
aulas. A BNCC é ainda o primeiro documento brasileiro que apresenta a proposta de definir os
objetivos de aprendizagem e os conteúdos a serem abordados em todas as escolas do território
brasileiro. Portanto, é imprescindível discutir as concepções de ensino veiculadas nos enunciados
desse “novo” documento, tomando por base a proposta dialógica da linguagem (BAKHTIN;
VOLOCHINOV, 2006), em que um discurso só pode ser compreendido a partir de um processo de
interação entre outros discursos, no caso, outros documentos. Para análise do corpus
consideraremos as contribuições teóricas dos estudos bakhtinianos sobre as noções de enunciado,
gênero e dialogismo (BAKHTIN, 2003; BAKHTIN, VOLOCHINOV, 2006) e ainda os conceitos de
condições de produção e efeitos de sentido (ORLANDI, 2005) da Análise do Discurso (AD) de
linha francesa.

Práticas discursivas da Base Curricular Nacional do Ensino Fundamental de Língua
Portuguesa: os Multiletramentos são levados em consideração?
Lívia Aparecida da SILVA (PG/CRIARCONTEXTO/UFG)
Orientadora: Eliane Marquez da Fonseca FERNANDES (D/CRIARCONTEXTO/UFG)
O objetivo geral deste estudo é analisar as práticas discursivas da apresentação da Base Nacional
Curricular Comum (BNCC) de Língua Portuguesa do ensino fundamental, verificando: se os
multiletramentos são levados em consideração e a vontade de verdade emergente na BNCC de
Língua Portuguesa. Para tanto, tomei como objeto de investigação as práticas discursivas dispostas
na apresentação da BNCC do ensino fundamental de Língua Portuguesa e como corpus a referida
parte da BNCC. O estudo realizado foi qualitativo de caráter documental. Para realizar a
investigação foi mobilizada: a Análise do discurso de linha francesa, priorizando os estudos
foucaultianos (1996, 2008) e a teoria dos multiletramentos, especialmente os estudos de Rojo
(2012). Para proceder a essa investigação utilizei o estudo qualitativo a partir da análise
documental. Sendo assim, foi possível verificar que os multiletramentos são levados em
consideração e se consolidam como suporte teórico que foi amplamente manifestado nas práticas
discursivas que examinamos. Observamos que há uma vontade de verdade visando estabelecer um
conjunto de aprendizagens. E assas aprendizagens que emergem nessas práticas como sendo
essenciais e indispensáveis a todos os estudantes são fundamentadas em grande parte na teoria dos
multiletramentos.
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A construção de sentido do enunciado: uma análise das vozes sociais assumidas pelos sujeitos
do discurso
Daniela Nunes COSTA (G/UFG)
Orientadora: Eliane Marquez da Fonseca FERNANDES (D/ CRIARCONTEXTO/UFG)
Esta pesquisa tem caráter teórico e visa analisar a construção de sentido do enunciado, por meio das
vozes sociais assumidas pelos sujeitos falantes na tirinha de Armandinho, ilustrada pelo catarinense
Alexandre Beck. Os estudos dessa análise vão se centrar no campo da Análise do Discurso (AD),
tendo em vista as possibilidades que esse terreno pode oferecer no processo de compreensão do
enunciado. A etapa metodológica fundamenta-se na interpretação textual da tira, que retrata a
discussão das personagens mãe e filho, na qual discutem, implicitamente, a noção da beleza
feminina, levando em consideração as vozes que se contrapõem e denunciam, dessa maneira, os
padrões sociais por trás da fala da mãe. A ancoragem teórica aqui utilizada repousa em FIORIN
(2008), necessariamente no trabalho que faz uma introdução ao pensamento de Bakhtin, no qual
apresenta a noção de sujeito dialógico que, segundo ele, constrói sua subjetividade conforme as
relações sociais que participa. Desse modo, em muito seu estudo contribuirá para o entendimento da
formação e atuação das vozes incorporadas pelos sujeitos do discurso. Há, ainda, as contribuições
de RC MARCHEZAN (2006), que em seu texto trata do diálogo em variados pontos de vista, desde
sua definição como desempenho verbal, em que permite a alternação entre os sujeitos, à noção que
faz dele um ponto comum de tensão de valores, de forças sociais que provocam a reação do eu com
o outro. Em resumo, pretende-se com esse trabalho confirmar a hipótese de que as vozes adquiridas

por meio de um inconsciente coletivo muito dizem sobre o sujeito e, desse nodo, atuam na
construção de sentido do enunciado.
O ensino gramatical pela criação neológica de Grande Sertão: Veredas
Guilherme de Moura CUNHA (G/UFG)
Orientadora: Eliane Marquez da Fonseca FERNANDES (D/ CRIARCONTEXTO/UFG)
Este trabalho pretende analisar a construção de neologismos no romance Grande Sertão: Veredas
(1956), de Guimarães Rosa, por meio da reflexão com as prescrições da gramática normativa e sua
condução ao ensino de língua portuguesa. Partindo-se diacronicamente da tradição gramatical da
Antiguidade Clássica ao prestígio social da contemporaneidade, busca-se compreender o tratamento
dado do neologismo, como recurso estilístico e fenômeno linguístico, pelo professor, de acordo com
sua concepção de gramática e língua seguidas e o ideal utópico de bela escrita, imaginado pelas
instituições sociais. Por meio do processo de construção de novas palavras, faz-se uma reavaliação
sobre a distinção fundamental da morfologia - de classes abertas e fechadas - e da disseminada pelas
escolas que preconizam a normatividade - de classes variáveis e invariáveis. Para analisar a relação
pragmático-discursiva do estilo de Rosa, suas escolhas formais no romance e propor uma prática
docente voltada à observação textual, apoia-se na definição de neologismo encontrada nas
gramáticas de Azeredo (2018), Bechara (2015) e Cunha e Cintra (2016), bem como procura-se as
fronteiras da divisão gramatical em classes de palavras. Indissociável à questão purista e ao ensino
de português, a criação neológica estilística do escritor mineiro traz intrinsecamente uma discussão
lexical das categorias semânticas a ela associada, mediante relação significante-significado, a ser
considerada no ensino de línguas. Tendo como base esse ambiente, demonstra-se, por fim, como
abordar nas escolas a ocorrência de neologismos, em particular, e a própria gramática, em geral,
para abranger a diversidade linguística, a ligação expressão-conteúdo e a capacidade da linguagem
de manifestar múltiplos sentidos discursivamente.
A abordagem da classe gramatical dos verbos feita pelos livros didáticos das escolas goianas
Gildo Antônio RODRIGUES FILHO (G/UFG)
Orientadora Eliane Marquez da Fonseca FERNANDES (D/ CRIARCONTEXTO/UFG)
Este trabalho de cunho teórico investiga como são abordados os conteúdos que compõem o nicho
da Gramática Tradicional nas escolas goianas, focando na classe dos verbos, que é uma das classes
que recebe maior cobrança de um “domínio perfeito” por parte dos falantes da língua portuguesa,
tanto na escrita, quanto na fala. Para desempenhar tal análise, tomaremos como objeto de
investigação, um livro didático que está sendo trabalhado atualmente com alunos, do 7o ano, de
uma escola goiana. Dedicaremos atenção à maneira como os exercícios de fixação propõem o
estudo da classe dos verbos. Apoiaremos essa análise nos seguintes pressupostos teóricos: as
páginas que contemplam a classe dos verbos da “Nova gramática do português contemporâneo” de
Celso Cunha e Lindley Cintra (2001) e da “Gramática pedagógica do português brasileiro” de
Marcos Bagno (2011). Além disso, será usado o texto “Por que (não) ensinar gramática na escola”,
de Sírio Possenti (1996), para podermos relacionar o conteúdo encontrado nos livros com o ensino
de gramática tradicional proposto por Possenti. Elencamos exercícios do livro didático e
relacionamos com os materiais teóricos de apoio, a fim de verificar se estes livro que os professores
estão usando atualmente nas escolas, contribuem para a perpetuação do ensino engessado da
gramática por meio da metalínguagem, ou, se eles rejeitam essa maneira cristalizada de ensino e
propõem uma nova perspectiva, com tarefas que levem os alunos a pensarem a respeito dos verbos,
de maneira que atinjam esferas que se localizam fora da sala de aula, relacionando o conteúdo com
a prática da língua portuguesa, contribuindo de forma positiva e mais eficaz para o real aprendizado
da respectiva classe gramatical.

Memes, reflexo social e ferramenta de formação do pensamento crítico:
análise dialogia em Bakhtin
Douglas Anunciação SOUZA (G/UFG).
Orientadora: Eliane Marquez da Fonseca FERNANDES (D/ CRIARCONTEXTO/UFG).
Com o avanço da tecnologia surgiram novos meios de comunicação e novas formas de expressão, a
internet se tornou o maior portal por onde as pessoas trocam informações e realizam pesquisas.
Com essa nova forma de ver e construir o mundo surgiram as redes sociais, ferramentas virtuais de
relação e interação entre os seus usuários. O meme é o gênero literário mais presente no universo
online, através dele as pessoas compartilham e expressam sentimentos de todas as espécies e expõe
opiniões acerca de assuntos diversos. A análise realizada é feita com base nos estudos do
Dialogismo, pesquisa publicada por Mikhail Bakhtin (1895-1975), tem como proposta observar os
sentidos de valores que se relacionam nos enunciados de um meme que circula nos meios virtuais,
sociais e culturais brasileiro, levando em consideração a temática “educação e trabalho”. Como
objetivo central, esse trabalho procura mostrar a influência que o meme exerce na elaboração do
pensamento crítico e formação de opinião das pessoas que passam cada vez mais tempo conectadas,
e perceber que através dessa ferramenta é possível fazer uma análise e uma reportagem sobre
diferentes temas socioculturais de forma crítica e desconstruída. A análise foi realizada na
observação de um meme compartilhado na rede social Instagram, a imagem em questão é composta
por um professor rindo das condições atuais de um de seus ex-alunos que trabalha em uma rede de
alimentos fast-food, dessa forma, essa análise procura observar e entender os juízos de valores que
existem nas relações entre professor-aluno e educação-trabalho.
Análise das vozes enunciativas na propaganda da marca Lola Cosméticos
Fabiana Santos Souza OLIVEIRA (G/UFG)
Orientadora Eliane Marquez da Fonseca FERNANDES (D/ CRIARCONTEXTO/UFG)
O presente estudo teórico tem por objetivo a realização de uma análise das diversas vozes
discursivas presentes em uma propaganda. O aspecto é a representação da mulher negra em uma
divulgação feita pela marca de cosméticos Lola Cosmetics. Essa propaganda lança a nova linha de
produtos para cabelos cacheados e intitula-se “Meu cacho, minha vida”. O título remete a um
projeto federal que colabora com financiamentos habitacionais, intitulado “Minha casa, minha
vida”. O texto utiliza linguagem informal, repleta de gírias utilizadas por determinadas faixas
etárias de jovens, bem como expressões que refletem um nível de intimidade entre locutores e
interlocutores. A parte de texto verbal, também, remete ao atual período de crise econômica, pelo
qual passa o Brasil. Somado a isso, a imagem, ao lado dos produtos, é o desenho de uma mulher,
negra, com vestido de oncinha, seios parcialmente à mostra, tatuagem que se encaminha para os
seios, cintura fina, argolas, lábios carnudos e aplicados batom vermelho, fatores que reforçam o
estereótipo de mulher negra como símbolo sexual. Há também, o incentivo ao empoderamento
feminino, representado tanto pelo cabelo volumoso da negra quanto por frases como “Lola
empodera na crise”, e “E como somos empáticas, empoderadas [...]”. A metodologia interpretativa
usada neste trabalho pauta-se no dialogismo que é estudado, refletido e refratado por Bakhtin –
incluindo a parte em que ele estuda as relações intertextuais – e a polifonia estudada por Ducrot.
Encontramos vozes que perpassam essa propaganda, e observar a contradição entre a política da
empresa e marketing, visto que, ao incentivar o empoderamento feminino e negro, ressalta e revisita
estereótipos desse mesmo público. Além de, falar sobre dificuldades geradas pela crise econômica,
no mesmo período em que saiu uma reportagem afirmando que a empresa Lola Cosmetics havia
crescido 200% em meio à crise.

Dialogismo e intertextualidade bakhtiniana: estudo de suas manifestações
em discursos políticos
Kelly Cristina Loreto FAGUNDES (G/UFG)
Orientadora: Eliane Marquez da Fonseca FERNANDES (D/CRIARCONTEXTO/UFG)
O presente trabalho refere-se a uma pesquisa teórica que visa analisar, pela perspectiva bakhtiniana,
um trecho do discurso proferido pelo Senador Aécio Neves (2015). Queremos mostrar como ocorre
um dialogismo intertextual nesse o discurso que é marcado por traços de vozes diversas de textos
outros em inter-relação discursiva. Estão presentes marcas que remetem a uma fala de Ulysses
Guimarães (1992) e outros. Com o auxílio dos conceitos de enunciado, enunciação e dialogismo dos
estudiosos Bakhtin e também de Fiorin (1999), Barros (1999) e Brait (2014) a análise busca
destacar como o fator intertextualidade, como diálogo entre textos, foi utilizado para a produção dos
sentidos que refletem a intencionalidade e as ideologias impregnadas nos enunciados produzidos.
As múltiplas vozes em polifonia discursiva dos enunciados são comparadas a fim de estabelecer
convergências, para destacar como esses dizeres determinam uma relação dialógica entre
enunciadores, entre um antes e um depois e entre discursos. Os resultados mostram uma polifonia
que corresponde à forma como a voz de outrem se manifesta por meio da intertextualidade o que é o
fator essencial para a construção dos sentidos e da intencionalidade do enunciador conforme as
teorias dialógicas de Bakhtin.

MESA 28 - A APRENDIZAGEM COLABORATIVA DE LÍNGUAS: ESTUDOS EM
AMBIENTES PRESENCIAIS E VIRTUAIS
Coordenação: Francisco José Quaresma de FIGUEIREDO

A colaboração na aprendizagem das línguas: compreendendo conceitos
em diferentes contextos
Francisco José Quaresma de FIGUEIREDO (D/UFG)
Nesta comunicação, será apresentado um referencial teórico que nos faça melhor compreender o
que vem a ser aprendizagem colaborativa – seus benefícios, suas limitações e suas aplicações aos
processos de ensino e de aprendizagem de línguas em contextos presenciais e virtuais. A
aprendizagem colaborativa é uma abordagem filosófica construtivista, que se refere, grosso modo, a
situações educacionais em que duas ou mais pessoas aprendem ou tentam aprender algo juntas, seja
por meio de interações em sala de aula ou fora dela, seja por intermédio de interações mediadas
pelo computador, cuja ênfase recai na coconstrução do conhecimento dentro e a partir dessas
interações. Serão apresentados os principais construtos dessa abordagem, que se baseia na teoria
sociocultural de Vygotsky, tais como interação, mediação, zona de desenvolvimento proximal,
scaffolding, colaboração, cooperação e telecolaboração. Também apresentarei alguns resultados de
estudos que focalizaram sua investigação nas interações que ocorrem entre os alunos tanto na sala
de aula quanto no mundo virtual. Esses estudos reforçam o fato de que interação e colaboração são
elementos-chave para a aprendizagem de uma língua estrangeira, uma vez que os participantes em
tais interações desempenham um papel mais ativo nesse processo.

Experiências de aprendizes de línguas com Teletandem: um projeto colaborativo para
encorajar interações em tandem
Fernanda Franco TIRABOSCHI – PG/UFG
Orientador: Francisco José Quaresma de FIGUEIREDO
Viviane KLEN-ALVES – PG/UGA
Nesta comunicação, apresentamos os resultados de um estudo sobre colaboração que ocorreu,
durante um semestre letivo, entre duas professoras, uma de uma escola secundária brasileira e a
outra de um colégio técnico americano. Juntas investigamos o potencial das interações em tandem
para o aprimoramento da aprendizagem de segunda língua. Partindo de uma perspectiva de
pesquisa-ação, avaliamos o impacto da parceria de Teletandem na participação de nossos alunos em
duas sessões de telecolaboração conduzidas por eles com nosso apoio. Nessa pesquisa empírica de
cunho qualitativo, conduzimos entrevistas semiestruturadas com os alunos e também distribuímos
um questionário com o objetivo de explorar as atitudes dos estudantes em relação à própria
aprendizagem de línguas e sua percepção de seu desenvolvimento linguístico (aumento da fluência)
na segunda língua. Os resultados encorajam parcerias no formato de colaborações interinstitucionais
com o objetivo de promover o envolvimento dos alunos em tarefas comunicativas em português e
em inglês. Os resultados também demonstram como esse tipo de atividade telecolaborativa
promove atitudes positivas que resultam no incentivo ao crescimento da participação estudantil e no
aumento da competência intercultural por parte dos alunos.

Os jogos e a aprendizagem de inglês na escola pública: a mediação em foco
Marco André Franco de ARAÚJO (PG/UFG)
Orientador: Francisco José Quaresma de FIGUEIREDO
No processo de aprendizagem, a mediação é considerada fundamental no desenvolvimento
sociocognitivo do aluno e, assim, pode se dar através de vários instrumentos como, por exemplo,
materiais, sistema de símbolos como a linguagem, o comportamento do indivíduo nas interações
sociais. Nesse sentido, em contexto de sala de aula de língua estrangeira, a mediação pode ser
originada pelo professor, pelo material que é usado, pelo discurso dos outros e nas interações entre
os alunos. Assim, os estudantes fazem uso de estratégias de mediação que, segundo Villamil e
Guerrero (1996) e Figueiredo (2003), são ações que facilitam a realização de tarefas. Elas incluem a
utilização de recursos externos, a utilização da L1, o uso de scaffolding, entre outros. Esta
comunicação relata e discute um estudo realizado em uma sala de aula de LE, buscando
compreender quais estratégias mediadoras foram utilizadas pelos alunos na solução de jogos
colaborativos nas aulas de inglês. Para isso, foi realizada uma investigação qualitativa em que foram
gravadas em áudios as interações entre os alunos, feitas observações das aulas, entrevistas com os
participantes e, após, a análise das interações. As aulas envolviam atividades com jogos, onde os
alunos interagiam com seus colegas e colaboravam para a realização das atividades. Nas interações,
percebemos que os jogos facilitaram a aprendizagem dos alunos, que por sua vez, utilizaram a LE
de maneira significativa, mesmo utilizando, também, constantemente a sua língua materna.

A aprendizagem de escrita DAS Línguas de SInais (ELiS) em contexto colaborativo
Guilherme Gonçalves de FREITAS (PG/UFG)
Orientador: Francisco José Quaresma de FIGUEIREDO
Na Universidade Federal de Goiás, a escrita das línguas de sinais (ELiS) é o sistema adotado nos
cursos de licenciatura e bacharelado em Letras: Libras como disciplina obrigatória. A ELiS criada,
em 1998, pela professora Mariângela Estelita Barros, desperta a atenção de vários professores que
trabalham com essa modalidade. O objetivo dos docentes que atuam com a disciplina é criar
metodologias de ensino que inibam a presença de crenças de que aprender essa escrita é difícil,
complexa e que demanda muito tempo para aprender. Assim, ao verificar todas essas inquietações,
busco verifica os benefícios da aprendizagem colaborativa durante uma tarefa de produção de
textos, em ELiS, realizada com seis alunos ouvintes cursando a disciplina. Para a coleta de dados,
utilizamos: 1) entrevistas – para obter a percepção dos alunos sobre escrever colaborativamente e
individualmente; 2) gravações de áudio e vídeo – para verificar as estratégias realizadas em sala e,
por fim, 3) o texto carta convite, escrito em ELiS pelos alunos. Como eixo orientador deste estudo,
trago teorias que explicam a importância da interação e da aprendizagem colaborativa em contextos
de segunda língua (FIGUEIREDO, 2006; FREITAS; FIGUEIREDO, 2019; GOMES; RIOS;
OLIVEIRA, 2017). A escolha dessas teorias ocorre pela oportunidade que os alunos têm para tirar
dúvidas, fazer correções, promover autonomia de aprendizagem e, principalmente, pelo caráter
comunicativo que ela propõe. Assim, o estudo busca responder às seguintes perguntas: Quais as
percepções dos alunos quando escrevem em ELiS individualmente e com o colega?; De que forma a
produção de texto, numa perspectiva colaborativa, pode ajudar os alunos na escrita em ELiS? Os
resultados mostram que, durante a produção em pares, os alunos têm a oportunidade de troca de
conhecimento, possibilidade de aumento da autoestima na aprendizagem de ELiS, oportunidade de
correção e reflexão, entre outros.

MESA 29 - SURDO, LIBRAS E TRADUÇÃO
Coordenação: Gilmar Garcia MARCELINO
O processo de tradução intermodal de um texto acadêmico em português escrito para a
Língua Brasileira de Sinais (Libras) em vídeo
Thaís Fleury Avelar (D/UFG)
Neste resumo, fruto da minha qualificação de doutorado apresenta o desenvolvimento inicial de um
estudo empírico-experimental que tem como objetivo principal investigar o processo da tradução de
um texto acadêmico em português escrito para a Libras em vídeo, realizado por tradutores-atores
surdos e ouvintes. A partir da descrição do processo, de seus aspectos operacionais e cognitivos,
apresentamos uma análise inicial das estratégias empregadas. A abordagem segue uma perspectiva
qualitativa, descritiva e exploratória sobre algumas características processuais relacionadas à
tradução intermodal – que é considerado um processo de tradução/interpretação envolvendo uma
língua oral-auditiva e outra gestual-visual (Libras-Português, Espanhol-ASL, etc.). Para tanto,
investigamos a tradução do texto escrito em português, como texto fonte, para a Libras em vídeo, a
qual foi realizada uma dupla de tradutoras-atrizes de Libras-Português. Para os dados da tese serão
analisadas mais três duplas: dois tradutores-atores surdos; dois tradutores-atores ouvintes; e um
tradutor-ator surdo junto a um tradutor-ator ouvinte. Para alcançarmos esse objetivo, contamos com
a contribuição teórica de autores, tais como: Alves (2001), Hurtado Albir (2005), Nord (2016),

Rodrigues (2013), dentre outros teóricos sobre Estudos da Tradução e Estudos da Interpretação da
Língua de Sinais (ETILS). As ferramentas para a coleta de dados que foram usadas são as gravações
em vídeos, entrevistas e protocolos verbais retrospectivos (TAPs). Na pesquisa-piloto, foi feita a
aplicação do desenho experimental da pesquisa junto aos instrumentos de coleta de dados. Usamos
o ELAN (Eudico Language Annotator) para a transcrição dos dados e anotações para obter os
resultados de análise dos aspectos processuais da tradução intermodal. Na análise, ainda em
andamento, estamos verificando novas maneiras de abordar os dados e analisá-los de acordo com
nossos objetivos. Assim, as conclusões, ainda estão em processo de finalização.

Terminologia: criação de sinais de termos utilizados na área de odontologia
Cristiane Siqueira PEREIRA (PG/UnB)
Este trabalho está fundamentado na área de Estudos da Tradução e tem como linha de pesquisa a
terminologia na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) na área de Odontologia. O estudo se justifica
por perceber, claramente, uma expansão da Libras e a escassez de profissionais que usam
terminologias no campo odontológico em Libras. A produção de glossários terminológicos nas mais
diversas áreas do conhecimento e em diferentes línguas surge diante da necessidade de
padronização da linguagem especializada para a consequente eficiência comunicativa. Com a
Língua Brasileira de Sinais não deve ocorrer de forma diferente. Assim como no Português temos
mais de uma palavra para designar um conceito, em Libras também pode existir mais de um sinal
para representá-lo. No entanto, o objetivo deste trabalho foi confeccionar um modelo de glossário
bilíngue em Português / Libras. Para a criação dos sinais-termo, e respeitando a cultura do surdo, foi
necessária a presença de pessoas surdas para elaboração destes novos sinais, pois um sinal não pode
ser criado sem a presença, auxílio e aceitação dos surdos. Sendo assim, os termos escolhidos na área
de cirurgia oral foram: exodontia, pericononarite, abscesso apical, remoção de siso, tracionamento,
implante e cirurgia plástica gengival. Vale respaldar que esta pesquisa apresenta resultados parciais
e o glossário, será uma ferramenta facilitadora que poderá servir como instrumento de auxílio na
consulta odontológica e apropriação de comunicação de pacientes surdos, bem como do
intérprete/tradutor e assim promover uma comunicação mais efetiva por parte do ouvinte / surdo,
facilitando o acesso tanto da comunidade surda bem como dos profissionais odontólogos.
A explicitação na tradução do livro “O pequeno príncipe e o pássaro de fogo” da Língua
Portuguesa para Libras
Gilmar Garcia MARCELINO (D/UFG)
Esta pesquisa fundamenta-se na necessidade de contribuir com o processo de inclusão dos Surdos,
no que diz respeito à comunicação e do acesso destes às obras literárias. Embora haja uma
quantidade expressiva de Surdos no Brasil, muitos destes enfrentam dificuldades em relação à
leitura e produção de textos literários. O objetivo geral deste trabalho foi traduzir “O Pequeno
Príncipe e o Pássaro de Fogo” em vídeo adaptado em Libras e verificar o uso de explicitação,
envolvendo aspectos culturais do tradutor na tradução de textos literários em Português para Libras,
como objetivos específicos buscamos: descrever o processo tradutório de português para Libras do
livro infanto-juvenil; analisar o uso de explicitação e outros aspectos tradutórios na tradução do
texto em português para Libras; discutir os possíveis desdobramentos causados pelas diferenças
culturais da tradução. Os referentes objetivos se justificam diante de nossas experiências tanto na
docência, quanto na tradução/interpretação para os Surdos, por compreender a necessidade de que
os processos de tradução levem em consideração a forma de ver e de interagir com o mundo
específico das pessoas Surdas, por meio da utilização de recursos visuais, tenham acesso à
informação e aos diferentes gêneros literários. O processo de tradução/interpretação foi organizado

em forma de vídeo e contou com algumas adaptações, para que o trabalho final pudesse dar acesso
às pessoas Surdas, tais como: a criação dos sinais adaptados; os vídeos adaptados em Libras, texto
adaptado em português para Libras e o uso de explicitação envolvendo aspectos culturais do
tradutor na tradução de textos literários em Português para a Libras. Esperamos que esta pesquisa
se torne uma contribuição efetiva para a redução da barreira de comunicação enfrentada pelas
pessoas Surdas, que impulsione vários outros trabalhos com estes objetivos e que tenha o Surdo
como protagonista de sua própria história e produção.
O que é um intérprete surdo?
Rodrigo Nascimento GUEDES (PG/UnB)
Neste, pretende-se explicitar sobre o profissional intérprete surdo com base no Estudo da Tradução
e Interpretação e da Interpretação em Língua de Sinais(LS). Ainda são poucas as pesquisas sobre a
atuação dos intérpretes surdos no Brasil e, diferente do que vêm acontecendo em outros países, já se
encontra pesquisas internacionais sobre assunto e o quanto essas têm se desenvolvido no mundo
afora através de pesquisadores e intérpretes experientes na área de interpretação de LS. O surdo
pode atuar como um intérprete profissional tanto quanto os ouvintes. Com base nesses argumentos
surgiram alguns questionamentos: Intérprete Surdo é uma palavra nova e envolve um novo
conceito? Então, o que é um intérprete surdo? Qual é a diferença entre um intérprete surdo e um
intérprete não surdo? No Brasil, os intérpretes surdos passaram a ser reconhecidos na comunidade
surda a partir de 1993, momento em que se iniciaram suas atuações em conferências (CAMPELLO,
2014). Isso mostra ser algo recente na profissão envolvendo os intérpretes surdos na Libras e viceversa. No campo de Sinais Internacionais (SI) que (SI), ainda, não é considerado como uma língua
oficial pois não há uma comunidade de origem definida. Entretanto, é muito bem aproveitado como
uma espécie de língua franca, de uso paralelo nas diversas línguas de sinais de cada país,
principalmente, em encontros internacionais de surdos. SI não pode se comparar com o Esperanto,
como uma língua não planejada e, também, não pode se definir como Gestuno, que é referenciado
aos gestos, mas pode ser usado em encontros internacionais. Nos resultados, é possível observar que
os intérpretes surdos trabalham praticam utilizando os dois tipos diferentes de interpretação, isto é,
interpretação simultânea e consecutiva.
Tradução literária em Libras
Maísa Conceição SILVA (PG/UnB)
Este estudo busca refletir a tradução literária em língua brasileira de sinais (Libras) com discussão
sobre a prática de tradução envolvendo desafios específicos da Literatura, ultrapassando as questões
textuais e linguísticas. Assim, a comunicação da Literatura surda cria condições usando a
característica visuo-espacial do surdo, os quais buscam releituras de obras literárias traduzidas em
línguas de sinais em diferentes gêneros e ampliando o processo de significação, comunicação e
compreensão poética. Diante dessa percepção, acredito ser importante, também, trazer tal assunto à
esfera acadêmica, dada a escassez da literatura brasileira, mediante a poética das línguas de sinais
brasileira, visando explorar a expressividade que a poesia representa para cultura surda como forma
de vivenciar socialmente essa experiência no contexto do literário. É por meio de Libras que os
surdos brasileiros manifestam os aspectos de sua cultura, dentre eles os meios de representação de
mundo de surdos e ouvintes diante das influências e fatores sociais e históricos no meio onde estão
inseridos. Assim, a posposta da interface entre ouvintes e surdos busca na acessibilidade e
compreensão da Libras, entre outros aspectos, envolver o processo da compreensão literária, através
da poesia, para a cultura surda utilizando, também, a corporeidade, bem como a utilização de
câmeras; questões de versificação em poemas sinalizados; além das questões de composição de
vídeos, tendo a mídia como ferramenta enriquecedora e que veio para dar valorização para a estética
dos poemas sinalizados.

MESA 30 - AS MÚLTIPLAS FACES DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGESA
Coordenação: Giuliano Pereira de Oliveira CASTRO
As múltiplas faces do ensino de Língua Portuguesa no Brasil
Giuliano Pereira de Oliveira Castro (D/UFG)
O ensino do português pode ocorrer com diferentes especificidades: no nível fundamental, médio e
superior, para falantes nativos ou estrangeiros. Embora em todos os casos o foco seja a língua
portuguesa, Saussure (2006) já esclareceu que o ponto de vista recria o objeto. Portanto, nessas
diversas situações formais, a língua comparecerá à aula de uma maneira particular, conforme as
finalidades em questão (cf. Nóbrega, 2010). As particularidades de cada contexto (re)criam
necessidades específicas de interação na língua-alvo, de tal maneira que, o objeto, ou seja, a língua,
careça de abordagens que atendam aos mais diversos públicos. Nosso enfoque no presente trabalho
é debater algumas dessas abordagens e suas implicações em sala de aula em diferentes modalidades
e contextos, a saber: a formação de professores de Língua Portuguesa como Língua Materna e como
Língua Estrangeira; a avaliação e o desenvolvimento de material didático a esses públicos
diferenciados, bem como o próprio planejamento de cursos e aulas a partir de necessidades
contextuais específicas.
Reflexões sobre o ensino produtivo de gramática na educação Básica
Leosmar Aparecido da SILVA(D/UFG)
Há algum tempo, os estudiosos, sobre o ensino de gramática nas escolas de ensino básico, têm
chamado a atenção para a necessidade de se fazer reflexão sobre a língua. Afirmam que há um
desprezo quase que total à atividade de operação reflexiva sobre a linguagem e que existe uma
focalização em atividades metalinguísticas de identificação e de classificação. Em vista dessa
situação, propõe-se, nesta comunicação, apresentar conteúdos gramaticais que podem ser
trabalhados na escola sob um viés discursivo e funcional e que, por isso, têm a possibilidade de ser
produtivos, no sentido de que terão significação para a vida prática do usuário da língua e no
sentido de que se pode fazer muito usando a língua. Metodologicamente, propõe-se, de início, uma
discussão teórica sobre o tema, para, depois, apresentar pelo menos um conteúdo de cada nível de
análise linguística (fonético/fonológico, morfológico, sintático e semântico) e o respectivo trabalho
funcional-discursivo que poderá ser desenvolvido em sala de aula. Não se trata de apresentar uma
sequência didática, mas apresentar caminhos pelos quais o professor em formação inicial pode
trilhar para realizar um trabalho docente significativo para o aprendiz. Espera-se, como resultado, a
compreensão da proposta e interações por meio de um diálogo após a apresentação.

Ensino de Língua Portuguesa na Educação Básica: contextos de aprendizagem da disciplina
de Estágio na Faculdade de Letras/UFG
Mirian Santos de CERQUEIRA (D/UFG)
A presente comunicação tem como principal objetivo trazer uma discussão panorâmica em torno de
algumas das principais questões relacionadas ao ensino de Língua Portuguesa na Educação Básica,
sobretudo no que se refere aos contextos de aprendizagem vivenciados no âmbito da disciplina de
Estágio do Curso de Licenciatura em Letras: Português da UFG, Campus de Goiânia. Para isso,
serão apresentadas informações acerca do funcionamento dessa disciplina no Curso de Letras:

Português, especialmente nos dois semestres de 2018, bem como atividades desenvolvidas pelos
estagiários dessa disciplina. Segundo apontam várias pesquisas (cf. CERQUEIRA, 2003;
GERALDI, 1993; BRASIL, 1998), o ensino de Língua Portuguesa nas escolas brasileiras apresenta
problemas relacionados à formação do professor, metodologias de ensino, infraestrutura das escolas
e contexto social e econômico dos envolvidos nesse processo (professores e alunos). Considerando
tais questões, nosso estudo pretende apresentar uma abordagem, ainda que parcial, para possíveis
encaminhamentos acerca das “dificuldades” encontradas em sala de aula de Língua Portuguesa em
escolas públicas brasileiras, tomando como ponto de partida a diversidade linguística e social dos
estudantes. Para isso, fazemos um relato de atividades propostas nas disciplinas de Estágio da
Faculdade de Letras/UFG, com o objetivo de contribuir para que sejam repensadas práticas de
ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa em escolas públicas de Goiânia. Esse relato,
associado a práticas metodológicas inovadoras, poderá contribuir significativamente para o
desenvolvimento de habilidades e domínios de leitura e produção de textos por parte de estudantes
da Educação Básica, impactando, assim, o desempenho desses alunos em diferentes situações de
uso público da linguagem.
Elaboração de materiais de ensino de Língua Portuguesa: uma proposta funcionalista
Mariana Rigonatto (PPGLL/FL/UFG)
Orientador: Leosmar Aparecido da Silva (D/FL/UFG)
A formação acadêmica tem mostrado uma deficiência em relação às discussões e práticas da
elaboração de materiais de ensino. Isso se comprova com uma dificuldade constante de professores
em escolher, selecionar, ressignificar e modificar atividades que, muitas vezes, chegam prontas e, de
certa forma, impostas por mecanismos de controle legitimados socialmente como fontes de
conhecimento, como, por exemplo, o livro didático. Assim, neste trabalho, nosso foco de atenção
está principalmente nesse espaço vazio, no que diz respeito a um desenvolvimento para além do
conhecimento tecnicista, centrado na função discursiva do sujeito (professor e aluno), enquanto
origem e unidade das significações e do agrupamento do discurso pedagógico. O trabalho
possibilita, então, ao professor a construção autoral de material didático, considerando, para isso, o
contexto sócio-histórico de sua atuação e um estudo da língua em uso. O objetivo, portanto, é levar
esse tema à discussão, apresentando algumas propostas para a elaboração de materiais de ensino da
língua portuguesa em uma perspectiva funcionalista.

Ensino de Português como Língua Estrangeira: o início da caminhada
Mirielle Rosa Nunes Faria (G/FL/UFG)
Orientador: Giuliano Pereira de Oliveira Castro (D/FL/UFG)
O ensino de português como língua estrangeira, especialmente para cidadãos estrangeiros, exige
uma maior compreensão de mundo do outro como um todo. Desse modo, o processo de ensino
aprendizagem visa atender e compreender as expectativas do aluno não somente no aspecto
tradicional de ensino de gramática, mas também transmitir saberes da cultura da língua que se quer
ensinar. Especialmente nos níveis básicos em que o aluno com baixo nível de instrumentalização da
língua portuguesa, volta-se para o aprendizado de componentes linguísticos (léxico e sintaxe,
sobretudo) que são mais naturais entre falantes de línguas irmãs do português, como espanhol,
francês e italiano. Em sala de aula o conteúdo introdutório para cada tema que se pretende tratar
concerne exercícios de audição com recurso a música nacional de grandes artistas brasileiros, o que
gera discussões sobre períodos históricos, arte e formação cultural; visualização de filmes ou
promoção de trabalhos de pesquisa sobre hábitos do cotidiano; eventos, personalidades, culinária
nacional e local; receitas para trabalhar, por exemplo, quantidades e proporções matemáticas e, por

fim, costumes que caracterizam a identidade da língua portuguesa brasileira. Não obstante, as
variedades de ensino salientam as novas tecnologias de informação, no entanto, o que faz o
processo de aprendizagem são também as trocas que orientam na construção da relação alunoprofessor.

MESA 31 - LIBRAS NA FORMAÇÃO DE FUTUROS PROFESSORES
Coordenação: Gláucia Xavier dos Santos PAIVA

Libras na Licenciatura
Ana Raquel Gonçalves de SOUSA (G/UFG)
Maria José dos SANTOS (G/UFG)
Thamara Cristina SANTOS (G/UFG)
Thuanny Gonçalves da SILVA (G/UFG)
Orientadora: Gláucia Xavier dos Santos PAIVA
O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito de um projeto de Prática como Componente
Curricular - PCC 2018, cujo objetivo principal tem como foco a Disciplina de Libras ofertada nos
Cursos de Formação de Professores. A Lei de Libras nº 10.436, de 24 de abril de 2002 reconhece a
Língua Brasileira de Sinais como meio legal de comunicação e expressão da comunidade de
pessoas surdas. É regulamentada pelo Decreto Lei nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005, que além
de reconhecer a Libras como língua oficial das comunidades surdas do Brasil, dispõe sobre a
obrigatoriedade de seu uso e difusão para o acesso das pessoas surdas à educação. O estudo tem
como proposta metodológica uma análise comparativa da ementa da disciplina de Libras ofertada
nos cursos de licenciatura por meio de uma análise crítica dos dados embasados por teóricos como:
Rossi (2017), Imbernón (2009), Gesser (2009) e Strobel (2016). Diante dessas observações,
consideramos ser essencial que os futuros professores tenham maior contato com a Libras, visando
fluência e competência na comunicação. Bem como um aprendizado real e eficaz sobre estratégias
de ensino, metodologias e didáticas específicas para o ensino de surdos, de forma a garantir uma
educação futura de qualidade para os alunos em questão.

O Ensino de Libras na Licenciatura: Tecendo um Diálogo entre o Real e o Ideal
Lúcia Aparecida da Costa MOURA
Thais Gabrielly Lima OLIVEIRA
Nubia Kelle Lima de Oliveira FARIA (G/UFG)
Orientadora: Gláucia Xavier dos Santos PAIVA (D/UFG)
Este projeto tem como objetivo analisar o currículo do ensino de Libras nas licenciaturas, na
concepção do professor e do aluno. O que justifica sua realização é a necessidade de perceber como
se estrutura a disciplina libras que, hipoteticamente, acreditamos ser insuficiente para habilitar o
docente a exercer a função. Isto porque a proposta ainda gira em torno de um ensino de libras,
técnico e instrumental ao invés de trazer embasamentos teóricos e práticos acerca contexto sócio
histórico e educacional do surdo na sociedade. Sob o ponto de vista teórico esta pesquisa baseia-se
nos pressupostos da Lei 10.436/02 e Decreto nº. 5.626/05, Paiva et al. (2018), Sacristán (2000),
Elliott (1991), Goméz (1998), dentre outros. Sob o ponto de vista metodológico, trata-se de uma
pesquisa de campo, embasada em Marconi e Nunes (2003), Severino (2007) e Zanette (2017). A
pesquisa se dividirá em três etapas: inicialmente será feita uma visita a instituição de ensino

superior (IES) em Goiânia, para apresentação da proposta e colher dados e autorização para realizar
a pesquisa. Em seguida, será feita entrevista com os docentes e logo após com os discentes
envolvidos no processo de investigação. Paralelamente será feito o levantamento bibliográfico e, a
última fase, destina-se a analisar os resultados obtidos anteriormente, relacionado/refutando a teoria
e prática. Nossas considerações finais almejam demonstrar a importância de um currículo adequado
para o ensino de Libras nas licenciaturas, de modo a garantir um ensino de qualidade na perspectiva
crítico-reflexiva. Assim, faz-se necessário, que o currículo da disciplina de libras, se torne
efetivamente significativo para a formação de professores, capaz de desvendar o processo históricocultural do alunado surdo, bem como de formar profissionais competentes para atender as demandas
e as exigências linguísticas e culturais da pessoa surda.

A Disciplina de Libras nos Cursos de Licenciatura em Física
Cinthia Alves Pereira MIGUEL (G/UFG)
Letícia França FAGUNDES (G/UFG)
Fabiane Ferreira da Silva MORAES (D/UFG)
A oferta da disciplina de Língua Brasileira de Sinais (Libras) nos cursos de licenciatura é
assegurada pelo Decreto 5.626/2005. Considerando que o referido documento não discrimina todos
os aspectos referentes à prática educacional procuramos no presente trabalho compreender como
tem sido o desenvolvimento da disciplina nos cursos de licenciatura. O objeto de estudo é composto
pelas ementas da disciplina de Libras ofertada nos cursos de licenciatura em Física nas seguintes
universidades: UFG (Universidade Federal de Goiás), IFG (Instituto Federal de Goiás), UEG
(Universidade Estadual de Goiás) e PUC (Pontifícia Universidade Católica de Goiás). O objetivo
foi de analisar a carga horária, conteúdo programático e referencial bibliográfico do plano de aula e
da matriz curricular. A análise baseou-se nas considerações teóricas de Gesser (2009), Wilcox
(2005), Strobel (2008), entre outros. Os resultados da pesquisa apontaram que a carga horária total é
semelhante entre as Universidades, no entanto o IFG se destaca por ter o menor tempo de duração,
contabilizando 27 horas. Quanto ao referencial bibliográfico chamou a atenção o fato de que as
referências de livros são focadas em Educação e inclusão, poucos sobre a Libras. Acerca do
conteúdo descobrimos que são abordados assuntos e autores que se referem à questão sociocultural
do Surdo, a parte histórica, como também os sinais. Por fim, a pesquisa apontou que as disciplinas
não são ofertadas de maneira satisfatória, deixando falhas de extrema importância na construção de
futuros professores, que irão atuar com alunos surdos.
O Ensino de Libras em Cursos de Educação Física
Elizeth da Costa ALVES (G/UFG)
Miriane Maria RODRIGUES (G/UFG)
Orientadora: Gláucia Xavier dos Santos PAIVA (D/UFG)
Este trabalho tem como objetivo investigar a oferta da disciplina de libras nos cursos de Educação
Física da UFG, UEG e PUC Goiás, em Goiânia, tendo em vista sua obrigatoriedade nos cursos de
formação de professores. O que justifica sua realização é o fato da Lei 10.436/02, que oficializa a
Libras como língua e do Decreto 5.626/05 não estabelecerem parâmetros para orientar sua
aplicação. Isso tornou um infortúnio e ainda causa transtornos para as universidades que não sabem
exatamente como aplicá-la. Diante dessa situação, consideramos pertinente observar como a Libras
tem sido ensinada para os graduandos do curso e das Instituições ora mencionadas, tendo em vista
que o ensino de Libras para estudantes das licenciaturas perpassa pelo crivo da necessidade de se
incluir o aluno surdo na educação básica. Tem-se como embasamento teórico para esta pesquisa
alguns estudiosos como: Paiva et al (2018), Quadros (2005), Rossi (2010), Skliar (1998), Mazzota

(1996) e Mantoan (2006). Para obtenção e análise dos dados, utilizamos de metodologias
qualitativas como pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, com análise de ementas da
disciplina de Libras, do curso de Educação Física dessas universidades. Pode-se concluir, que
algumas instituições ainda têm dificuldades em compreender a Libras como uma língua de fato. E
que por isso, talvez seja necessária uma reformulação nos meios e métodos do ensino de Libras nos
cursos de licenciatura. Deve-se buscar interação entre a teoria e a prática, a fim de desenvolver o
aprendizado efetivo da língua de sinais, assim como a formação de profissionais para ensinar em
Libras, seus futuros alunos surdos.

A Disciplina de Libras ofertada no Curso de Licenciatura em Matemática
Gean Campos FILIPE (G/UFG)
Orientadora: Gláucia Xavier dos Santos PAIVA (D/UFG)
Este estudo tem como objetivo perceber como se estrutura a disciplina Língua Brasileira de Sinais –
Libras, ofertada aos estudantes, futuros professores. A preocupação com o avanço da língua na
sociedade justifica este estudo, pois a qualidade do que está sendo transmitido aos alunos das
universidades é crucial para este processo. Sob o ponto de vista teórico levamos em consideração as
colocações de Vygostsky (2008), Goldfeld (1997) e do artigo 9º do Decreto nº 5.626. Foi realizada
uma análise documental das ementas da disciplina de Libras no curso de Matemática da
Universidade Estadual de Goiás – UEG, da Universidade Federal de Goiás - UFG e da Pontifícia
Universidade Católica de Goiás - PUC. O tema foi abordado de forma qualitativa observando a
carga horária, os semestres do curso em que é ministrada a disciplina e também os temas a serem
abordados. De acordo com os parâmetros analisados, pudemos perceber que é transmitida apenas a
base da disciplina de Libras e que o tempo é insuficiente para transmitir os devidos conhecimentos
para os futuros professores para que eles fiquem capacitados a lidar com o desafio de ensinar alunos
surdos em sua língua materna. Desse modo, necessita-se de uma reformulação das ementas para
deixar os futuros professores realmente capacitados a trabalharem com alunos surdos em todas as
suas perspectivas.

MESA 32 - O ENSINO DE LIBRAS COMO L2
Coordenação: Gláucia Xavier dos Santos PAIVA

Diálogos comunicativos em Língua Brasileira de Sinais (Libras):
aperfeiçoamento e reflexões socioculturais para o uso prático dessa língua
Anderson Taveira de SANTANA (PG/UFG)
Cinthia Alves Pereira MIGUEL (G/UFG)
Ícaro Augusto SANTOS (G/UFG)
Vanessa Pinto MORAES (G/UFG)
Orientador: Guilherme Gonçalves de FREITAS (D/UFG)
Esta pesquisa, ainda em andamento, tem como objetivo promover o contato da comunidade
acadêmica com a comunidade surda, de modo a proporcionar maior participação dos alunos com a
Língua Brasileira de Sinais (Libras) e sobre a cultura surda. A justificativa deste projeto de extensão
é criar oportunidades de os alunos matriculados na disciplina de Libras, como requisito obrigatório,
terem mais oportunidades de interação com falantes fluentes nessa língua, bem como ser uma forma

de disseminação da língua e a comunidade surda. Sob o ponto de vista teórico, é um estudo que se
baseia em autores que explicam sobre a importância de promover metodologias comunicativas em
sala de aula, visto que, na medida em que os alunos são expostos a essa língua, eles tendem a
experimentar, observar e errar, permitindo, assim, melhores saberes do que estão aprendendo
(OLIARI et al., 2012; OLIVEIRA, 2017). Sob o ponto de vista metodológico, é uma pesquisa de
cunho etnográfico cuja realização acontece em uma sala de aula em que é ministrada a disciplina de
Libras. Nessa aula, além do professor responsável pela disciplina, participam alunos, professores e
membros da comunidade surda, todos fluentes em Libras. A execução das atividades acontece
sempre no final do semestre com a realização de encontros dialógicos, em Libras, no decorrer das
aulas. Nossas considerações sobre a realização dessas atividades foram as seguintes: o contato entre
falantes da comunidade surda e alunos da disciplina de Libras, contribui para o crescimento
qualitativo do processo de aprendizado da língua. Além disso, este projeto colabora para a formação
dos participantes envolvidos nesta pesquisa, visto que há um enorme ganho para discussões sobre
metodologias que consigam, de fato, ensinar a Libras numa perspectiva que promova vínculos entre
os alunos e a comunidade surda.

Proposta de atividades para o ensino de Libras em uma perspectiva interdisciplinar
Guilherme Gonçalves de FREITAS (PG/UFG)
Marco André Franco de ARAÚJO (PG/UFG)
A interdisciplinaridade está relacionada à integração das várias áreas do ensino e é considerada
importante para o desenvolvimento do aluno em diversos aspectos (JOSÉ, 2008; LÜCK, 2010;
SILVA; TORRES, 2014). O ensino, nesse sentido, oportuniza ao aluno o desenvolvimento de várias
habilidades como, por exemplo, a curiosidade atrelada ao aprendizado e o interesse em trabalhar
junto com os seus colegas. Por meio de atividades nesta perspectiva, o aluno tem mais
oportunidades para pensar, refletir e agir de maneira crítica em vistas aos mais diversos assuntos
que permeiam o seu contexto, construindo, assim, o seu conhecimento. Nesta comunicação,
apresentamos uma proposta de elaboração e aplicação de atividades interdisciplinares para o ensino
de Libras e meio ambiente para crianças surdas e ouvintes. A educação ambiental é, atualmente,
tema transversal em qualquer área de comunicação. Isso significa que muitos jornais, filmes,
artigos, revistas e rede sociais têm focado em problemas ambientais atualmente. No entanto, embora
esse tema seja muito comum para crianças ouvintes, as crianças surdas, na grande maioria, acabam
não compreendendo coisas simples como, por exemplo, o reaproveitamento de materiais
recicláveis, cuidados contra o mosquito da dengue, uso consciente de água e energia e, também,
sobre a importância do plantio de árvores, entre outros. Todos esses problemas acontecem, na
maioria, pelo fato de os professores não terem domínio da Libras implicando, assim, no
distanciamento do aluno com as tarefas realizadas em sala de aula. Nesse sentido, este estudo
propõe seis atividades que podem se tornar facilitadoras do processo de ensino e aprendizagem de
Libras e meio ambiente direcionando o aluno para a compreensão e conhecimento de temas sociais
básicos como, também, na aprendizagem de Libras.

A disciplina de Libras nos cursos de Letras e Pedagogia da cidade de Goiânia-GO
Gláucia Xavier dos Santos PAIVA (D/PROLICEN-PIVIC/UFG)
Ícaro Augusto SANTOS (G/PROLICEN-PIVIC/UFG)
O presente estudo encontra-se em desenvolvimento e tem por objetivo principal investigar como se
dá a oferta da disciplina de Libras nos cursos de Letras e Pedagogia das Instituições de Ensino
Superior – IES (universidades/faculdade públicas e privadas), com modalidade presencial na cidade

de Goiânia-GO. O que justifica sua realização é a necessidade de compreender como a disciplina se
estrutura, dada sua importância para a formação dos futuros professores que possivelmente, atuarão
junto a alunos (as) surdos (as). Sob o ponto de vista teórico a pesquisa baseia-se em autores que se
destacam nas discussões sobre o tema em questão, como Benassi, Duarte e Padilha (2012) e
Lacerda e Santos (2013), por exemplo. Sob o ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa
bibliográfica e uma pesquisa de campo, de cunho qualitativo. Foi realizado o levantamento das IES
que ofertam a disciplina de Libras, por intermédio do Portal e-MEC, utilizando-se da Lei de Acesso
a Informação 12.527/2011, reunindo assim, um total de 24 IES e a soma de 13 cursos de Letras e 20
cursos de Pedagogia, na cidade de Goiânia. No momento, estamos terminando de coletar as ementas
da disciplina de cada instituição para analisá-las. Ressaltamos a dificuldade de acesso às ementas da
rede privada. Nossas considerações finais almejam contribuir, a partir dos resultados, para o
crescimento qualitativo do processo de formação de professores em geral e, de modo específico, de
professores de libras.

A disciplina de libras em cursos de Biologia
Sônia Rosa Di Maio SILVA(G/UFG)
Tatielle Esteves de Araújo TRISTÃO(G/UFG)
Gláucia Xavier dos Santos PAIVA(D/UFG)
O presente trabalho, ao abordar a importância da Disciplina de Libras na Formação do Professor,
objetiva comparar as ementas da disciplina de Libras. Ministrada nos cursos de Graduação de
Biologia Licenciatura de algumas universidades Goiana: Universidade Federal de Goiás (UFG),
Pontifícia Universidade Católica (PUC) e Universidade Estadual de Goiás UEG, todas nos polos de
Goiânia /Goiás; visando a delinear as tendências teóricas aplicadas à disciplina nessas instituições.
Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo que adotou como procedimento de investigação o
método comparativo, que tem por objetivo ressaltar as diferenças e similaridades entre os fatos
estudados. Carvalho (2010), Mantoan (2006) e Paiva; Faria; Chaveiro (2018), são alguns dos
autores que embasaram nosso estudo. Os resultados demonstraram os cursos em questão estão
cumprindo a Lei ao tornarem a disciplina Libras obrigatória na formação dos futuros professores.
Contudo, observamos que a carga horária estipulada não permite uma aprendizagem significativa da
Língua para uma real comunicação. Diante das mudanças que a sociedade vem enfrentando nos
últimos tempos, é essencial uma releitura dos processos educacionais e de seus instrumentos de
ensino, no intuito de se adequarem os objetivos, os currículos e as metodologias de ensino dos
cursos a um novo cenário, centrado na informação, no conhecimento e na tecnologia. Nesse
contexto, os cursos de Graduação Biologia Licenciatura devem ser capazes de preparar os alunos
futuros professores e não apenas reduzir o ensino da Libras a um protocolo para preenchimento da
legislação vigente.

Libras como L2: uma investigação no curso de Pedagogia da UFG
Nyce Marcelle de Leon Rocha Vieira de Melo (M/UFT)
Karinne Maia de QUEIROZ (PG/FAVENI)
Matheus da Silva BARBOSA (G/UFG)
Rodrigo Fonseca COSTA (PG/FAVENI)
Gláucia Xavier dos Santos PAIVA (D/UFG)
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de sondar a oferta da disciplina de libras na visão dos
acadêmicos do curso de Pedagogia da UFG. No contexto educacional atual, após uma década de
reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (Libras), pela Lei 10.436 de 22 de abril de 2002,

regulamentada pelo Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005, consideramos importante a
investigação do tema, sendo isto o que justifica a realização desta pesquisa. O estudo foi realizado
no ano de 2017, levando em consideração o fato de que os graduandos em Pedagogia possivelmente
serão os futuros professores de crianças surdas. Os resultados demonstraram que a disciplina era, na
época, oferecida como Núcleo Livre, ou seja, acadêmicos de qualquer curso podiam se matricular. A
respeito desse fato, a maioria dos alunos se manifestou a favor de que a disciplina se tornasse
obrigatória, pois julgavam os conteúdos necessários à formação dos futuros professores para que
pudessem exercer um trabalho de qualidade com alunos surdos. Ressaltamos a necessidade de mais
pesquisas sobre o tema e acreditamos que quando os acadêmicos ouvintes tiverem a oportunidade
de melhorar seu desempenho linguístico, poderão ensinar sem a presença de intérprete de Libras
para crianças surdas.

MESA 33 - ESTUDOS DE POESIA: APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA
Coordenação: Goiandira Ortiz de CAMARGO

João Gilberto: interpretação, bossa e revolução
Murilo Amaral do Prado CASTRO (PIVIC/UFG)
Orientadora: Goiandira Ortiz de CAMARGO (D/UFG/CNPq)
Este estudo é resultado do Plano de Trabalho intitulado Poema e letra de música: reflexões acerca
da música popular brasileira, desenvolvido como Iniciação Científica. Ao analisar a letra de uma
canção, constituída por canto e acompanhamento instrumental, é necessário que o crítico literário se
atenha, além do texto verbal, à estrutura melódica, harmônica, rítmica e performática da canção.
Partindo dessa premissa, este artigo objetiva estudar canções da bossa nova interpretadas por João
Gilberto. É interessante perceber que João Gilberto não se consagrou como compositor nem como
letrista do cenário bossa-novista, mas como intérprete. Embora ele tenha composto duas canções
para o álbum Chega de saudade (1959), o foco deste estudo recai sobre a faixa que dá título ao
álbum, que foi composta por Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Morais. Nesse momento, é
passível de questionamento o enfoque em João Gilberto, uma vez que ele não seria o autor desse
grande primeiro sucesso da bossa nova. No entanto, quer-se compreender neste estudo o papel do
intérprete como sendo um novo paradigma de significação para o estudo da canção, haja vista que
outras interpretações dessa mesma música geram impactos completamente distintos no ouvinte –
algo que deve também ser considerado pelo crítico. Para fundamentar nossa pesquisa, recorremos a
Ruy Castro (1990), Matos (2002), Hegel (2014).

A consciência crítica e a insuficiência da palavra na poesia Paulo Henriques Britto
Maísa de Oliveira MASCARENHAS(PG/UFG)
Orientadora: Goiandira de Ortiz de CAMARGO(D/UFG/CNPq)
Na contemporaneidade, o sujeito lírico esfacelado é uma recorrência forte que merece ser
problematizada e investigada. Tendo isso em vista, esta comunicação propõe-se a apresentar um dos
resultados do projeto de mestrado em andamento intitulado “A criação poética de Paulo Henriques
Britto”, poeta muito representativo no cenário da lírica atual. É possível notar na obra desse escritor
a natureza fragmentária do sujeito lírico, o qual se revela cindido, destituído de uma unidade, visto
que a tradicional voz monologante abre espaço para a instauração de diversas subjetividades. Por

meio da análise de alguns poemas presentes na obra de Britto, verificamos a existência de uma
aliança entre criação e a reflexão, ou seja, a poesia configura-se como espaço de reflexão crítica e
de debate sobre si mesma. O exercício metalinguístico pode evidenciar o caráter múltiplo do sujeito
por trás da composição poética, que, cindido, revela-se, concomitantemente, crítico e criador ao
sondar a própria arquitetura poemática. Na poesia de Paulo Henriques a palavra é, muitas vezes,
objeto de reflexão e o poeta tematiza, em muitos poemas, a respeito dos limites da linguagem, que
não consegue dar sentido à existência, um impasse que também foi amplamente explorado por
muitos poetas modernos. Ao incorporar à enunciação lírica o discurso crítico, o poeta põe em
diálogo teoria e prática, crítica e criação, que se espelham e se misturam. Hegel (1997), Michel
Collot (2004), Dominique Combe (1999), Alfonso Berardinelli (2007), e Maria Esther Maciel
(1999) servem como arcabouço teórico para esta pesquisa.
O rastro no poema: estudo sobre a poesia goiana e campo literário
Mariana Castelo Branco RABELO (PG/UFG)
Orientadora: Goiandira Ortiz de CAMARGO (D/UFG/CNPq)
Trata-se de pesquisa sobre a poesia goiana e campo literário, que se desdobrará em: mapeamento,
análises e comentários críticos-analíticos. Estuda-se dois casos, a poesia de Pio Vargas e de Darcy
França Denófrio. Os problemas centrais e hipóteses são: a verificação da atuação dos poetas como
agentes do campo literário; a análise da subjetividade lírica no corpus como mecanismo para
inscrição no campo literário; e a apresentação das relações entre a poesia dos autores, poesia
brasileira contemporânea e campo literário. Compõem o corpus da pesquisa Janelas do Espontâneo
(1983), Anatomia do Gesto (1989) e Novelos do Acaso (1991) de Pio Vargas e Voo Cego (1980),
Amaro mar (1988) e Ínvio Lado (2000) de Darcy França Denófrio. Quanto à metodologia, tem-se
revisão e discussão bibliográfica; pesquisa de campo e bibliográfica para levantamento
historiográfico e mapeamento do cenário da produção poética goiana; e, por fim, leitura, análise e
crítica dos poemas. A fundamentação teórica e crítica sustenta-se em Pierre Bourdieu (1996),
Theodor Adorno (2003), Gilberto Mendonça Teles (1983), Michel Collot (2015), Hegel (2014),
Dominique Combe (2009-2010), Tereza Cabañas (2009), Wilberth Salgueiro (2013) e Afonso
Romano de Sant’Anna (2014). A pesquisa integra o projeto Apresentação da poesia goiana: de 1948
aos dias atuais da Rede Goiana de Pesquisa em Leitura e Ensino de Poesia vinculada à Fundação de
Apoio à Pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG e pretende contribuir também com o debate teóricoliterário sobre subjetividade lírica, autoria literária, história da literatura goiana e fortuna crítica dos
poetas estudados.
A performance da subjetividade lírica na poesia de Edival Lourenço
Valéria Alves Correia TAVARES (PG/UFG)
Orientadora: Goiandira Ortiz de CAMARGO (D/UFG/CNPq)
Na obra Performance, recepção, leitura (2014), Zumthor apresenta a performance como um
“momento da recepção: momento privilegiado, em que um enunciado é realmente recebido”
(ZUMTHOR, 2014, p. 52). Considerando a poesia, o texto e a recepção é possível classificar a
performance como um comportamento vivo, que se encontra ligado à presença e consegue marcar
identidade em circunstâncias transitórias da existência do leitor. Neste sentido, a Poesia Reunida –
1983-2013, do autor goiano Edival Lourenço, servirá de suporte para a investigação da poesia a
partir do recorte da subjetividade lírica manifesta em alguns de seus poemas. A obra será analisada
na perspectiva dos elementos textuais que indicam a performance oral subjacente ao poema e como
esses elementos possibilitam o ato performativo do sujeito lírico, num trabalho de exposição da
subjetividade lírica que indicará a performance do leitor. Sendo assim, a obra escolhida para ser o
corpus desta pesquisa oferecerá os elementos textuais que indicam a performance oral do poema

lourenciano e a maneira como esses elementos, hipoteticamente, interferem na recepção subjetiva
do leitor para fazer a performance do poema. Nesta comunicação, ao modo de amostra,
selecionaremos dois poemas para discutir as ideias da pesquisa no Programa de Doutorado
Interdisciplinar em Performances Culturais, intitulada A performance da subjetividade lírica na
poesia de Edival Lourenço.
Configurações da subjetividade no Romantismo e suas implicações na lírica
Pauliany Carla MARTINS (PG/UFG/CNPq)
Orientadora: Goiandira Ortiz de CAMARGO (D/UFG/CNPq)
Esta comunicação tem como objetivo apresentar resultados parciais da pesquisa de doutorado
intitulada “Lírica e subjetividade na poesia de Ruy Espinheira Filho”. O poeta tem sido
considerado, comumente, como o “lírico por excelência”, o que desperta em nós o ensejo de
investigar o que caracteriza o lírico e de que modo esse conceito se aplica à poesia do autor.
Partindo dessa ideia, a pesquisa, ainda em andamento, tem como objetivo investigar o que
tradicionalmente se conhece por lírico e o que leva a poesia de Ruy Espinheira a ser lida como
poesia lírica. A fim de compreender o que é a lírica e como ela se configura na obra do autor
estudado, propomos uma investigação a respeito da subjetividade, que vincula sentimento e
reflexão, tendo como ponto de partida o período literário do Romantismo. Nossa hipótese inicial da
pesquisa é de que ao dar mais ênfase ao indivíduo e à subjetividade, os românticos contribuíram
para a consolidação do que tratamos por lírica. Para esta comunicação, portanto, propomos uma
discussão acerca do Romantismo como importante movimento estético, político e filosófico para
delinear o que compreendemos por subjetividade. Para isso, partiremos de teóricos importantes
sobre o Romantismo, como Hegel (1993), Friedrich Schiller (1991) e também a obra de Rudiger
Safranski (2010).

MESA 34 - ESTUDO DE POESIA E TEORIA DA AUTORIA
Coordenação: Jamesson BUARQUE
Os desdobramentos da subjetividade lírica na Antilogia, de Sebastião Uchoa Leite
Alexandre Brito Neves MARIANO (PG-M/FL-UFG/CAPES)
Orientador: Jamesson BUARQUE (D/FL-UFG)
O objeto de estudo deste trabalho é a obra Antilogia (1979) do poeta pernambucano Sebastião
Uchoa Leite, a partir da qual se teve como objetivo analisar a construção da subjetividade lírica,
com base nas considerações teóricas de Dominique Combe (2010) sobre o sujeito lírico. Essa
perspectiva teórica apresenta a concepção de “referência desdobrada”, a partir da qual se relativiza
as polaridades entre sujeito empírico e lírico, passando-se a encarar tal relação como um processo,
um jogo, e encaminhando-se ao que Combe chama de “sujeito autobiográfico ficcionalizado”. Na
obra em questão do poeta, premiada com o Jabuti em 1980, encontram-se os elementos que vão
marcar a produção posterior do poeta, sobretudo a desconstrução do eu e os procedimentos de
citação da tradição. Assim, na chave de leitura de Combe, a “dupla referência” ou “referência
desdobrada” do sujeito lírico de Antilogia se manifesta na tensão entre a referência autobiográfica e
a ficção: numa abordagem retórica, o sujeito lírico é compreendido como um “desvio figural” do
sujeito empírico, e essa tensão entre as duas figuras se constrói em Uchoa Leite por meio da ironia,
à medida que as vozes evocadas das memórias de leitura do eu autobiográfico se mostram no
espaço de ficcionalidade; no plano fenomenológico, a ressonância afetiva do poema assume um

valor universal, de modo que a tensão entre ficção e autobiografia em Antilogia faz a subjetividade
lírica percorrer um entrecruzamento de linguagens que a leva a uma permanente desconfiança do
mundo, do outro e de si mesma. Portanto, considerando-se, segundo Combe (2010), que a
subjetividade lírica se cria no e pelos poemas, em Antilogia o que se cria é um sujeito fragmentário,
que é tensionado cada vez mais à medida que incorpora outros discursos, mantendo-se sempre em
estado de incredulidade e suspeita em relação ao mundo.
Questões de autoria e de subjetividade na poesia de Conceição Evaristo
Camila CALAÇA (PG-D/FL-UFG)
Orientador: Jamesson BUARQUE (D/FL-UFG)
O trabalho aborda questões de viés teórico-crítico acerca da lírica de Conceição Evaristo,
considerando, a partir das concepções bakhtinianas de posicionamento axiológico e autoria, uma
poesia cuja correspondência identitária entre sujeito empírico e sujeito lírico é inequívoca. Nesse
fazer poético em que a experiência do vivido é ficccionalizada simultaneamente como experiência
vicária referência imediata, percebemos algo que sugere uma crise da representação na
Modernidade, dada a aproximação entre os sujeitos empírico e lírico, o que remete à própria
concepção de “escrevivência” de Evaristo, além de ratificar o monologismo, típico da lírica – o qual
denominamos no trabalho como monodia. A despeito de uma suposta crise da representação, no
entanto, há a constituição de um sujeito lírico que expressa a feminilidade e a negritude assinalada
em modos de existir correspondentes à poeta, mulher negra, embora se projete, pela memória, em
demais vivências femininas negras, criando um processo de representação, nos termos da mímesis
lírica, e de representatividade de dois grupos sociais historicamente marginalizados, o que evidencia
a constituição de uma obra que intenta resgatar identidades secularmente silenciadas. Para além das
concepções bakhtinianas, os estudos de Margarete Susman, Combe e Collot suscitam a discussão
em torno do sujeito e da subjetividade lírica, a fim de que se compreenda a propriedade transitiva da
monodia, que mantém distinção composicional entre o sujeito lírico e o empírico enquanto os
associa em razão da consciência criadora da autora.
Identidade e comiseração: traços epilíricos na poesia de Cora Coralina
Elis Regina CASTRO (PG-M/FL-UFG/CNPq)
Orientador: Jamesson BUARQUE (D/FL-UFG)
Partindo da concepção de que a poesia de Cora Coralina possui traços épicos, como a comiseração e
o apelo à memória (e ao passado), pretendemos analisar como tais traços marcam a representação
de indivíduos, sobretudo os tipos humanos marginalizados da Cidade de Goiás. Partiremos da ideia
de que a representação se dá, sobretudo, por um princípio de identidade em que sua eu lírica
participa pela comiseração, porque se irmana, mas não necessariamente torna-se os tipos
representados, como a lavadeira, a prostituta ou o lavrador, por exemplo. Analisaremos como essa
representação do Outro na poética de Cora, que se dá pela identidade por semelhança, fruto dessa eu
lírica comiserável, cria uma unidade de existir entre ela e cada indivíduo de Vila Boa, incluindo a
própria cidade, que podemos verificar, por exemplo, no poema “Minha Cidade”, em que o traço de
comiseração se confirma pela irmanação. Como pressuposto teórico sobre a memória, tomaremos
como base, sobretudo, as contribuições de Gagbenin (2009). Além disso, procuraremos sempre
articular nossas reflexões acerca dos traços epilíricos na poesia de Cora Coralina com a iminência
de uma autoria feminina, no que diz respeito à consciência da eu lírica como sujeito feminino e
também na convergência entre autoria-pessoal e autoria-criadora, sob a perspectiva de Bakhtin
(2011). Para tanto, analisaremos, sobretudo, os poemas “O Cântico Universal”, "Ofertas de Aninha
(aos moços)", “Conclusões de Aninha”, de Vintém de Cobre: Meias confissões de Aninha (1985),
incluindo na seleta poemas como “Minha cidade” e “Velho sobrado”.

Notas sobre a subjetividade lírica em Exercícios, de Hilda Hilst
Helissa de Oliveira SOARES (PG-D/FL-UFG)
Orientador: Jamesson BUARQUE (D/FL-UFG)
Esse trabalho pretende adentrar o terreno da subjetividade lírica em poemas do livro Exercícios,
publicado em 2002, da poeta brasileira Hilda Hilst, organizado pelo estudioso Alcir Pécora, no qual
estão reunidos poemas escritos pela autora ao longo de dez anos. Consideraremos a proposta de
Hegel (1993), em sua Estética, como ponto de partida para explicar as configurações dessa instância
criadora e para nossas reflexões. Em seguida, nosso estudo se propõe a projetar as leituras e
discussões sobre essa tão instável categoria da lírica rumo às reformulações que alguns autores
fizeram da concepção de subjetividade hegeliana, como é possível observar em “Palestra sobre
lírica e sociedade”, de Theodor Adorno (2003), e “A referência desdobrada. O sujeito lírico entre a
ficção e a autobiografia”, de Dominique Combe (2010), a fim de contemplar a lírica moderna e
contemporânea. Para tanto, faz-se necessária a seleção de poemas que corroborem nossas reflexões.
E, por se tratar de uma subjetividade lírica feminina na poesia, é imprescindível a leitura de poemas
em que a voz feminina e o ofício de poeta são claramente marcados, bem como a discussão da
noção de subjetividade numa poesia lírica de autoria feminina, a qual será guiada pelas reflexões do
ensaio de Norma Telles (1992), intitulado “Autor+a”.

Configurações do homoerotismo em duas líricas contemporâneas brasileiras: Caio Fernando
Abreu e Horácio Costa
Michael SILVA (PG-D/FL-UFG)
Orientador: Jamesson BUARQUE (D/FL-UFG)
Este trabalho comparativo partiu da análise de duas obras poéticas de dois escritores brasileiros
recentes nas quais o homoerotismo tem presença marcante, a saber: Poesias Nunca Publicadas de
Caio Fernando Abreu (2012) e A Hora e Vez de Candy Darling (2016) de Horácio Costa. O primeiro
livro compreende uma reunião póstuma de poesias do escritor gaúcho escritas entre os anos de 1960
e 1996, ano de sua morte. Publicação dividida em cinco seções pelas organizadoras: 1960, 1970,
1980, 1990 e “Sem data”, respeitando a datação atribuída pelo próprio autor. O segundo livro é uma
reunião de poesias do escritor paulistano escritas entre 2013 e 2014. O objetivo do presente
trabalho, contudo, foi analisar como as duas subjetividades líricas implicadas abordam o tema. Ao
analisar as obras indicadas acima a partir da noção de sujeito lírico de Dominique Combe (20092010) e a de homoerotismo de José Carlos Barcellos (2006) e, mais detidamente, os poemas
“Obsceno” do primeiro e “Ayers Rock ou A Ocupação Política do Cartão Postal” do segundo,
chegou-se a conclusão de que a poesia de Caio Fernando Abreu configura uma subjetividade lírica
homoerótica que pode ser entendida basicamente como homossexual/homoafetiva, enquanto a de
Horácio Costa instaura uma subjetividade lírica homoerótica que pode ser descrita como
propriamente gay.

MESA 35 - LINGUAGEM, IDENTIDADES E RELAÇÕES INDEXICAIS
Coordenação: Joana Plaza PINTO
(Re)construindo identidades sociais de raça, gênero e sexualidade no espaço escolar
Camila Leopoldina Batista dos SANTOS (PG/UFG; IFG-Jataí)
Orientadora: Joana Plaza PINTO (D/UFG)
Entendendo o espaço escolar como um espaço onde se aprende muito mais do que conteúdos e
saberes disciplinares, mas também onde as identidades sociais são (re)construídas socialmente nas
interações entre os sujeitos, surge a proposta de criação de um grupo de estudos em que os/as
estudantes do IFG-Campus Jataí possam discutir e refletir sobre como as identidades sociais de
raça, gênero e sexualidade são (re)construídas socialmente por meio de práticas de letramento,
produzindo relatos escritos e orais de histórias de vida e discutindo textos teóricos sobre a temática.
Esta investigação se justifica pela demanda latente de um espaço específico dentro do IFG-Campus
Jataí, para discussão e reflexão sobre essas identidades sociais. Nesse sentido, esta pesquisa tem
como objeto de estudo as histórias de vida produzidas pelos/as estudantes sobre identidades sociais
de raça, gênero e sexualidade e traça como objetivos os seguintes: (a) promover a reflexão sobre
identidades sociais de raça, gênero e sexualidade por meio de práticas de letramento, produzindo
relatos de histórias de vida e discutindo textos teóricos sobre a temática; (b) analisar o impacto
dessas reflexões na vida dos/as estudantes participantes. Trata-se de uma pesquisa qualitativa
(Oliveira, 2008), em que a ênfase é dada no processo da investigação e nos significados atribuídos
pelos atores sociais participantes do estudo, por meio da análise das narrativas compartilhadas em
reuniões de estudo e discussão e de questionários aplicados durante a pesquisa. Para seu
desenvolvimento, serão mobilizados os construtos teóricos de Moita Lopes (2002) sobre identidades
sociais e as narrativas como forma de organização do discurso, de Fairclough (1995) sobre discurso
como prática social e as relações de poder, de Ferreira (2012, 2015) sobre letramento racial crítico,
de Louro (2007) sobre gênero e sexualidade, e de Kleiman (1995) e Signorini (2012) sobre
letramento.

Quem somos nós? Uma autoetnografia sobre como somos semioticamente constituídas/os e
avaliadas/os nas nossas interações cotidianas
Luiz Martins de LIMA-NETO (PG/UFG)
Orientadora: Joana Plaza PINTO (D/UFG)
Com o intuito de descobrir quem eu sou, e de consequentemente descobrir quem nós somos, decidi
desenvolver uma autoetnografia (PRATT, 1991; MÉNDEZ, 2003; SPRY, 2001; 2018), na qual eu
pudesse investigar como as minhas identidades sociais e como as identidades sociais da Outra/o
com quem interajo cotidianamente nas minhas interações são semioticamente constituídas e
avaliadas nos diversos contextos pelos quais, comumente, transitamos, tendo a escola municipal,
localizada na periferia de Goiânia, Goiás, onde trabalho como professor de Inglês, como um
importante contexto. Desse modo, a pergunta de pesquisa principal que me norteia na condução
desta pesquisa é: Como as identidades sociais são constituídas e avaliadas? Tal pergunta, por sua
vez, se desdobra nas duas perguntas específicas de pesquisa a seguir: 1) Como eu e as pessoas com
as quais eu interajo na minha vida social somos semioticamente constituídas/os e avaliadas/os nas
nossas interações cotidianas? e 2) Há diferenças ou semelhanças no modo como somos

constituídas/os e avaliadas/os em relação às diversas categorias de diferença que são acionadas nas
nossas interações cotidianas? As principais fontes geradoras de material empírico que tenho
utilizado são um diário de pesquisa e a gravação das interações que vivencio com as pessoas na
minha vida social. Para discutir esse material, pretendo me basear em autoras/es que estudam a
indexicalidade e performativiade, tais como Silverstein (2009), Fabrício (2016), Baynham (2009),
Pennycook (2001), Butler (1997) e Ochs (1992). Acredito que a principal relevância deste estudo
resida no fato de ele contribuir para explicar a articulação entre macrocontextos e microinterações
cotidianas.

Cinco décadas de linguística feminista: da construção do campo
aos clássicos de linguagem e gênero
Amanda Diniz VALLADA (PG-Capes/UFG)
Orientadora: Joana Plaza PINTO (D/UFG)
Desde sua inauguração em 1975, com o livro “Language and Women’s Place”, de Robin Lakoff
(1975), o campo dos estudos de linguagem e gênero tem resultado em pesquisas feministas que
abordam os mais diversos assuntos dessa intersecção: construção e negociação de identidades,
práticas de sexismo, machismo e misoginia, características da fala feminina e da fala masculina,
representações de gênero etc. Diante disso, apresento como se deu a construção dos estudos de
linguística feminista, de forma que sejam abordados precedentes teóricos fundamentais, como a
superação do dualismo sexo/gênero (MATHIEU, 2005; MCELHINNY, 2005), a divisão do campo
em estudos do déficit, estudos da dominância e estudos da diferença de acordo com os interesses de
análise (CAMERON, 2005), bem como a perspectiva de que gênero é uma construção social que se
dá pela linguagem. Apresento, ainda, qual é a literatura de linguagem e gênero que influencia
trabalhos atuais do campo depois de cinco décadas de seu estabelecimento. Para tanto, são
analisados artigos sobre linguagem e gênero produzidos em contextos anglófonos e brasileiro, do
ano 2000 ao ano de 2017. Ao final da análise, foi possível constatar que o conjunto de trabalhos
mais usados como apoio teórico dos artigos analisados é o de produção da linguista britânica
Deborah Cameron, com destaque para “Feminism and Linguistic Theory” e “Verbal Hygiene”
(CAMERON, 1992; 1995). Já a obra mais consultada individualmente é “Gender trouble: feminism
and the subversion of identity” (BUTLER, 1990).

Vestígios de in(corpo)ração na fala: um olhar para a proxêmica linguístico-discursiva
contextualmente indexicalizada
Rodrigo ALBUQUERQUE (Pós-doc/UFG; UnB)
Neste trabalho, partimos de uma concepção de sujeito agente que é, ao mesmo tempo, sociocultural,
ideológico e estratégico, haja vista que convive em sociedade (se inscreve em dado universo
sociocultural), veicula e avalia ações eivadas de mecanismos ideológicos, e atua estrategicamente, a
partir da relação dialética entre interioridade (cognição) e exterioridade (sociedade). O cenário de
uma sociedade superdiversa colabora para pensarmos em relações sociointeracionais pautadas em
mobilidade, complexidade e imprevisibilidade, congruentes com a existência de corpos em trânsito,
que dão sentido às pistas de contextualização e às metapragmáticas enunciadas. Em congruência
com essa constituição do sujeito e esse cenário de sociedade, nossa finalidade consiste em dar um
tratamento teórico, à luz dessa integração temática, a proximidades e distanciamentos que se
estabelecem no plano linguístico-discursivo, mas que são, antes de tudo, negociados por
mecanismos interacionais, ideológicos e discursivos, e mediados por uma cognição socialmente

situada. Articulamos, assim, a noção de contexto (GOODWIN; DURANTI, 1997 [1992]; HANKS,
2008; BLOMMAERT, 2012; VAN DIJK, 2012); indexicalidade na negociação de pistas de
contextualização (GUMPERZ, 1982) e de estratégias metapragmáticas (SILVERSTEIN, 1993;
SIGNORINI, 2008); e proxêmica linguístico-discursiva (HALL, 1986 [1959]; CARREIRA, 1997,
2008, 2015, 2017; ALBUQUERQUE; ARAÚJO (no prelo)). Uma sociedade superdiversa nos
inspira a pensar em uma avaliação proxêmica cada vez mais situada contextualmente e menos
formulada aprioristicamente, de modo a colaborarmos com pesquisas no campo da interação que
privilegiem análise mais voltadas para o funcionamento empírico de ferramentas de aproximação e
de distanciamento em diversos cenários investigativos possíveis.

MESA 36 - IDEOLOGIAS LINGUÍSTICAS E REGIMES METAPRAGMÁTICOS EM
CONTEXTOS MIGRATÓRIOS
Coordenação: Joana Plaza PINTO

Ideologias linguísticas e metapragmáticas em interações: remanescentes quilombolas em
contexto de migração estudantil
Thaís Elizabeth Pereira BATISTA (PG-Capes/UFG)
Orientadora: Joana Plaza PINTO (D/UFG)
Pretende-se, aqui, discutir ideologias linguísticas e avaliações metapragmáticas presentes nas
interações de jovens quilombolas que vivem em contexto de migração. O objetivo é analisar como
marcas linguísticas e corporais se intersectam nas interações dessas/es jovens e de que maneira
regimes metapragmáticos influenciam as ideologias linguísticas, sobretudo em contexto acadêmico.
De maneira mais específica, trata-se de investigação sobre ideologias linguísticas mobilizadas e
regimes metapragmáticos de diferenciação e hierarquização linguísticas possibilitados nas
interações dessas/es jovens em situação de migração nacional, sobretudo jovens que migraram com
o objetivo de ingressar na Universidade. Essa abordagem está pautada nas teorizações da
sociolinguística da globalização (BLOMMAERT, 2010; 2012; 2016), considerando a grande
diversidade (VERTOVEC, 2007) presente no mundo global, decorrente de relações interpessoais
possibilitadas pela tecnologia e pelas migrações desordenadas e complexas (BLOMMAERT, 2010;
JACQUEMET, 2005). Considera-se também o conceito de metapragmática (SILVERSTEIN, 1979;
1993; SIGNORINI, 2008), e o método etnográfico (BLOMMAERT & JIE, 2010), buscando uma
etnografia multissituada (BRIGGS, 2007) com ferramentas para geração de materiais como
narrativas biográficas e oficinas colaborativas (KEATING, 2015) e de retrato linguístico (BUSCH,
2010, 2012, 2017). Para a compreensão de ideologias linguísticas, considera-se o aparato conceitual
de Irvine e Gal (2000). É importante, ainda, buscar compreender as percepções das/os quilombolas
sobre língua, português brasileiro, variedades linguísticas, domínio da modalidade escrita em
português padrão acadêmico, leitura de textos em repertórios linguísticos acadêmicos e recursos e
avaliações metapragmáticas dos usos em contextos sociolinguisticamente complexos. Por meio de
uma análise conjunta das percepções das/os participantes, do material gerado, por meio de
observações etnográficas, entrevistas e oficinas, deseja-se investigar as ideologias linguísticas
acionadas nas relações interétnicas entre corpos migrantes e não migrantes, e o papel da avaliação
metapragmática nestes contextos.

Recursos metapragmáticos em oficinas sobre diversidade linguística entre estudantes
quilombolas e indígenas
Murilo dos Santos GOMES (G/UFG; PIBIC-Balcão/CNPq)
Orientadora: Joana Plaza PINTO (D/UFG)
A realidade de “estrangeirização” de estudantes indígenas e quilombolas os leva a situações de
subalternização e exclusão, provocando problemas educacionais, de convivência, psicológicos,
entre outros, que atrapalham suas vidas acadêmicas, gerando eventualmente desistências e
abandono dos seus respectivos cursos. Tendo em vista esta situação de “estrangeirização”, este
trabalho tem como objetivo discutir, identificar e descrever os recursos metapragmáticos entre
estudantes cotistas (quilombolas e indígenas), em contexto de mobilidade nacional, acionados
durante oficinas biográficas de “retrato linguístico” (BUSCH, 2010, 2012, 2017), relacionando
recursos metapragmáticos descritos com as dificuldades, desafios e estratégias de enfrentamento
entre estudantes quilombolas e indígenas na UFG. Para realização desse trabalho, tem-se como base
as concepções teóricas de metapragmática e ideologias linguísticas ( BATISTA, 2015;
BLOMMAERT, 2012; SIGNORINI, 2002, 2008) relacionadas com concepções de globalização,
raça, gênero e classe, para um retrato mais profundo da realidade dos estudantes cotistas indígenas e
quilombolas do programa UFGinclui. Considerando o foco deste plano, esperamos que os
resultados possam construir de forma interacional e dialógica as articulações entre recursos
metapragmáticos e as trajetórias linguísticas de estudantes migrantes quilombolas e indígenas;
discutir o acesso a direitos linguísticos e educacionais de desses estudantes em contexto
universitário; e colaborar para a formação de projetos de recepção e permanência de quilombolas e
indígenas na UFG.

Linhas tortas, narrativas possíveis: sobre repertórios e redes em trajetórias de migração
estudantil transnacional
Ana Luiza Krüger DIAS (PG/UFG)
Orientadora: Joana Plaza PINTO (D/UFG)
Trata-se de uma apresentação dos principais aspectos de minha pesquisa de mestrado (mar/2017fev/2019), que procurou compreender possibilidades de significar narrativamente experiências
complexas da globalização na contemporaneidade, discutindo a relação entre repertórios
linguísticos e a formação de redes em trajetórias migratórias transnacionais de mulheres estudantes
da Universidade Federal de Goiás. Os itinerários conceituais que informam o olhar sobre o campo
seguem a proposta paradigmática da Sociolinguística da Globalização (BLOMMAERT, 2010),
levando em consideração a centralidade das noções de mobilidade e complexidade dos repertórios
linguísticos em configurações sociais globalizadas. A metodologia parte de uma perspectiva
etnográfica multissituada de abordagem biográfica (KEATING, 2015), organizada por meio de
oficinas da linha da vida migratória, desde uma perspectiva feminista de construção de saberes
localizados (HARAWAY, 1995). A análise, focalizada nas metapragmáticas (OCHS, 1992;
POVINELLI, 2016) sobre o português (PINTO, 2018) em repertórios multilíngues, procurou
apreender as construções conjuntas e negociadas de/entre repertórios nas oficinas, pensadas
enquanto constituição de uma rede local. Os dados analisados indicam que os repertórios e as redes
são projetados nas narrativas ao mesmo tempo em que são construídos situacionalmente, desafiando
a relação linear entre os conceitos, numa relação dialeticamente tensionada, haja vista que, ao
mesmo tempo em que a existência de redes não garante necessariamente a ampliação de um
repertório multilíngue (e vice-versa), esta relação informa a ideologia da “barreira linguística” para

os sujeitos migrantes no país. Sendo assim, os encontros entre repertórios diversos e desiguais
fazem emergir redes de exclusão, mas ao mesmo tempo redes de colaboração e estratégias
emancipatórias em meio às tortuosidades das linhas da vida migratória.

Processos de legitimação e comodificação da língua portuguesa em metapragmáticas sobre o
Celpe-Bras entre estudantes migrantes
Leticia Leme da CRUZ (G/ UFG; PIBIC/CNPq)
Orientadora: Joana Plaza PINTO (D/UFG)
O principal objetivo deste trabalho é compreender a tensão entre a legitimação das práticas
linguísticas de estudantes migrantes e a comodificação da língua portuguesa no mercado movido
pelo Celpe-Bras, além de identificar os recursos metapragmáticos acionados por estudantes
migrantes e descrever os enquadres metapragmáticos sobre esta comodificação na economia
linguística instaurados nas interações. A metodologia etnográfica consiste na exploração,
sistematização e transcrição de entrevistas feitas com alunas e alunos do PEC-G da UFG entre os
anos de 2016 e 2018. Para explorar as entrevistas de maneira eficiente, foi produzida uma tabela
que sistematiza as entrevistas em categorias. A sistematização das entrevistas visa ampliar a
compreensão do processo de comodificação da língua portuguesa para cada estudante e não
fragmentar os dados. Para fundamentar as análises são usados conceitos de metapragmática,
ideologias linguísticas e comodificação linguística, além de conceitos que são desdobramentos da
articulação entre os conceitos principais. Os resultados iniciais indicam que o teste Celpe-Bras atua
em duas frentes de comodificação da língua portuguesa. Uma estabelece relações monetárias, como
os cursos preparatórios. A outra diz respeito aos custos simbólicos do aprendizado do português. Os
resultados parciais adiantam ainda que a maneira como a(o) estudante aprende a língua portuguesa
exerce influência na maneira de avaliar o uso da língua portuguesa após o teste, ou seja, o contexto
de aprendizado da língua portuguesa influencia no trânsito entre diferentes interações.

MESA 37 - OS DISPOSITIVOS MIDIÁTICOS E A CONSTRUÇÃO DAS
SUBJETIVIDADES
Coordenação: Kátia Menezes de SOUSA
A construção do "novo político" nas eleições 2018
Rafael Camargo de OLIVEIRA (PG/TRAMA/UFG)
Kátia Menezes de SOUSA (D/TRAMA/UFG)
Em 2018, durante as sabatinas com os pré-candidatos ou mesmo durante os debates com os
candidatos à presidência e/ou aos governos estaduais, muitos utilizaram o termo “novo político”
para se diferenciar dos demais. A expressão foi utilizada tanto por aqueles que se colocavam à
direita do espectro político, quanto os que se posicionavam à esquerda ou mesmo no “centro” da
disputa. Sendo assim, nos perguntamos “o que é esse “novo político”/o que permite que esse
enunciado apareça de diversas formas e em inúmeros discursos de candidatos?”. Para realizarmos
essa investigação, tomamos como corpus de análise, não os indivíduos, mas os enunciados
proferidos por eles para que possamos, assim, chegar ao seu discurso, isto é, o discurso do “novo
político”. Portanto, este trabalho tem como objetivo analisar as construções feitas sobre o sujeito
político na atualidade, por meio dos enunciados que abrangem o que se considera novo/inovador na
política brasileira. E é com Michel Foucault e suas noções acerca dos enunciados e as possibilidades

de emergência deles que tentamos compreender quais outros enunciados se juntam ao novo e o que
é o "novo" e o "velho" dentro dessa perspectiva. Como aporte teórico, as obras utilizadas foram A
arqueologia do saber (2012), Vigiar e Punir (2011), História da sexualidade I (1988) e O nascimento
da biopolítica (2008).

O político e o sagrado em dica: a santa guerrilheira
Luiza Beltrão MORAES (PG/TRAMA/UFG)
Orientadora: Kátia Menezes de Sousa (D/TRAMA/UFG)
Intenta-se através desta pesquisa analisar os discursos nas dissonâncias e regularidades enunciativas
que se dão entre o político e o sagrado na construção do sujeito Benedicta Cipriano Gomes –
benzedeira, validada popularmente como santa, que foi líder de guerrilha na Revolução
Constitucionalista de 1932, atuando politicamente em defesa da ocupação de latifúndios goianos e
que coibiu, no povoado em que morava (Lagoa – distrito de Pirenópolis-GO), o uso da moeda
nacional, bem como a ideia de propriedade privada, registrando-se como a última messiânica do
país. Dica dá nome a um assentamento sem-terra, na cidade de Araguapaz-Go, é entendida como
uma entidade no Terreiro de Umbanda Mártir de São Sebastião, em Aparecida de Goiânia-Go. A
pesquisa parte em busca do sentido da acontecimentalização nos rasgos da memória histórica, na
singularidade da inscrição histórica das coisas ditas dentro do evento Dica, de modo a mapear e
analisar as irrupções que possibilitaram as técnicas de governamentabilidade e de governo de si na
construção do sujeito Santa Dica. Assim, nas relações dos sujeitos, que deram corpo à história da
benzedeira Dica, em detrimento das práticas que identificam e rejeitam representações de saberpoder, chega-se à problemática central da abordagem: quais as condições de possibilidades que
facultaram o surgimento de novas verdades sobre a benzedeira? O percurso teórico-metodológico
utilizado partirá das perspectivas de análises discursivas foucaultianas, articulando e deslocando as
práticas, os desvios enunciativos, as formas de enunciação, bem como as circulações, as condições
de se inscreverem e de se projetarem na história, a fim de se descortinar as camadas que nos
apontam para as condições de emergência que possibilitaram a santificação de Dica e que, nas redes
correlacionadas, ainda hoje, a mantém como símbolo de representação política.

O discurso heteronormativo e a resistência no Grinder
Elivelto Cardoso e SILVA (G/TRAMA/UFG)
Wilton Divino da SILVA JÚNIOR (D/TRAMA/UFG)
Kátia Menezes de SOUSA (D/TRAMA/UFG)
O trabalho em questão objetiva analisar a manifestação e os efeitos de sentido de discursos que
atualizam a heteronormatividade nos meios de mídia. Também, pretende verificar a ocorrência de
resistências discursivas aos discursos que se ocupam da atualização da heteronorma em meios
destinados ao público LGBTQ. Para esse feito, recorreu-se ao Grinder – aplicativo criado em 2009
por Joel Skimkhal. No aplicativo, perfis da região de Goiânia foram printados a fim de capturar a
materialização de enunciados que se relacionassem, de alguma maneira, com a exaltação da
heteronormatividade, a qual, segundo Braz (2013), é tida pela lógica moderna como natural, como
norma, e a homossexualidade como sua oposição, como algo anormal. Logo, selecionou-se dizeres
veiculados no Grinder para uma análise de enunciados expostos nas descrições dos perfis dos
usuários, os quais materializam o discurso heteronormativo e, desse modo, fazem emergir a
afeminofobia, termo difundido por diversas mídias a fim de caracterizar os discursos que
marginalizam homens tidos como afeminados. Todo esse percurso será guiado pelas proposições da
Análise do Discurso Foucaultiana, levando em conta os conceitos de condições de produção, de

interdiscurso, de sujeito, de poder e de resistência. Inevitavelmente, as proposições de Louro (2009)
e Misckolci (2009) possibilitarão reflexões sobre sexualidade e abjeção, percebendo a afeminofobia
como produto de discursos heteronormativos. Por fim, considera-se que essa análise é importante
para uma reflexão sobre os sujeitos que, por serem bis ou homossexuais, fogem ao padrão
heteronormativo pretendido pelo status quo, mas que costumam perpetuá-lo e, dessa maneira,
segregam indivíduos tidos como “não-masculinos” diante padrões que propagam masculinidades,
os quais, também, são contestados pela resistência a essa prática de poder.
Feminejo empoderado? Entre as traições, os términos e o sofrimento:
elementos de um dispositivo amoroso
Ana Christina de Pina BRANDÃO (PG/TRAMA/UFG)
Orientadora: Kátia Menezes de SOUSA (D/TRAMA/UFG)
É indubitável que o feminismo tem, e muito, contribuído para mudanças em relação à aquisição de
direitos e às discussões dos papéis sociais das mulheres na sociedade brasileira. Todavia, há ainda
um longo percurso a ser percorrido em um país marcado pela manutenção de uma matriz
masculina/branca/heterossexual/cristã, como é o caso da ampliação do espaço de mulheres em
cargos e profissões que ainda são, majoritariamente, ocupados, por homens ou da marginalização e
exclusão das mulheres negras (e também dos homens negros) nas instituições acadêmicas. Dessa
feita, não foi de se estranhar a euforia com que tantas pessoas (mulheres principalmente),
celebraram a chegada e a fama de cantoras sertanejas, campo musical predominantemente
masculino. Uma série de reportagens, notícias, comentários surgiram em revistas e jornais
impressos e digitais bem como em programas de TV para relatar o que se passou a denominar de
empoderamento feminino na música popular brasileira, mais especificamente, na música sertaneja
brasileira, com canções que colocam a mulher como protagonista e sujeito, e não mais como objeto.
Dentre as várias cantoras que despontam, Marília Mendonça recebe notório destaque: “rainha do
feminejo”, “Marília canta a realidade das mulheres”. Observar a euforia em relação a essa cantora,
levou-nos a indagar sobre em que medida suas canções reconfiguram as atitudes das mulheres
frente ao amor ou se elas não seriam, ainda, as mesmas e velhas representações de um senso comum
instituído por um conjunto de discursos sociais, embalado por um dispositivo amoroso que guia
seus comportamentos na busca de um amor ideal e heteronormatizado, feito de trocas e emoções,
cumplicidade e partilhas.

MESA 38 - OS DISCURSOS DA BIOPOLÍTICA E AS TECNOLOGIAS DE GOVERNO DE
SI E DOS OUTROS
Coordenação: Kátia Menezes de SOUSA

Organizações Sociais no ensino fundamental e médio em Goiás:
aspectos de uma tecnologia de governo
Fábio Márcio Gaio de SOUZA (PG/TRAMA/UFG)
Orientadora: Kátia Menezes de SOUSA (D/TRAMA/UFG)

Anunciada pelo Governo do Estado de Goiás em 2015, a gestão de escolas estaduais de ensino
fundamental e médio por Organizações Sociais é alvo de polêmicas e embates, não apenas no
campo da educação, mas também na política e no judiciário. O projeto apresentado é tido pelo

governo como único caminho, uma espécie de salvação, capaz de resolver os problemas, muitas
vezes crônicos, da educação. Algo que extrapola uma simples decisão administrativa, a
possibilidade da presença de Organizações Sociais na educação estadual de Goiás, se delineia como
o exercício de um biopoder, que se desenvolve, conforme Michel Foucault, nas direções da
disciplina e da biopolítica. O governo, ao propor um modelo de gestão escolar alicerçado em
Organizações Sociais, apontado por ele como a solução de problemas, por meio de um discurso de
inovação e eficiência, busca na biopolítica a manutenção da vida de todo um corpo social, a fim de
deixar esse corpo dócil, útil e produtivo. Compreendemos tal aspecto como prática neoliberal, que
visa à multiplicação da forma empresa, na ênfase dada aos aspectos positivos da proposta, que
silenciam ou buscam desmerecer enunciados contrários. Estaria, portanto, o aspecto econômico na
base, tendo, em nosso caso, o discurso enquanto ponto de partida. Enquanto exercício de poder que
tem como alvo a população, a gestão política da vida da população, que utiliza tecnologias
governamentais, acreditamos que a relação entre Organizações Sociais e educação se encontra,
também, nesse lugar em que podemos ver o esboço de uma tecnologia de governo, compreendida
em relações de poder/saber, que se estabelecem no exercício de uma biopolítica.

Máquinas de fazer ver e falar: o dispositivo de menoridade e as formas de governo na
contemporaneidade
Maria Marta MARTINS (PG/TRAMA/UFG)
Orientadora: Kátia Menezes de SOUSA (D/TRAMA/UFG)
Com base no pensamento de Foucault e tendo em vista o conceito de dispositivo, nossa pesquisa de
doutorado tem por objetivo descrever as relações que envolvem o dispositivo de menoridade e as
formas de governo na contemporaneidade, a partir de diferentes processos de
infantilização identificados em produtos midiáticos que trazem em seu bojo singularidades do que é
ser infantil na atualidade. Entretanto, essas técnicas de infantilização não se confundem com a
imaturidade fisiológica e cognitiva próprias da infância, nem com a alienação marxista, tampouco
com outros processos de doutrinação em que se façam presentes as figuras do repressor e do
reprimido, mas se sustentam no conceito de menoridade que diz respeito a uma negação do
indivíduo em acessar o esclarecimento que diz respeito ao exercício do pensamento como forma de
condução de si e das próprias condutas. Trata-se de uma forma particular de infantilização que
atravessa a sociedade de controle, definindo as linhas do dispositivo de menoridade e desenhando o
caminho das considerações que compõem a tese que estamos construindo. Colocadas a favor de um
bem maior, no presente ou no futuro, essas técnicas de infantilização colocam o sujeito em trânsito
entre a dissimulação de um sonho de faz de conta “e o discurso do medo, um discurso que terá por
função detectar o perigo e opor-se a ele. É, pois, um discurso do medo e um discurso da
moralização, é um discurso infantil” (FOUCAULT, 2002, p. 44) que ordena a condução das
condutas, conforme os interesses do neoliberalismo que imperam nas sociedades ocidentais
contemporâneas e levam às últimas consequências a busca pelo capital que materializa o consumo.

Tarefa escolar fora do período regular de aula: o fluxo do que é dito, pensado e feito
Wilian CÂNDIDO (D/Faculdade Católica de Anápolis – TRAMA/UFG)
Kátia Menezes de SOUSA (D/TRAMA/UFG)
Descrever o discurso que elege a tarefa de casa como operador didático, capaz de melhorar o
desempenho escolar da criança parece não dar conta de explicar o jogo de representações entre as
palavras e os acontecimentos. Isso implica a necessidade de pensar e pôr em pauta outras verdades
acerca das relações entre os sujeitos. Diante dessa percepção, intenciona-se, considerar os arranjos

discursivos que conduzem o conjunto de hábitos que orientam a vida coletiva e também os que
regulam a vida particular (governo de si e governo dos outros). Trata-se de analisar no discurso dos
professores, como a criança é subjetivada e como as relações de poder são construídas a partir do
governamento da tarefa escolar fora do período regular de aula. A ideia é questionar as evidências
que são ditas acerca dos princípios e normas que evolvem a construção de verdades sobre a lição de
casa. Para assegurar o corpus da pesquisa, adota-se como referência as acepções foucaultianas que
vão nortear as discussões quanto ao que é instituído e universalizado pelas táticas pedagógicas dos
professores. Ao mesmo tempo, se energiza com a demarcação dos discursos dos professores de uma
escola pública municipal, da cidade de Anápolis- GO. Disso resulta a materialização de novas
formas de dizer, pensar e fazer a prática educativa que, por sua vez, instala-se na polarização de que
a rotina de estudos de uma criança não acaba quando a aula termina, entrando em jogo a ideia de
sequestro do tempo e de corpo disciplinado.

MESA 39 - DESCRIÇÃO E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E OUTRAS LÍNGUAS
Coordenação: Leosmar Aparecido da SILVA

A relevância do curso de linguística para a pesquisa no Brasil
Karollayny Isabel NUNES (G/UFG)
Orientadora: Aline da CRUZ (D/UFG)
A linguística é a ciência que estuda as línguas humanas em todos os seus aspectos: os sons da fala,
as palavras, as frases, os significados, o discurso, na aquisição da linguagem, a fala em suas
diferentes ocorrências no meio social e suas mudanças no decorrer da história. Atualmente, no
Brasil sete Universidades Públicas ofertam o curso de Graduação em Letras-Linguística
Bacharelado. No entanto, a relevância desse curso para o futuro da pesquisa no Brasil e para a
sociedade em geral vem sendo discutida, especificamente na Universidade Federal de Goiás (UFG),
foco deste estudo. Pretende-se verificar, por meio de entrevistas com egressos do curso de Letras
Linguística da UFG, a situação profissional em se encontra os egressos no curso de linguística. Essa
pesquisa é de suma importância para a viabilidade do curso que contribuiu, e continua contribuindo,
em áreas além da linguagem como na área da antropologia, cognição e até mesmo na computação; e
é claro, para graduandos, uma vez que sabendo o ramo de atuação destes profissionais e se ainda
permanecem nele, não só incentiva a ingressão de futuras gerações, como também permanência no
curso; além de contribuir para a formulação de política públicas de ensino superior.
Análise da ordenação dos constituintes nas sentenças da epístola à Filemon em traduções
bíblicas vernaculares
José de Rezende COSTA NETO (GUFG)
Tipologicamente, as línguas naturais são agrupadas quanto à ordenação dos constituintes na
sentença a partir da posição que sujeito, verbo e objetos ocupam. A ordem canônica na língua
portuguesa é sujeito-verbo-objeto (SVO). Entretanto, segundo Pezzatti e Camacho (1997), a
ordenação de constituintes representa um mecanismo superficial das línguas que pode ser
empregado para codificar relações subjacentes em sequências atualizadas. Logo, não há que se falar
em uma única ordem básica, mas em várias ordens coexistindo. A Epístola a Filemon, atribuída ao
apóstolo Paulo, foi escrita originalmente em grego coinê, a língua resultante dos contatos entre
culturas após as conquistas orientais de Alexandre Magno. No grego, as funções dos nomes na

oração é uma questão mais morfológica, uma vez que sufixos são acrescentados a um radical, do
que sintática, definidas pela posição que ocupa na sentença. Por essa razão, a ordenação dos
constituintes oracionais é algo bem mais livre do que na língua portuguesa. Contudo, Machen
(2004) assevera que a ordem oracional no grego é normalmente semelhante à do português –SVO.
As traduções bíblicas podem variar a ordem dos constituintes na sentença de acordo com propósitos
exegéticos e técnicas de tradução. O pressuposto teórico do presente trabalho é que as funções
externas à linguagem repercutem na estrutura gramatical das línguas. Assim sendo, as diferentes
situações pragmáticas ditam a necessidade de se estruturar a ordem dos vários constituintes da
oração. Nas traduções bíblicas, o tradutor ver-se-á diante do problema de manter a ordenação da
estrutura semelhante à da língua original ou reacomodar os constitutivos de forma a estabelecer uma
ordem mais convencional para o leitor. O alvo deste trabalho é demonstrar como as diferentes
funcionalidades externas à linguagem comandam as escolhas estruturais do tradutor. A análise, para
tal fim, restringiu-se a à ordem oracional e à estrutura argumental das frases
Aprendizagem de expressões idiomáticas do espanhol como L2
Wilson José de OLIVEIRA JUNIOR (P/GUFG)
Orientador: Leosmar Aparecido da SILVA (D/UFG)
Este trabalho tem como objetivo saber como ocorre a aprendizagem de expressões idiomáticas (EIs)
por alunos de espanhol como L2. Levando em conta que existe uma grande dificuldade para alguns
aprendizes de língua estrangeira utilizarem expressões idiomáticas na língua alvo, Navarro (2005)
considera que a aprendizagem de EIs é uma das competências que deveria ser inserida nos
programas didáticos. A autora a denomina competência metafórica. Para Rios (2009), as expressões
idiomáticas vão além de uma competência metafórica, nomeando-a como competência conotativa,
pois leva em conta o contexto. Pensando nisso, esta comunicação tem o objetivo de apresentar o
projeto de pesquisa do mestrado, em que será feito um levantamento de expressões idiomáticas em
espanhol que, de acordo com Xatara (2001), podem ser mais ou menos próximas da forma e do
significado da língua materna. Posteriormente, será aplicado um pré-teste para alunos de espanhol
da Faculdade de Letras da UFG para verificar o nível de conhecimento dos alunos em relação a
essas expressões e as estratégias usadas para atribuição de significado. Em seguida, será aplicada
uma intervenção didática sobre as Eis e, por fim, um pós-teste será aplicado como forma de
verificar o que foi compreendido por meio da intervenção. O estudo será desenvolvido numa
perspectiva cognitivo-funcional, no qual será levado em conta a teoria dos frames de Fillmore
(2009). Espera-se, por meio deste trabalho, agregar à linguística cognitiva conhecimentos que
dizem respeito à aplicação das expressões idiomáticas ao ensino.
A competência III na redação do ENEM: um estudo sobre a noção de autoria em produções
textuais do Ensino Médio
Bruna Nascente VAZ (G/UFG)
Orientador: Leosmar Aparecido da SILVA (D/UFG)
A questão de autoria em redações de vestibulares está sendo colocada em pauta nas discussões
sobre texto e ensino de língua portuguesa, destacando-se os trabalhos de Possenti (2002; 2013),
Foucault (2002) e Barthes (1984; 2002), que servem de embasamento teórico para este trabalho. Em
vista disso, este trabalho tem como objetivo analisar redações produzidas por estudantes do 3º ano
do Ensino Médio de um colégio de Goiânia, buscando destacar os indícios de autoria nesses textos
de acordo com os critérios do ENEM. Primeiramente, fez-se uma coleta de 30 redações de alunos
do colégio mencionado. Depois, verificou-se se o repertório sociocultural utilizado pelos
participantes, para desenvolver e refletir sobre o tema, é produtivo para, enfim, analisar os textos.
Os resultados mostram que indícios de autoria e autoria manifestam-se nos textos dos alunos por

meio da utilização do interdiscurso, quando entrecruzam vozes sociais, e também por meio do
projeto de texto. Trabalhos dessa natureza contribuem para o avanço das reflexões sobre
competências textuais e, consequentemente, para a melhora da qualidade no ensino.
Protótipos da categoria ‘mentira’: uma análise de fake news à luz da linguística cognitiva
Luiz Alexandre de Oliveira FREITAS (G/UFG)
Orientador: Leosmar Aparecido da SILVA (D/UFG)
Buscando intercalar a perspectiva interacional e cognitiva da linguagem com a formação de sujeitos
conscientes da estrutura do mundo social em que vivem, esta comunicação objetiva apresentar uma
proposta de pesquisa de iniciação científica sobre a ‘mentira’, como uma categoria guiada por
prototipia. Feito isso, propõe-se relacioná-la com o fenômeno atual do que se entende por fake news
no mundo jornalístico. Coletando-se uma série de notícias voltadas à checagem de fatos e
averiguação de fake news em três sites da internet publicadas no período de 2018/2019, o trabalho
buscará observar o modo como a categoria conceitual cognitiva de ‘mentira’ estrutura a matéria
linguística e o entendimento dessas notícias, além de guiar o sujeito leitor para representações
cognitivas específicas, motivadas normalmente por entes políticos e intencionais com relação ao
mundo social atual. Em outras palavras, o trabalho buscará expor as movimentações sociocognitivas
existentes por trás do fenômeno das fake news a partir do entendimento da ‘mentira’ como categoria
conceitual, com a proposta de esclarecer a existência de motivações implícitas. Trabalhos dessa
natureza contribuem para a formação de leitores críticos e preparados para as investidas daqueles
que, guiados por suas ideologias e interesses, tentam ludibriar toda uma nação.

MESA 40 - DISCURSOS SOBRE ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS
Coordenação: Lucielena Mendonça de LIMA

O gerenciamento de estratégias de (im)polidez no gênero carta de leitor em contexto de ensino
de português brasileiro como língua adicional
Rodrigo ALBUQUERQUE (PG/UFG)
Orientadora: Lucielena Mendonça de LIMA (D/UFG)
Esta pesquisa, enquadrada teoricamente nos fundamentos da sociolinguística interacional, em
articulação com a pragmática e com a linguística de texto, reúne dois grandes campos teóricos
concernentes aos estudos da linguagem: a teoria de polidez e a teoria de gêneros. Com a finalidade
de fundamentar a proposta teoricamente, elenca-se Goffman (1967), para a teorização acerca de
faces; Lakoff (1973); Leech (1983); e Brown & Levinson (1987), para o debate relativo às
estratégias de polidez; e Bakhtin (2006 [1929], 2010 [1992]); e Miller (1984, 2015); Bazerman
(2011); Bronckart (2005); e Marcuschi (2007, 2008), para a discussão em torno dos gêneros
textuais. Diante das reflexões oriundas de tais obras, propõe-se, como objetivo geral para esta
pesquisa, mapear as estratégias de (im)polidez negativa utilizadas em textos produzidos por
estudantes de português brasileiro como língua adicional e refletir sobre as demandas genéricas de
preservação de face negativa, articulando, assim, os conceitos de face, polidez e gênero. Espera-se,
com este estudo, produzir um ensaio teórico de tendências de uso desses estrangeiros, com vistas a
sensibilizar os atores sociais inscritos no contexto de ensino para a necessidade de dar maior
visibilidade a esse gerenciamento, responsável por colaborar com uma ampliação da competência
escritora.

Portafolio de actividades interculturales sobre Colombia para clases de español como lengua
extranjera en Brasil
Aline dos Santos FERNANDES (G/UFG)
Orientadora: Lucielena Mendonça de LIMA (D/UFG)
Este trabajo consiste en un portafolio docente de actividades interculturales sobre Colombia para
clases de español como lengua extranjera en Brasil. Su objetivo principal es proponer actividades
que promuevan el desarrollo de la competencia intercultural (CASAL, 2003), desde un punto de
vista relacional (WALSH, 2009), de forma a presentar las semejanzas y diferencias entre las
culturas del estudiante y las culturas de la lengua meta (español), promover un acercamiento sin
juzgamientos, para buscar entender y respetar la cultura del otro. Se ha elegido trabajar con
Colombia por ser este un país que comparte muchas semejanzas, principalmente a nivel cultural e
histórico con Brasil. Además, es importante llevar Latinoamérica para las clases de español en
Brasil, porque muchos brasileños ni siquiera se identifican como latinoamericanos y no se interesan
o no saben mucho sobre sus países vecinos. Fueron desarrolladas actividades de comprensión
lectora y auditiva y de expresión escrita y oral, las cuales trabajan la lengua dentro de un contexto,
con la intención de que el alumno pueda desarrollar también su competencia comunicativa
(HYMES, 1971). Este trabajo se desarrolló a través de un abordaje cualitativo y los procedimientos
metodológicos utilizados fueron: lectura y estudio de teorías relacionadas al proceso de enseñanzaaprendizaje de lenguas extranjeras; búsqueda y elección de los textos auténticos de Colombia y de
Brasil y la elaboración de las actividades. Las actividades pueden ser aplicadas o adaptadas para
diferentes niveles y contextos de enseñanza de español como lengua extranjera en Brasil.

Pronúncia em espanhol: atividades os alunos brasileiros do Ensino Médio
Nádia Carolina Rocha van der MAAT (PG/UFG)
Orientadora: Lucielena Mendonça de LIMA (D/UFG)

O material disponível para o ensino de pronúncia do espanhol a brasileiros ainda é muito escasso. A
maioria dos livros didáticos prioriza atividades relacionadas com a leitura e interpretação de textos,
o que limita a comunicação oral efetiva da língua em sala de aula. Para tentar mudar um pouco essa
realidade, este trabalho propõe a elaboração de uma sequência de atividades para exercitar a
pronúncia nas aulas de espanhol para alunos do Ensino Médio de uma escola privada de Goiânia.
Pretende-se, assim, aproximar os alunos de um ambiente mais real de fala, pois parte-se do
princípio de que o ensino de língua não pode, simplesmente, manter o foco nas regras gramaticais e
nas atividades de leitura e interpretação, embora essas atividades também tenham sua importância.
A elaboração das atividades pautar-se-á no ensino da pronúncia das letras do alfabeto, práticas de
pronúncia a partir de diálogos, ditados, apresentações orais, tais como, teatro e música, atividades
de entonação (uso da exclamação e interrogação) etc. Acredita-se que essas atividades podem
mudar a concepção dos alunos de que estudar uma língua estrangeira na escola é uma perda de
tempo. Com isso, busca-se que eles entendam que essa é uma oportunidade de conhecer outras
realidades socioculturais, de entender e respeitar as variedades sociolinguísticas e, também, uma
forma de preparar-se para um mercado de trabalho cada vez mais competitivo.

O Homem Cósmico e a Identidade Global: aprendizagem de língua estrangeira a partir de
uma perspectiva junguiana
Larissa SIQUEIRA (PG/UFG)
Orientadora: Lucielena Mendonça de LIMA (D/UFG)
Segundo o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, a maneira como a pessoa vê o mundo refletir-se-á na
forma como se vê a si mesma. Dessa forma, percebe-se que o processo de expansão da consciência
encontra paralelo na dinâmica de construção e reconstrução da identidade. Na medida em que a
pessoa se desenvolve e amplia o alcance de suas funções psíquicas, cruza barreiras dimensionais e
alcança novos entendimentos além dos limites do ego. Essa consciência mais aprofundada é capaz
de abarcar uma nova cosmovisão, onde se percebe um mundo mais integrado e consequentemente,
uma identidade mais global e inclusiva. O Homem Cósmico é um dos símbolos do Self, o arquétipo
da totalidade que reflete uma imagem psíquica interior, mas que atua como um modelo ideal de
integridade psíquica, a principal meta da Individuação, processo de desenvolvimento da consciência
proposto por Jung. Nesta pesquisa documental, qualitativo-interpretativista, pretende-se analisar a
relação entre os estudos da expansão da consciência - sob a perspectiva da psicologia analítica - e a
construção da identidade linguístico-cultural no processo de aprendizagem de uma língua
estrangeira, observando as inter-relações entre esses dois desafios que levam à desintegração de
fronteiras psíquicas e identitárias e descobertas de novos universos interiores e exteriores. Para isso,
serão analisadas algumas correspondências de Jung, que tratam da Individuação e do Arquétipo da
Totalidade: o Self e suas representações simbólicas, que serão relacionadas com o tema da
identidade apresentados por autores como Stuart Hall, Zygmunt Bauman e Chistine Revuz.

MESA 41 - DISCURSOS SOBRE O ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS E
IDENTIDADES DE PROFESSORES
Coordenação: Lucielena Mendonça de LIMA

Docência no ensino superior público estadual: (auto)representações dos professores e cursos
de licenciatura de um campus da UEG
Maria Dolores Martins de ARAÚJO (PG/UFG)
Orientadora: Lucielena Mendonça de LIMA (D/UFG)
Propomos analisar as (auto)representações de docentes formadores de cursos de Licenciaturas de
um Campus da Universidade Estadual de Goiás (UEG) sobre a docência, atentando a rede de
enunciados a que estão submetidos os discursos desses profissionais, em função das relações de
poder/saber/verdade. Para tanto, tem-se como alicerce as teorizações sobre representação segundo
Tadeu da Silva ([1999]/2001, 2001, 2009) e as contribuições dadas por Foucault (1979; 1995; 1996;
2003; 2004, 2013) sobre as noções de discurso, sujeito, relações de poder, saber, verdade,
objetivação, subjetivação e resistência. A pesquisa se configurou como um estudo de caso de cunho
etnográfico (ANDRÉ, 2005; LÜDKE; ANDRÉ, 1986) e envolveu vinte e um professores
formadores. No processo de geração de dados foram utilizados os seguintes instrumentos:
questionário, narrativa escrita, entrevistas individuais e roda de conversa. A partir das análises,
foram evidenciadas (auto)representações como: a UEG não tem autonomia; o governo interfere
demais nessa instituição, inclusive na própria escolha dos diretores dos campi; toda essa situação
estaria ligada ao fato dessa universidade ser usada pelo Estado como manobra política. Em virtude
desse cenário, os docentes formadores sentem-se desvalorizados pelo governo estadual. Logo,

percebemos que as representações, objetivações sobre a UEG, mediante ações do governo estadual,
implicam na inscrição desses sujeitos em determinados discursos de identificação e, principalmente,
de desidentificação com os modos como são colocados nas práticas discursivas e não-discursivas da
docência no ensino superior público goiano.

Escolha ou obrigação: representações de professores ensino de
línguas estrangeiras na EJA no IFG
Maria Carolina Terra HEBERLEIN (PG/UFG)
Orientadora: Lucielena Mendonça de LIMA (D/UFG)
Esta é uma pesquisa qualitativa, interpretativista, aplicada a um estudo de caso que busca
compreender as identidades dos professores de línguas estrangeiras do IFG, na modalidade de
Educação de Jovens e Adultos. Para tanto, procuro identificar os elementos que formam essas
identidades, observando o modo como acontece tal processo. Os participante são 9 professores de
inglês e 9 de espanhol. Para a geração dos dados foram utilizados questionário, entrevista e
produção de narrativas acerca das experiências desses docentes com a EJA. Por meio de entrevistas
realizadas com 11 coordenadores dos cursos EJA e questionários aplicados a 52 alunos, foi possível
situar mais consistentemente a realidade dessa modalidade na instituição. Este estudo se mostra
relevante à medida que possibilita a reflexão dos participantes acerca de sua formação e prática
docente, contribui para a compreensão das identidades docentes de profissionais que trabalham na
EJA e fomenta discussões acerca das mudanças que devem ser implementadas nesse contexto. Por
fim, o apontamento dos elementos que compõem a identidade docente possibilita analisar como eles
influenciam positiva e negativamente suas práticas. A partir disso, podemos repensar o processo de
formação docente e propor mudanças que tracem caminhos mais propícios ao desenvolvimento
profissional desses profissionais. Os pilares teóricos deste estudo são os conceitos de identidade
(RAJAGOPALAN, 1998; BHABHA, 1998; BAUMAN, 1999; 2003; Hall, 1996) e representações
(SILVA, 2001) advindos dos Estudos Culturais e discurso (FOUCAULT, 2014). As análises
realizadas até o momento revelaram que há, a priori, dois grupos de professores: aqueles que
trabalham com a EJA por escolha e os que o fazem por obrigação. Dentro dessas duas categorias,
vários elementos apareceram na teia discursiva desses profissionais, tais como: a identificação (ou
não) com o público da EJA, as demandas institucionais, as relações de poder que determinam quem
tem a possibilidade de negociação, dentre outros.
Representações identitárias de profesores de línguas:
desenvolvimento da competência intercultural
Lucielena Mendonça de LIMA

Este trabalho propõe discutir os conceitos de interculturalidade e relacioná-los ao processo de
formação de professores brasileiros de espanhol como interculturalistas (SERRANI, 2005), posto
que o Projeto Pedagógico do Curso de Letras: Espanhol da Faculdade de Letras da Universidade
Federal de Goiás, baseado nos documentos nacionais, prevê essa perspectiva formadora. Ademais,
mostra-se uma proposta de atividades a partir de textos culturais (VORRABER COSTA, 2010).
Defende-se que o reconhecimento dos significados sociais (TADEU DA SILVA, 1995) relacionados
com representações sobre os hispano-falantes presentes nos textos autênticos apresentados, pode
levar ao desenvolvimento da competência intercultural dos futuros professores.

MESA 42 - AÇÕES DE GRADUANDOS DE FRANCÊS NA FL: PCC E MONITORIA
Coordenação: Luiz Maurício Rios
A monitoria na Área de Francês
Jéssica Gomes NEVES (G/UFG)
Luiz Maurício RIOS (D/UFG)
Nesta comunicação pretendo apresentar, de forma especial aos alunos calouros, minha experiência
no programa de Monitoria em Língua Francesa. Neste processo, são desenvolvidas atividades, de
forma conjunta, por professores e alunos, objetivando despertar no aluno o interesse pela carreira
docente, além de procurar consolidar os conhecimentos adquiridos mediante as atividades didáticas.
Procurarei apresentar os pontos positivos e negativos, observados por mim, na participação desse
projeto. Atualmente ele é oferecido semestralmente para os alunos de graduação e normalmente são
ofertadas vagas remuneradas e voluntárias. Para se concorrer a essas vagas, há um processo
seletivo, realizado por uma comissão de professores designada para este fim, que poderá escolher
um ou mais dos seguintes critérios para a avaliação: Prova escrita específica sobre os assuntos do
componente curricular; Prova oral ou sinalizada específica sobre os assuntos do componente
curricular; Prova prática específica sobre os assuntos do componente curricular; Nota final obtida
pelo aluno no componente curricular; Média relativa do aluno; e Média global do aluno. No caso
das monitorias em Línguas Estrangeiras, as avaliações podem ser nas línguas específicas. Procurarei
apresentar ainda outras informações importantes sobre este programa, que procura, entre outros
aspectos, ampliar a participação dos estudantes de graduação nas atividades de ensino e de
aprendizagem na Universidade, além de desenvolver capacidades de análise e crítica, incentivando
o estudante monitor a adquirir hábitos de estudo, interesse e habilidades para a docência Assim, esta
apresentação tem como objetivo informar os calouros que muitas vezes perdem essas oportunidades
por não entenderem o funcionamento dessas possibilidades de bolsas e de práticas de ensino, que
nós alunos da graduação temos. E por fim, junto a minha experiência, as recompensas deste período
no qual me dediquei à Monitoria de Francês.

Monitores de francês: um apoio ao aprendizado e um aprendizado no apoio
Ana Luíza Dias Veloso ROCHA (G/UFG)
Luiz Maurício RIOS (D/UFG)
Nesta comunicação, pretendo expor minha experiência como monitora de Francês na Faculdade de
Letras da Universidade Federal de Goiás (FL/UFG) durante o segundo semestre de 2017 e o ano de
2018. Mencionarei o processo de seleção para aprovação para a função de monitor (prova escrita,
entrevista, média da disciplina de Francês, média global do aluno), bem como o tipo de atividades
desenvolvidas no âmbito da monitoria, tais quais: auxílio de alunos de baixo rendimento, auxílio a
professor na organização de trabalhos e eventos acadêmicos, entre outras. Discorrerei também sobre
a oportunidade de aprendizagem que advêm desta função, devido a necessidade de possuir
conhecimento considerável sobre a disciplina na qual o indivíduo atua como monitor e ainda sobre
os aspectos que achei construtivos durante minha atuação como monitora e aqueles que achei
desafiantes. Mencionarei ainda a importância de exercer a monitoria, uma vez que se trata de um
projeto que possibilita a iniciação à docência, tendo em vista o desenvolvimento de atividades com
o professor e também quando do auxílio de alunos que recorrem à ajuda do monitor para melhor
compreensão da disciplina.

Análise Contrastiva Português-Francês (Léxico) - PCC
Marina Cardoso NASCIMENTO (G/UFG)
Luiz Maurício RIOS (D/UFG)
O processo de aprendizagem de uma língua que não está presente em nosso cotidiano, aqui no caso
a língua francesa, pode ser desafiador. Para que este processo seja facilitado, é natural realizarmos
associações de nossa língua materna para com a língua estrangeira. Além desse possível processo,
em sala de aula pode-se haver o incentivo pela procura de semelhanças entre as línguas trabalhadas,
procurando compreender o porquê dessas relações entre palavras e expressões nessas duas línguas
que, apesar de possuírem a mesma origem do latim, apresentam também suas diferenças. Essas
similitudes lexicais podem ocorrer arbitrariamente, ou podem se justificar, em grande parte, devido
à etimologia, ou seja: o estudo da origem, da história e da evolução das palavras de uma
determinada língua. Neste trabalho foi possível estudar e comparar a origem etimológica de
algumas palavras do português brasileiro e da língua francesa e, por meio desta análise lexical,
concluir se a relação entre essas palavras existia ou não, se era algo arbitrário ou se a etimologia
justificava as semelhanças encontradas. Contextualizar expressões e palavras do vocabulário
apresentado ao estudante é trazer familiaridade ao objeto de estudo que até então é desconhecido,
além de procurar facilitar a memorização do conteúdo. Observa-se que por trás de cada palavra há
uma origem, uma história, um aspecto social e cultural que devem ser considerados no processo de
aprendizagem.

MESA 43 - O FRANCÊS NO CL: UMA POSSIBILIDADE DE ESTÁGIO REMUNERADO
NÃO OBRIGATÓRIO
Coordenação: Luiz Maurício Rios
Centro de Línguas: uma possibilidade de estágio não obrigatório
Jéssica Gomes NEVES (G/UFG)
Luiz Maurício RIOS (D/UFG)
Nesta comunicação, pretendo expor minha experiência de instrutora de Francês em estágio não
obrigatório no Centro de Línguas da UFG, bem como fazer uma apresentação sobre este Projeto de
Extensão, criado em 1994, com 175 alunos em 1995, e hoje com 3.318, distribuídos em 162 turmas,
nas quais os professores são alunos da Faculdade de Letras, selecionados por uma comissão de
professores designada para este fim. O Projeto de Extensão do CL objetiva, principalmente, suprir
necessidades, da UFG e da comunidade em geral, no aprendizado de línguas (Alemão, Espanhol,
Francês, Inglês, Italiano, Libras e Mandarim); dar oportunidade de estágio não obrigatório a alunos
da FL/UFG; dar oportunidade de observação, análise e avaliação de metodologias e de técnicas de
ensino e aprendizagem de línguas; além de oferecer enriquecimento cultural. Assim, procurarei
informar aos alunos, principalmente aos iniciantes da graduação nos cursos de línguas estrangeiras
da UFG, sobre essa oportunidade de praticarmos os conhecimentos que adquirimos em nossa
formação acadêmica, sempre sob a supervisão de professores da FL, e o valor que esta atividade
agrega ao nosso currículo ao podermos atuar em nossa área profissional ainda na graduação,
levando-nos à excelência em nossas práticas profissionais, tanto em aspectos linguísticos, quanto
os aspectos metodológicos, no exercício da didática em sala de FLE.

Centre de Langues : découverte d’une passion pour la langue française
William de Andrade MAGALHÃES (G/UFG)
Luiz Maurício RIOS (D/UFG)
En tant qu’étudiant en Lettres à la Faculté de Lettres (FL) de l’Université Fédérale de Goiás (UFG),
j’ai enseigné la langue française dans son Centre de Langues (CL) pendant cinq semestres, soit deux
ans et demi. J’y ai enseigné l’espagnol aussi (pendant deux semestres seulement) étant donné que je
fais des études de Lettres : Espagnol et que, dans un premier temps, j’avais postulé pour la sélection
de stagiaires pour intégrer le corps professoral du CL en qualité de professeur d’espagnol. C’est
après que l’on m’a invité à passer les épreuves écrite et didactique pour y être professeur de français
également. J’ai refusé l’invitation sur-le-champ parce que je trouvais que j’avais un niveau
médiocre en français (et ce n’était pas qu’une impression); néanmoins, j’ai fini par relever le défi.
Ayant réussi les épreuves, on m’a mis en charge de deux classes de Français 2 et, à la suite de
quelques « maladresses linguistiques », j’ai réalisé qu’il fallait que je me consacre un peu plus à
l’étude de la langue française, que j’avais laissée un peu de côté durant un certain temps. C'est le
début d'une grande histoire d'amour que je vais vous raconter dans cette activité de partage
d'expériences.
Centro de Línguas: aprendendo a ensinar francês
Ana Luíza Dias Veloso ROCHA (G/UFG)
Luiz Maurício RIOS (D/UFG)
Nesta comunicação, pretendo expor minha experiência, iniciada em 2018, como instrutora de
Francês em estágio não obrigatório no Centro de Línguas da Faculdade de Letras da Universidade
Federal de Goiás (CL/FL/UFG), projeto de extensão que se iniciou no ano de 1995 e que,
atualmente, é um dos maiores da UFG, atendendo a mais de três mil alunos, que incluem alunos e
funcionários da UFG e outros alunos provenientes da comunidade em geral. Procurarei mencionarei
o processo de seleção para ingresso no Centro de Línguas, pelo qual eu passei, esclarecendo as
eventuais dúvidas de alunos interessados em percorrer esse mesmo caminho. Discorrerei também
sobre as vantagens e desafios que encontrei ao exercer a função de instrutora de Língua Francesa
nesta instituição, além de mencionar o suporte que nós, instrutores, recebemos da instituição e
supervisores envolvidos no projeto. Outro ponto a ser aludido é o privilégio de exercer este estágio,
posto que os nossos supervisores são professores universitários com ampla experiência na área e,
portanto, possuidores de largo conhecimento, tanto linguísticos quanto metodológicos, que são
repassados para nós, seus instrutores, com o intuito de nos instruir e aperfeiçoar nossas atuações
docentes futuras.

MESA 44 - TEMPO, MEMÓRIA E NARRATIVA
Coordenação: Marcelo Ferraz de PAULA

Considerações sobre o Paradoxo Trágico da Vida e da Morte: A Dignidade Humana, O Direito
e a Literatura em Albert Camus
Núbia Silva SANTOS (PG – UFG)
Com base na crescente vulgarização que se tem hoje do termo “Direitos humanos” ou direitos do

homem, observa-se que o Direito não tem conseguido cumprir de maneira profunda e equânime a
aplicação de seus princípios nucleares. Os operadores da lei dominam objetivamente os manuais
jurídicos, mas parecem pouco “conhecer” da natureza humana e acabam desconhecendo quem são
os sujeitos, os quais representam, e menos ainda quais são suas angústias, dores e injustiças sofridas
num mundo desigual e cada vez mais performático, mecânico e automatizado. A escolha do escritor
francês nascido na Argélia Albert Camus para referendar no eixo da literatura a discussão sobre a
relação entre direito e literatura ocorreu, sobretudo, pela forma como Camus discute a condição
humana em abordagem filosófica e literária. Filho (2017) aponta para o fato da “Literatura dar vida
ao estudo do Direito”. Para ele, a literatura tempera e dá qualidade ao Direito, emprestando-lhe
humanidade. Assim, a compreensão do Direito como fenômeno cultural, passando pela análise das
obras de Albert Camus trará relevante contribuição para o aprofundamento de estudos
transdisciplinares entre Direito, literatura, filosofia, política, arte, dentre outras áreas.
O tempo multidimensional nos quadrinhos: um estudo das estratégias narrativas em Here, de
Richard Mcguire
Cátia Ana Baldoíno da Silva (Mestre – UFG)
Esta pesquisa tem como objetivo analisar como se configura a representação do tempo na história
em quadrinhos Here (1989), a partir da análise da sua estrutura e dos recursos narrativos utilizados
pelo autor, Richard McGuire. Estruturada a partir de um ângulo de visão fixo, Here (1989)
apresenta, de forma múltipla, multilinear e fragmentada, a evolução de acontecimentos do espaço
retratado, num período de milhões de anos. Tal estrutura demanda uma leitura também múltipla,
multilinear e fragmentada, a partir da qual o leitor consegue construir os sentidos da história. Sua
análise, assim, possibilita uma melhor compreensão da linguagem dos quadrinhos, especialmente no
que diz respeito a suas dimensões temporais. A escolha do aporte teórico, guiada pela temática e
objeto de estudo, propicia um diálogo entre a teoria literária e os estudos das histórias em
quadrinhos (ELIAS, 1998; NUNES, 1995; TODOROV, 2013; EAGLETON, 2006; GROENSTEEN,
2015; EISNER, 1999 e 2005). Espera-se, com essa intersecção, contribuir para um melhor
entendimento acerca das possibilidades e potencialidades das narrativas gráficas.

Memórias Conflitantes em Avódezanove e o Segredo do Soviético de Ondjaki
Herick Rodrigues ARAÚJO (PG-UFG)
A memória em seus diversos aspectos tem sido uma fecunda fonte de criação para os mais diversos
autores literários na produção de seus livros. Assim, discutir como a memória e suas distintas
formas se apresentam em narrativas literárias atuais é uma forma de compreender como seus
autores observam o mundo que os circunda. Este trabalho tem por objetivo apresentar dois tipos de
memória possíveis, e que entram em conflito, presentes no livro AvóDezanove e o segredo do
soviético, do escritor angolano Ondjaki. Neste Livro, o autor utiliza as próprias memórias de
infância para remodelar certos acontecimentos no bairro da PraiaDoBispo em uma Angola do pósindependência. Ao recriar as cenas de seu tempo de criança, Ondjaki expõe o leitor a um impasse, a
construção de um mausoléu em homenagem ao ex-presidente Agostinho Neto põe em risco a
existência da PraiaDoBispo. Assim, observamos como se organizam a memória nacional
institucionalizada, representada pelo mausoléu, e a outra, uma memória coletiva que existe dentro
das tradições e narrativas dos habitantes do bairro onde está a obra. Utilizamos, como apoio teórico,
autores que abordam diferentes usos das distintas memórias, como Pierre Nora e seu conceito de
lugares de memória e Maurice Halbwachs com sua ideia de memória coletiva. Por fim, expomos o
desfecho do embate entre a comunidade da PraiaDoBispo e a construção do mausoléu que ameaça
sua existência.

A Contística Machadiana e a Questão Escravocrata: Uma Análise do Conto
"Pai Contra Mãe"
Dhéssik Lorrane Costa MUNIZ (G-UEG)

O Realismo no Brasil desenvolveu-se na segunda metade do século XIX, quando o país enfrentava
um sério cenário de crise nos âmbitos: econômico – influenciado pela ascensão do capitalismo e
crescimento da classe burguesa, social e político – com a ameaça que o império sofria devido ao
avanço das ações republicanas. Este contexto é permeado pela questão escravocrata, uma vez que a
proibição do tráfico negreiro – determinada em 1850 pela Lei Euzébio de Queirós – influenciava
diretamente na decadência da economia açucareira. Surge então um entrave entre a classe burguesa
conservadora e uma classe média em formação, que se tornava cada vez mais numerosa. Tais
fatores fizeram com que houvesse o surgimento de novos intérpretes desta realidade agitada e em
processo de modificação, que transportavam para a Literatura traços da (des)organização social da
época. Dentre tais autores está Joaquim Maria Machado de Assis, que desenvolve um olhar aguçado
e inovador para a sociedade, delineando, de modo significativo, um retrato autêntico da mesma.
Partindo dos elementos indicados até aqui, este trabalho tenciona observar a relação existente entre
a contística machadiana e a questão escravocrata brasileira, tendo como alicerce a orientação
bibliográfica, bem como a análise do conto 'Pai contra Mãe”. Nesse sentido, o interesse será
observar a representação do negro nas relações sociais da época, a caracterização dos personagens e
o modo como suas ações influenciam na constituição de uma ideia de sociedade vigente à época,
entendendo os recursos utilizados pelo autor para despertar os olhos do leitor aos traços desumanos
da escravidão e suas consequências sociais. O estudo contará com os aportes teóricos de CANDIDO
(2006); FREYRE (2003) e SCHWARZ (2000).

MESA 45 - LITERATURA E TESTEMUNHO
Coordenação: Marcelo Ferraz de PAULA

Testemunho, Memória e Direito: A Poesia de Pedro Casaldáliga
Eliziane Navarro (PG – UFG)
Neste estudo, interessa-nos discutir, a partir de uma visão da lírica como espaço de testemunho
construído por meio da memória individual e coletiva, o papel do Estado como ferramenta para
impedir a efetivação do direito natural e, consequentemente, a concretização da justiça na escrita do
poeta e ativista espanhol Pedro Casaldáliga, que em suas obras denuncia a opressão às minorias
indígenas acarretada pelos sangrentos conflitos agrários entre nativos e latifundiários na região de
São Félix do Araguaia/MT durante o período de colonização do estado que compreende a ditadura
civil-militar no Brasil. Para abordar esse engajamento, escolhemos analisar, dentre as obras do
autor, os títulos Antologia retirante (1978) e Com Deus no meio do povo (1985). O procedimento
estilístico-formal de construção do teor testemunhal é parte de uma forçosa seleção de caráter
urgencial e não cronológico, construído na medida da memória, quando mais que informar, teria
também o intuito de libertar, uma vez que trataria também da reconstrução da dor no âmbito do
universo subjetivo, enquanto matéria da linguagem.

“Nolite te Bastardes Carborundorum”: O Testemunho de Resistência de Offred em o Conto
da Aia
Adriana SANTANA (G-UFG)
A presente comunicação visa apresentar as ideias preliminares de um projeto de iniciação científica
sobre o romance O Conto da Aia (ATWOOD, 2017), buscando articular a sua leitura com os estudos
sobre o teor testemunhal da literatura (SELIGMANN-SILVA, 2002). O romance estudado traz a
narração da história de Offred, uma aia que consegue escapar do regime totalitário e teocrático de
Gilead onde, além de não possuir seus direitos como ser humano, seu corpo era violentamente
explorado pelo Estado com o único objetivo de gerar crianças para o país. Desse modo, baseandonos nos estudos de Márcio Seligmann-Silva (2002), Jeanne Marie Gagnebin (2009) e Giorgio
Agamben (2008), partimos da hipótese de que a obra, sem prejuízo para sua dimensão estética e
ficcional, contém fortes marcas testemunhais, devido a construção da narradora como sobrevivente
de um regime que perseguiu e matou muitas daquelas que se encontravam em condições
semelhantes à sua. Entre esses traços encontramos a dificuldade em traduzir suas experiências e
torná-las verossímeis, o senso de responsabilidade em carregar a verdade de uma realidade horrível
para preservar tanto a sua identidade quanto a de todas as mulheres que não conseguiram resistir
como ela.
Lugares do Testemunho no Ensino de Literatura
Marcelo Ferraz de PAULA (D-UFG)
Nesta comunicação proponho apresentar uma discussão sobre as contribuições do uso de textos
testemunhais para o ensino de literatura na educação básica. Para isso, analiso referências a certa
“literatura de testemunho” em documentos oficiais, livros didáticos e projetos pedagógicos. A
pesquisa indica a necessidade de se aprimorar o trabalho com o testemunho nas aulas de literatura,
defendendo a relevância de sua abordagem, com destaque para a abertura reflexiva que o
testemunho provoca em relação aos vínculos entre ficção e realidade, prazer estético,
interdisciplinaridade e direitos humanos.
O Exílio Refletido nas Obras o Canto e as Armas de Manuel Alegre e
Poema Sujo de Ferreira Gullar
Herick Rodrigues ARAÚJO (PG-UFG)
A produção literária desenvolvida por indivíduos em situação de exílio sempre esteve presente na
história da humanidade e possui um vasto escopo, com um evidente destaque ao acúmulo de obras
produzidas no século XX nesta condição. Desta forma, este trabalho tem por objetivo observar a
influência causada pelos exílios sofridos pelo poeta português Manuel Alegre e o maranhense
Ferreira Gullar em seus respectivos livros O Canto e as Armas e Poema Sujo. Assim, com o auxílio
teórico de autores que abordam a natureza do exílio, como Edward Said e seu importante ensaio
Reflexões Sobre o Exílio, pretendemos abordar os aspectos gerais do exílio e da condição de
exilado. Contudo, apesar de suas características genéricas, cada exílio carrega particularidades que
variam a depender de cada indivíduo exilado e a conjuntura social na qual ele é imposto às pessoas.
Por isso, evidenciamos as diferenças na poética de ambos autores analisados neste trabalho de
acordo com o impacto que o desterro causou em suas vidas. Desta maneira, atestamos que Alegre e
Gullar se exprimem distintamente diante do afastamento forçado de sua terra natal e o impedimento
de retorno que os fazem sofrer por igual, provocando distinções na forma e conteúdo de seus
trabalhos poéticos.

MESA 46 - CULTURA E A LÍNGUA ITALIANA: PESQUISAS E EXTENSÃO EM
TRANSVERSALIDADE
Coordenação: Margareth NUNES

O Brasil em La Divina Commedia
J. da Silva DINIZ (G/UFG)
Parecerá estranho - e absurdo mesmo não o deixa de ser -, e muitos leitores desavisados em vão
ainda folheariam o poema, falar-se em Brasil em La Divina Commedia, de Dante Alighieri. Muito
conhecimento histórico não é necessário para se constatar a lonjura de quase duzentos anos entre a
andança do florentino e o suposto achamento. Mas, então, em que consiste essa presença? Estaria eu
louco? Não, ainda não. O Brasil na epopeia de Dante é uma releitura do passado feita por Gerardo
Mello Mourão em Invenção do mar (1997). O poeta brasileiro aproveita dois trechos do poema
italiano para a criação de duas imagens: uma que identifica o país com o paraíso terrestre, ponto
inicial do Brasil como a terra em que pela conjunção de todas as gentes se restitui o homem
adâmico; e a outra de que havia já sido visto. Assim, os episódios da morte de Ulisses e da praia do
Purgatório quando Dante observa quatro estrelas, ao mesmo tempo que inserem o Brasil numa
época mítica e divina, no chão da história distancia o passado do país. A leitura comparada dos dois
poemas é o que constitui esta apresentação em que se observa o aproveitamento do texto de Dante
para a criação de uma epopeia brasileira.

Le Filastrocche: Ensino de língua italiana através da literatura
Natalia Dias AQUINO (Especialização/UFG)
A literatura é um ótimo instrumento de ensino e aprendizagem de idiomas, pois ela é um material
autêntico, que não foi criado ou moldado com o objetivo de ensinar-se uma língua. Também, por
meio dela, o aprendiz pode entrar em contato com expressões sociais e culturais de diversos autores.
Além disso, a literatura possui significados que se modificam a partir das percepções e
interpretações de cada leitor, por isso, os textos literários são capazes de promover um
envolvimento pessoal mais profundo tanto em alunos quanto em professores. Na sala de aula o
professor pode recorrer a vários gêneros literários, observando o nível de dificuldade de cada grupo,
buscando-se um maior envolvimento do aprendiz com a língua-alvo, além de uma melhor
compreensão de elementos linguísticos e culturais. Em níveis básicos da língua italiana propomos
trabalhar as chamadas “filastrocche”, que são versos em rima criados para crianças. Nesta
comunicação apresentaremos uma forma de trabalhar a literatura em sala de aula de língua italiana,
por meio das “filastrocche” e das composições de Gianni Rodari.

A importância das transformações psicológicas e afetivas no aprendizado
de uma língua estrangeira
Louise de Sousa Macedo NOVAIS (G/UFG)
O aprendizado de uma nova língua é constituído por diversos fatores, que interagem com a
experiência de aquisição da língua por parte do aprendiz. Esse, por sua vez, depende não só de
aspectos cognitivos, distintos de pessoa a pessoa, que permitem processar mais de um nível de
informação ao mesmo tempo (a pronúncia, o significado, regras gramaticais etc.), mas também de
aspectos psicoafetivos, que se referem à relação entre a língua materna, a língua estrangeira e o
próprio Eu do aprendiz (FREUD, 1905; STENGEL, 1939; ABRAHAM, 1911; BUXBAUM, 1949;
GREENSON, 195 0; KRISTEVA, 1988). Ao se submeter ao estudo de uma nova língua, o aprendiz
é influenciado por elementos tanto externos (a situação sócio-cultural, os insumos linguísticos
presentes em sua realidade) como internos (a idade, o motivo do aprendizado, a própria atitude e
predisposição), em que entra também o estilo cognitivo (CERACCHI, 2007). A linguagem se torna
uma realização do Eu, em que as dificuldades emocionais do sujeito são espelhadas nas dificuldades
linguísticas apresentadas (STENGEL, 1939), e por isso a linguagem tem parte ativa na sua
formação (BUXBAUM, 1949). A passagem para a língua estrangeira permite ao indivíduo de se
distanciar da língua materna com todas as suas vivências (GREENSON, 1950; KRISTEVA, 1988) e
de criar uma nova identidade, marcada por uma nova língua e uma nova percepção de mundo
(HOFFMAN, 1989). Porém, muitas vezes, o distanciamento da língua materna pode provocar
dificuldades como a vergonha, o medo da regressão no aprendizado de uma nova língua na vida
adulta (STENGEL, 1939), ou até mesmo o medo da perda de identidade própria. O intuito dessa
análise é, então, trazer à luz as dificuldades enfrentadas por aprendizes que são usualmente
desprezadas, como também aspectos da aprendizagem que devem ser mais valorizados, de modo
que a ênfase desses elementos possa contribuir à conscientização do ensino da língua estrangeira
não só como um novo meio de comunicação, mas também como um método para atingir um novo
conhecimento do próprio Eu.
Celebrações e efemérides em prosa e InCanto
Margareth NUNES (D/UFG)
Há projetos de extensão que para serem implementados exigem pesquisas sociológicas,
psicológicas, filosóficas e estéticas. As celebrações de fatos históricos e sociais relativos à Itália que
a área de italiano do DELE (Departamento de Línguas Estrangeiras) da Faculdade de Letras procura
ressaltar exigem dos participantes do Madrigal InCanto, dos estagiários da área de italiano do
Centro de Línguas, bem como dos estudantes do Centro de Línguas e da Graduação uma
investigação de caráter sócio-historico e estético que vai além do simples conhecimento da obra que
será executada ou do filme que será debatido. Saber porque no mês de outubro é celebrada a
Settimana della Lingua Italiana nel Mondo ou o porquê do cinema mundial ser tributário, em algum
momento, da estética neorrealista italiana e que faz parte do programa de quem estuda a língua
italiana. O Momento Italiano na UFG, já em sua sétima edição, o décimo Incontro di Studenti ed
Insegnanti d’Italiano e o Encontro de Coros com repertório italiano são uma realidade consolidada
na extensão da Faculdade de Letras e da Universidade Federal de Goiás.

MESA 47 - ESTUDOS SOBRE A ORALIDADE EM LÍNGUA ESPANHOLA E
ISF/ESPANHOL
Coordenação: Margarida Rosa ÁLVARES
A importância da participação de discentes em programas como o Idiomas Sem Fronteiras
(IsF-UFG)
Hellen Cristina Lopes de CARVALHO (ISF/UFG)
Pablo Antón MIRA (Leitor/Espanha/UFG)
Orientadora: Margarida Rosa ÁLVARES (D/UFG)
O programa Idiomas sem Fronteiras da UFG (IsF-UFG), desenvolvido dentro do Núcleo de Línguas
(Nucli-UFG), é uma programa de extensão que tem como objetivo atender a comunidade interna e
externa à UFG, oferecendo cursos de línguas (espanhol, francês, inglês e português para
estrangeiros) presenciais com propósitos específicos e acadêmicos; bem como a aplicação de testes
gratuitos de proficiência em línguas estrangeiras (LE) para a comunidade interna (docentes e
discentes). Além disso, o programa viabiliza a formação de futuras/os professoras e professores de
línguas estrangeiras com a possibilidade de residência docente em formação inicial e continuada
(com bolsa ou voluntária), na qual a/o discente poderá desenvolver sua autonomia e relacionar a
teoria e prática na preparação de aulas e materiais para os cursos com a orientação de uma
supervisora-instrutora. Enquanto monitores da área de espanhol do IsF, o objetivo deste trabalho é
relatar a nossa experiência no programa com monitoria compartilhada – entre a discente do curso de
Letras Espanhol, Hellen C. Lopes de Carvalho, e o leitor de Espanha, Pablo Antón Mira –, bem
como relatar a importância do programa para a formação de futuras/os docentes de LE. Ademais,
serão discutidas questões e observações quanto à recepção da comunidade interna e externa com
relação aos cursos de espanhol ofertados, considerando que certas crenças relacionadas à língua
espanhola e a falta de compreensão do objetivo dos cursos, podem influenciar na motivação das/os
estudantes.

Interação entre variáveis internas e externas na aquisição de línguas
Andressa Correia Batista de MOURA (G/UFG)
Orientadora: Elena Ortiz PREUSS (D/UFG)
A aquisição de línguas envolve variáveis internas e externas. Variáveis internas, também conhecidas
como variáveis/diferenças individuais, abrangem características pessoais, como: sexo, idade,
motivação, conhecimento prévio, etc. Variáveis externas, também referidas como condições
pedagógicas, abrangem características do ambiente em que ocorre o processo de aquisição de
línguas, como: contexto de aquisição (in/formal), qualidade e quantidade de input e tipos de
instrução (implícita ou explícita). Diferentes pesquisas apontam que efeitos de intervenções
pedagógicas estão diretamente relacionados com diferenças individuais (ORTIZ-PREUSS; SANZ,
2016; SANZ, 2005). Por exemplo, parece haver relação entre a idade e o tipo de instrução, sendo
que aprendizes jovens se beneficiariam mais de ensino explícito e aprendizes idosos tirariam melhor
proveito de ensino implícito. Cabe salientar que as possíveis interações entre tais variáveis são
ainda pouco compreendidas. Diante do exposto, o objetivo principal deste estudo é fazer um
levantamento de pesquisas existentes no Brasil, nas quais são examinadas possíveis interações entre
condições pedagógicas e diferenças/variáveis individuais. Trata-se, portanto, de um estudo

bibliográfico em que, primeiramente são feitas leituras de referências bibliográficas sobre o tema,
de modo a definir as palavras-chave utilizadas nas buscas em quatro importantes sites acadêmicos:
Biblioteca Digital Brasileira de Dissertações e Teses do IBICT, Banco de Dissertação e Teses da
CAPES, Portal de Periódicos da Capes e Google Acadêmico. Este levantamento permitirá
aprofundar os conceitos envolvidos e traçar um panorama das pesquisas realizadas no país sobre
interações entre variáveis internas e externas na aquisição de línguas, o qual poderá auxiliar
professores de LE a elegerem a intervenção pedagógica mais adequada aos seus aprendizes.

Constituição da comunidade de fala: análise da comunicação da correlação de forças entre o
Estado e as comunidades escolares pelas tomadas de decisões na políticas públicas
educacionais
Nathália Gomes de Campos PINHEIRO (G/UFG)
Orientadora: Margarida Rosa Álvares (D/UFG)
O presente trabalho se propõe a apresentar uma proposta de pesquisa para o Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC) da Faculdade de Letras-Espanhol da Universidade Federal de Goiás-UFG. Em 2015
foi anunciada, através de um decreto do então governador de Goiás Marconi Perillo, a transferência
da gestão das escolas estaduais do estado de Goiás para Organizações Sociais (OS’s). Em um
processo de terceirização de um serviço público estratégico que é a educação. Para a compreensão
de parte das comunidades escolares este era o anúncio de um processo de precarização do ambiente
escolar, assim como do processo de ensino-aprendizagem. Este decreto desencadeou um processo
de organização das comunidades escolares em uma nova configuração, de expressão popular. Este
processo se configurou por uma série de manifestações de rua, de ocupações de unidades escolares,
além de prisões de manifestantes que foram processados pelo Estado. Este movimento popular foi
capaz de barrar as terceirizações e o consequente desmonte da educação pública no estado de Goiás
que ocorreria em decorrência das terceirizações, na visão de mundo das comunidades escolares
organizadas. Essas comunidades escolares organizadas estabeleceram um processo de argumentação
e foram capazes de barrar as terceirizações. Utilizando como modelo metodológico a etnografia da
comunicação, considero para esta pesquisa as comunidades escolares organizadas como
comunidades de fala. Busco compreender quais foram os elementos que possibilitaram a
constituição destas comunidades escolares enquanto comunidades de fala e quais foram os
elementos socioculturais que permitiram uma correlação de forças por parte das comunidades frente
ao Estado e como elas puderam sobrepor a sua narrativa à narrativa dominante do Estado.

O elemento reparo na fala-em-interação
Susanna Lourenço CUNHA (G/UFG)
Orientadora: Margarida R. ÁLVARES (D/UFG)
Esta comunicação tem como objetivo expor um estudo bibliográfico em andamento de um Trabalho
de Conclusão de Curso, que analisa o elemento reparo na fala-em-interação, sob a perspectiva da
Análise da Conversação (AC). Os materiais a serem examinados nesta pesquisa pertencem ao
Corpus Val. Es. Co., um banco de dados online que tem como objeto de estudo o espanhol
coloquial. Dentro deste corpus farei um recorte temático e buscarei dois temas que se aproximem
para observar as situações de reparo na interação. De acordo com Álvares (2016, p. 53 apud Loder;
Gonzales; Garcez, 2002, p. 117), define-se o fenômeno reparo como “um conjunto de práticas para
a resolução de problemas de escuta, produção e entendimento/compreensão apontados pelos
participantes ao longo da interação". Porém ele não deve ser visto só como uma correção da
produção oral e sim, como um conjunto de estratégias utilizadas pelos falantes com a intenção de

manter a intersubjetividade interacional (Álvares, 2016, apud Loder, 2008). O presente trabalho
também tem como foco amenizar a escassez de materiais que discutam sobre os elementos da falaem-interação, pressupondo a importância que é compreender tais elementos para a melhoria da
oralidade em língua espanhola e da formação dos professores e alunos de língua estrangeira, a partir
da percepção e reflexão de tal fenômeno.

Estudos sobre a oralidade em língua espanhola: propostas e desafios
Margarida R. ÁLVARES (D/UFG)
O trabalho com as questões linguístico-culturais sempre representou uma preocupação, quanto à sua
abordagem no contexto de ensino. Num primeiro momento, devido à escassez de materiais que
abordassem elementos socioculturais, e, num segundo momento, devido à forma como tais
elementos são abordados, muitas vezes, de maneira estereotipada ou como mera curiosidade. A
experiência como professora de ELE (Espanhol como Língua Estrangeira) também me permitiu
observar que as produções orais dos alunos carecem, muitas vezes, de conhecimentos relacionados
aos elementos da fala-em-interação para que possam expressar-se de maneira mais contextualizada
e adequada culturalmente. Acreditamos que é preciso desenvolver mais pesquisas sobre como
abordar os elementos da fala-em-interação em sala de aula e contribuir para o reconhecimento de
língua e cultura são elementos inseparáveis. Propomos uma pesquisa que visa analisar a expressão
oral em língua espanhola, à luz da Análise da Conversação ou dos Estudos da Fala-em-interação.
Como concordamos com a indissociabilidade da língua e da cultura, os contextos de oralidade que
observaremos estarão, portanto, imbricados de aspectos socioculturais, visto que o próprio evento
de fala, por si só, é cultural. Mancera (2012), uma das grandes teóricas da Análise da Conversação
em língua espanhola, também demonstra preocupação quanto ao ensino de elementos
conversacionais em língua estrangeira. Em seus estudos defende que o professor deve privilegiar a
aquisição de uma competência conversacional porque participar de uma conversação requer
conhecimentos cognitivos e linguístico-culturais. Assim, compreendemos que o falar em língua
estrangeira deve contemplar vários aspectos interacionais e é esse panorama que pretendemos expor
nesta comunicação.

MESA 48 - TEACHING ENGLISH IN A GLOBALIZED WORLD: REPORTS FROM
DIVERSE CONTEXTS AND EXPERIENCES
Coordenação: Maria Cristina Faria Dalacorte FERREIRA

Teaching English in a globalized world: reports from diverse contexts and experiences
Maria Cristina Faria Dalacorte FERREIRA (D/UFG)
English has undoubtedly become the lingua franca in this globalized world and in order to obtain
visibility in the international scientific and academic areas, schools and universities all around the
world are boosting the opportunities for the learning of English. Drawing from their diverse
education backgrounds, each member of this panel will present their personal experiences teaching
English in different communities, countries and institutions around the world. Each panelist will
highlight their unique insights on relevant issues related to the processes of learning and teaching
the English language. The presenters will share with the audience their insights on the following
themes: teaching methods and techniques, lesson planning, creating materials, teaching strategies,

teaching multicultural classes, teaching multilevel students, using technologies in classes, teaching
English in primary and secondary levels, and teaching English as a potential way of enhancing
internationalization of higher education. Based on the discussions, the panelists will reflect on the
importance of teaching English and its relevance to the creation of diverse policy initiatives
targeting the internationalization processes of schools and universities, more specifically, at the
Federal University of Goias, Brazil. Overall, these considerations and insights will contribute to the
education of professionals involved in the internationalization process of higher education, both in
terms of training teachers and providing students with better language skills development.

A internacionalização no CEPAE: explorando experiências interculturais entre Brasil e EUA
Roberta Carvalho CRUVINEL (D/CEPAE-UFG)
Segundo Rajagopalan (2006), o ensino de línguas deve ater-se às demandas impostas pelas relações
políticas nas quais se encontra o país, tanto no âmbito interno quanto na esfera externa
(RAJAGOPALAN, 2006, p. 22 apud LAGARES, 2013, p. 197). Considerando-se as políticas de
ensino de línguas adicionais no Brasil no momento em que se propõem programas de intercâmbio,
como o Programa Jovens Embaixadores, o programa da United World College (UWC), o Immerse
Essay Competition, o Education First Challenge, bem como o Goiás Sem Fronteiras, esses esbarram
numa série de dificuldades na implementação das bolsas, tendo sido a mais séria delas a falta de
proficiência em inglês dos candidatos. Nesse sentido, é preciso ampliar o debate com vistas a
propor políticas que considerem uma visão de educação condizente com os desafios da sociedade
atual, reconhecendo a necessidade de mais investimento na Educação Linguística em Línguas
Adicionais/Língua Inglesa. É nesse sentido que a internacionalização no CEPAE é concebida: como
um processo que articula a dimensão internacional, intercultural e global no ensino, na pesquisa e
na extensão e que tem por objetivo formar cidadãos mais bem preparados para viver e trabalhar em
um mundo multicultural mais interconectado, assim como aumentar a contribuição que a escola
pode oferecer à sociedade, como resultado da produção de conhecimento gerado por ações baseadas
na cooperação internacional. Neste trabalho, pretende-se identificar os benefícios e as dificuldades
enfrentadas pelos alunos durante a participação nas atividades desenvolvidas pelos English Teacher
Assistants, inseridos em sala de aula juntamente com os professores de inglês das turmas do
CEPAE, bem como nas oficinas de leitura e conversação oferecidas para a comunidade.

Teaching English as a Second Language: Meeting Learners Where They Are
Patrick McCormick (ETA/SUNY Geneseo)
Orientadora: Maria Cristina Faria Dalacorte FERREIRA (D/UFG)
Since 2015 I have worked as an English teacher in three vastly different settings. First to adult
learners in Nicaragua, secondly with rural farmworkers in New York, and finally at UFG through
the Fulbright program. The vastly different backgrounds and needs of students has instilled in me a
need for flexibility in the classroom and patience with students. With no two students learning the
same way, it is up to educators to try, where possible, to personalize the education experience for
learners. Doing so requires approaching the same material in several ways, repetition, and attentive
observation of student outcomes. For my adult students in Nicaragua, conversational English and
good public speaking were essential to their career prospects. As a result, we delivered
concentrated grammar in workbooks and used classroom time to practice speaking, often in the
form of presentations to the class. Meanwhile, rural farmworkers who often had not completed
high school were much more in need of key phrases and basic conversation skills to carry them
through the day to day of living in the United States. There the focus was on common language and

recognition of common language. Varying degrees of illiteracy put a premium on oral
communication. At UFG the goals are much more complex. Students come in with a wide range of
levels and needs and endless creativity is needed to ensure that as many students as possible are
able to make important gains in language proficiency. From student led activities to targeted
reading, writing, and speaking courses; myself and my colleagues are finding ways to reach as
many students as possible.

Preparing to Teach in The United States: My Experience as a Pre-Service Teacher
Madeleine Feldman (ETA / SWARTHMORE COLLEGE)
Orientadora: Maria Cristina Faria Dalacorte FERREIRA (D/UFG)
In this presentation, I will share my experiences as a pre-service teacher in the Educational Studies
Department at Swarthmore College (Pennsylvania, EUA). To complete my primary school teaching
certification in the state of Pennsylvania, I engaged in a program structured to encourage the
transference of educational theory to practice in a variety of classrooms. I will focus my
presentation on the marked differences between my experiences with literacy education in two
Philadelphia classrooms: as an assistant in an English to Speakers of Other Languages (ESOL)
classroom, in a public school with fewer resources, and as a student teacher, leading Reader’s
Workshop in a well-resourced independent Quaker school. I will discuss my own process of
applying critical educational theory to my practice in these settings, and argue for the understanding
of schools’ sociological context in the nexus of broader power relations in order to better prepare as
a primary educator.

Teaching English as a Second Language: My Experience as an English Language Teaching
Assistant in the Chilean Public-School System
Hayley BUNCH (ETA/INDIANA UNIVERSITY-BLOOMINGTON)
Orientadora: Maria Cristina Faria Dalacorte FERREIRA (D/UFG)
During the last academic semester, I had the opportunity to work as an English Language Teaching
Assistant in Chilean primary and secondary public schools through the English Opens Doors
Program. The English Opens Doors Program (EODP) is an initiative of the Chilean Ministry of
Education, supported by the United Nations Development Program, that places volunteers in
municipal schools throughout Chile to increase access to educational opportunities in the area of
English. As an English language teaching assistant, I worked to support and facilitate a safe and
engaging all-English learning environment that focused on the development of speaking and
listening skills. During the orientation of the program, I learned about the Independent Teaching
Model, classroom management techniques, lesson planning, and much more. I was then confidently
able to take my new knowledge of these topics and utilize them in a valuable way within my
classroom. Note, however, that my time as an English teaching assistant with the English Opens
Doors Program was my first real teaching experience. Therefore, I faced a lot of trial and error in an
effort to discover what worked for students and for myself – and of course, what did not. In addition
to my primary teaching role, I also functioned as an ambassador of sorts – both for the United
States, as well as for the Chilean Ministry of Education. Overall, I found my first teaching
experience to be very positive and fruitful.

Teaching English as a Foreign Language (EFL) through different approaches at Brazilian
language centers
Iury Aragonez da SILVA (G/UFG)
Orientadora: Neuda Alves do LAGO (D/UFG)
In this presentation, I will discuss my experiences as a Brazilian English as a Foreign Language
(ESL) teacher at two language centers in Goiânia, Goiás, concerning the approaches used and the
learners’ responses to them. On the one hand, both language centers (henceforth, LC1 and LC2)
follow the franchise model and attend similar audiences in regard to their socioeconomic status.
Besides that, their courses are textbook-centered. On the other hand, the methodologies and
approaches used in each one are completely distinct. In LC1, there are two types of mediation: the
first one is based on the traditional teacher-student model; the second one is grounded upon a
student-technology-teacher basis in multilevel groups. The lessons are conducted under the
Audiolingual method, which draws mainly on drilling exercises. In LC2, learners study English
through the ESA (Engage-Study-Activate) model within the Communicative Approach framework.
Consequently, the classes are organized according to language functions in an attempt to produce
meaningful communication. There is no doubt that in both schools students learned English to a
certain extent. Nevertheless, their degrees of motivation and satisfaction towards the learning
process showed to be quite different as a result of the approaches and methodologies used in
classroom. Whereas in LC1 learners questioned the lack of contextualization in their lessons, in
LC2 students were often aware of the situational context underlying the language items taught.
Furthermore, several LC1 students were not able to follow the pace of the drilling exercises, which
reflected upon the way they analyzed their learning progress. To conclude, in both cases learners
criticized the textbook-centered model for imposing restrictions to the resources that could be
explored to promote learning in classroom.

MESA 49 - O ESTÁGIO DE PORTUGUÊS NA FACULDADE DE LETRAS DA UFG:
RELATOS DE EXPERIÊNCIA NAS MODALIDADES DE ENSINO PRESENCIAL E A
DISTÂNCIA
Coordenação: Mirian Santos de CERQUEIRA
Experiências de estágio na monitoria do Núcleo Livre – Português Básico a distância
Karollayne Martins GONÇALVES (G/UFG)
Thays Lorraine Borges FERREIRA (G/UFG)
Orientadora: Mirian dos Santos de CERQUEIRA (D/UFG)
Este trabalho tem por objetivo relatar algumas experiências ocorridas na disciplina Estágio 1,
ministrada em 2018 pela professora Dra. Mirian Santos de Cerqueira aos estudantes do curso de
licenciatura Letras: Português, da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás (Goiânia).
Foi nos dada a opção de realizar o estágio como monitoras da disciplina de núcleo livre Português
Básico I. Esse curso contempla estudantes dos cursos de graduação da UFG e foi realizado à
distância por meio da plataforma Moodle. O processo de ensino e aprendizagem aconteceu por
meio dos recursos disponibilizados (envio de textos, vídeos, elaboração de atividades, espaço para
dúvidas) organizados pelos professores e monitores, mas com um aspecto essencial para a
aprendizagem dos alunos: o compromisso de seguir as orientações dadas e o engajamento e

dedicação à disciplina. Nesse sentido, a interação das monitoras com os alunos se deu por meio de
mensagens privadas, da correção e orientação de atividades e do esclarecimento de dúvidas nos
fóruns. O estágio proporcionou uma experiência satisfatória quanto ao ensino à distância,
modalidade que vem crescendo no Brasil em várias universidades, pois foi nítida a intervenção
positiva no crescimento acadêmico dos alunos, o que pode ser constatado em seus feedbacks ao
final do curso. Além disso, esse tipo de intervenção vai ao encontro da concepção de estágio de
Pimenta (2006). Trata-se de uma oportunidade de conhecer as ferramentas tecnológicas de ensino,
aprender a utilizá-las e, claro, intervir na realidade dos alunos matriculados no curso.

Análise da interação ocorrida entre cursistas e monitores no Núcleo Livre de Português
Básico EAD a partir de narrativas autobiográficas
Sarah Socorro Silva Ramos (G/UFG)
Orientadora: Mirian Santos de Cerqueira (D/UFG)
Essa pesquisa objetiva relatar a interação ocorrida entre monitores, professores e cursistas do
Núcleo Livre de Português Básico, realizado na plataforma Moodle na modalidade EAD (Educação
a distância). O curso foi ofertado para discentes de todos os cursos da UFG (Universidade Federal
de Goiás), com foco em alunos cotistas e que apresentassem maior dificuldade com a Língua
Portuguesa. Os monitores desenvolveram atividades de auxílio aos cursistas em casos de dúvidas,
na compreensão de conteúdos e exercícios referentes às matérias estudadas. Diante disso, a proposta
desse trabalho é analisar a interação no processo de ensino-aprendizagem, por meio da leitura de
autobiografias propostas no módulo inicial do curso. Ao trabalhar-se com o gênero autobiográfico,
houve a oportunidade de que os discentes exercessem a valorização de si. Segundo Aliança (2011),
essa atividade possibilita a retomada da história e da formação do indivíduo para ressignificá-la.
Foram analisadas dez narrativas observando-se principalmente aspectos como: temas recorrentes
nos textos; motivações dos discentes para fazerem o curso de português básico; relação entre a
produção das autobiografias e a participação de seus autores nas demais atividades dos módulos
posteriores, bem como a relação estabelecida entre cursistas e monitores, através de comentários
feitos diante da leitura das narrativas. Com base na análise, conclui-se que, a partir do gênero
autobiográfico, foi possível estabelecer a afetividade mesmo no ensino a distância.

Ensino da Língua Portuguesa para a promoção da cidadania: relato de uma experiência sobre
a importância da doação de sangue
Kamylla Amaral TAVARES (G/UFG)
Orientadora: Mirian Santos de CERQUEIRA (D/UFG)
Este estudo tem por objetivo central apresentar os resultados obtidos na realização de uma oficina
de ensino e aprendizagem realizada no âmbito da disciplina de Estágio 2 do Curso de Licenciatura
em Letras: Português da UFG, Campus de Goiânia. A oficina teve por objetivo apresentar uma
proposta didática para o ensino de Língua Portuguesa que pudesse ser desenvolvida tanto no Ensino
Fundamental quanto no Ensino Médio. Essa proposta abordaria diferentes gêneros e tipos textuais
com o tema doação de sangue, o qual é de natureza transdisciplinar e de relevância social (BRASIL,
1998). A abordagem desse tema permite ao professor que sejam trabalhados não apenas conteúdos
de Língua Portuguesa, mas também conteúdos de outras disciplinas, tais como Biologia e História.
Como percurso metodológico, organizamos a oficina da seguinte maneira: 1) descrição da tipologia
textual; 2) exemplos de gêneros textuais cujo tema era a doação de sangue; 3) apresentação de vídeo
para ilustrar a temática abordada; 4) relato da situação dos bancos de sangue de Goiás; 5) reflexão
sobre a importância da doação de sangue; 6) apresentação dos procedimentos necessários para a

doação de sangue através de folders; 7) pedido para que os alunos se envolvam na promoção da
doação de sangue. Como resultado da oficina, pudemos perceber que o tema contribuiu para
despertar nos alunos o exercício da cidadania.

A afetividade em sala de aula de Língua Portuguesa: relato de uma experiência numa escolacampo de Estágio
Tays Aline ALVES (G/UFG)
Orientadora: Mirian Santos de CERQUEIRA (D/UFG)
O presente trabalho tem como objetivo fundamental refletir acerca da importância da afetividade
entre alunos e professores no processo de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa em uma
turma de ensino médio de uma escola pública estadual de período integral da cidade de Inhumas Goiás. Para isso, esse estudo toma como ponto de partida as observações de aula de Língua
Portuguesa na turma mencionada. No total, foram observadas cerca de vinte horas/aula distribuídas
no primeiro semestre de 2018. Após as etapas de observação, descrição e análise das atividades
desenvolvidas em sala de aula, pôde-se observar como resultado a criação de laços afetivos entre os
envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, além possibilitar uma reflexão sobre a
importância desta relação para que se possam alcançar objetivos esperados no ambiente escolar. Tal
fato contribuiu para demonstrar a importância da afetividade para o desenvolvimento satisfatório da
aprendizagem escolar. Para fundamentar teoricamente o tema desta pesquisa (afetividade em sala de
aula), o presente trabalho lança mão das ideias de autores como Piaget, Vygotsky e Wallon, uma vez
que tais autores compreendem a afetividade como questão central da aprendizagem.

MESA 50 - HODIERNAL ISSUES IN FOREIGN LANGUAGE AND LITERATURE
LEARNING
Coordenação: Neuda Alves do LAGO

Lit at CL classes: uma análise do uso da literatura em aulas de língua estrangeira
Anna Carolyna Ribeiro CARDOSO (PG/UFG)
Neuda Alves do LAGO (D/UFG)
Durante séculos, a literatura foi utilizada em sala de aula de línguas estrangeiras como material para
a tradução e modelo de linguagem formal. Com o declínio do método de Gramática e Tradução, o
ensino de línguas estrangeiras voltou-se para a comunicação e a interação entre os estudantes. Há
duas décadas, o ensino de literatura voltou a fazer parte das aulas de inglês como língua estrangeira
(EFL), mas de modo diferenciado do que acontecia anteriormente. São muitos os benefícios que a
leitura de textos literários pode proporcionar ao aprendiz de línguas. A literatura não só enriquece o
vocabulário do aluno como também faz com que ele entre em contato com diferentes culturas, além
de apresentar-lhe diversos gêneros textuais e estilos variados. Alguns desses benefícios
proporcionados pelos textos literários são explorados por autores como Joanne Collie e Stephen
Slater (1987), Gillian Lazar (1993) e Cristy Ying Lao e S. Krashen (2000). Levando em
consideração as vantagens advindas da leitura literária e a ausência desse tipo de atividade em salas
de aula do Centro de Línguas (CL), esse projeto de doutorado, embasado nos teóricos acima, tem
por objetivo trabalhar a literatura em sala de aula com alunos do último ano do curso de inglês, a

fim de verificar se esses alunos usufruem dos benefícios mencionados anteriormente. A pesquisa é
um estudo de caso de cunho qualitativo e se justifica por aprofundar os estudos na área de EFL,
proporcionando aos alunos do CL uma formação mais crítica e humanizadora. Como possíveis
resultados, espera-se que tanto alunos quanto professores de inglês do CL percebam a importância
da literatura em sala de aula e suas implicações.
Ensino e aprendizagem de língua inglesa: o ensino crítico sob a perspectiva discente
Karla Marcondes Sacilotto SILVA (PG/UFG)
Neuda Alves do LAGO (D/UFG)
Ao iniciar a aprendizagem formal da língua inglesa, cada aluno traz consigo ideias pré-formadas,
talvez tradicionais, quanto à maneira em que o ensino se dará. Ao ver-se inserido em um contexto
em que a abordagem utilizada pelo professor é o ensino crítico, esse aluno será, de alguma forma,
impactado. O ensino crítico parte do princípio de que a sala de aula, mais do que um local para que
o processo ensino-aprendizagem ocorra, é o ambiente propício para promover criticidade nos alunos
com vistas ao autoconhecimento, conhecimento de mundo, transformação e até mesmo libertação
(FREIRE, 1967; PENNYCOOK 2001). Ao propor discussões sobre temas políticos, culturais e
sociais como meios de não apenas trabalhar a língua estrangeira alvo, mas também de (des)
construir o indivíduo, ideais, princípios e valores concernentes a cada pessoa são postos à mesa e
confrontos ideológicos podem, então, emergir. Partindo desse pressuposto, este trabalho propõe
uma reflexão sobre o ensino crítico, baseada na perspectiva dos discentes. Para a realização desse
estudo, pretende-se conhecer o aluno e suas expectativas quanto à sua inserção no processo de
aprendizagem da língua inglesa e então, dar voz a esse aluno para que expresse seus sentimentos
quanto à abordagem aplicada nas aulas e para que fale dos efeitos decorrentes de tais discussões. A
reflexão sobre as impressões dos alunos pode conscientizar professores quanto aos efeitos da
abordagem nos alunos, e promover respeito mútuo quanto aos diversos posicionamentos, além de
estreitar a relação aluno-professor pela simples compreensão do Outro.
Os discursos oficiais sobre o ensino de línguas e o (des)estímulo à leitura literária em língua
inglesa no ensino médio: uma análise crítica
Raquel Martins de OLIVEIRA (PG/UFG)
Neuda Alves do LAGO (D/UFG)
Observa-se, no ensino de Língua Inglesa (LI) no ensino médio em escolas públicas de Goiás, a
utilização de textos como artigos, reportagens, entrevistas e anúncios publicitários nas aulas de
Língua Estrangeira (LE). Textos literários são utilizados para estudar vocabulário e estruturas
gramaticais e raramente são apresentados integralmente nos livros didáticos de língua inglesa,
ocorrendo em forma de sugestão de leitura complementar ou como referência a um outro tipo
textual, como a biografia de um autor. Se deseja trabalhar com literatura em LI, o professor precisa
elaborar material autêntico, passível, aos alunos, de superação dos níveis de dificuldade e
despertamento de interesse, sendo talvez uma das barreiras encontradas para a incorporação de
textos literários nas aulas de LI/LE. Esta pesquisa analisa como os discurso dos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN), Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) e
Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCEM) (des)motivam a utilização de
textos literários em sala de aula de LI. A pesquisa objetiva analisar se e de que forma eles
influenciam os professores na adoção de metodologias que incluam textos literários em sala de aula;
analisar a relação entre a teoria e a pouca prática do uso desse tipo textual no ambiente escolar e
averiguar a validade dos estudos de Yamakawa (2017) e Collie e Slater (1987) sobre os benefícios
da utilização de textos literários como estratégia no ensino/aprendizagem de LI/LE, associados à
teoria de aprendizagem colaborativa de Vygotsky (1998). Espera-se que os resultados contribuam

para o aprofundamento de estudos voltados ao uso da literatura nas aulas de LE no Ensino Médio,
para auxiliar na ampliação de discussões sobre o uso de metodologias que valorizem o uso da
literatura em LE de forma ampla e transversal, capaz de auxiliar o desenvolvimento de estratégias
além daquelas centralizadas nas competências linguísticas.
“Os limites de Poe” à luz da semiótica discursiva
Jorge Lucas Marcelo dos SANTOS (PG/UEG)
Orientadora: Maria Eugênia CURADO (PG/UEG
Co-orientadora: Gláucia Vieira CÂNDIDO (D/UFG)
Todorov (1980, p. 157) diz que, no plano temático, um limite atrai Poe mais do qualquer outro: a
morte. Ao limitar a obra de Poe ao jogo entre a vida e a morte, Todorov (1980) ainda diz que “obra
de Poe lança um desafio ao comentador: existiria ou não um princípio gerador comum a escritos tão
diversos?”. A fim de responder a tal questionamento, neste trabalho, estudaremos, de modo
interdisciplinar, os contos “Berenice” e “Morela”, de Edgar A. Poe, por meio das categorias
ofertadas pelos instrumentos de análise da teoria semiótica de Greimas (1979), para quem a análise
do percurso gerativo de sentido compreende um “conjunto de procedimentos utilizados na descrição
de um objeto semiótico”. Dessa forma, objetivamos descrever e formalizar o modo como se
organiza o percurso gerativo de sentido, por meio da análise das estruturas fundamentais, das
estruturas narrativas e das estruturas discursivas dos selecionados para, por fim, revelar a existência
de um princípio organizador que vai além de um simples jogo semântico (vida vs. morte). Em The
Philosophy of Composition, por exemplo, Poe elege a morte como um dos temas universais, o qual
se torna também o mais poético quando associado a uma bela mulher. Imbuídos dessa perspectiva,
constamos que a categoria semântica “morte” se transfigura entre os contos de Poe como um “fio
semiótico” que emergem a partir dos acontecimentos narrados à luz de sua narratividade, sendo
esta, para Greimas (1979), a forma de estruturar o pensamento, de articular sentido num texto. Isto
posto, concluímos, juntamente com Todorov (1980, p. 165), que “Poe é, portanto, em todos os
sentidos, um escritor dos limites”, uma vez que a análise dos contos “Berenice” e “Morela”
revelaram que a “morte edgariana” cria uma fissura entre os percursos semióticos dos sujeitos
envolvidos gerando, com isso, novas matizes de sentido (vida, não-vida, morte, não-morte).
O desenvolvimento de estilos de regulação motivacional e formação de professores de inglês
Rossini Fonseca SILVEIRA (PG/UFG)
Neuda Alves do LAGO (D/UFG)
Este estudo insere-se na área de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, com foco na análise
dos estilos reguladores motivacionais e sua influência sobre o processo de aprendizagem de inglês.
Trata-se de um estudo de caso cujo contexto será o curso de graduação em Letras - Inglês, da UFG,
em Goiânia. A pesquisa será embasada pela da Teoria da Autodeterminação de Ryan e Deci (1985,
2000, 2002,2004, 2006) para identificar os estilos reguladores formados pelo processo de integração
entre necessidades biológicas básicas (condições essenciais para o bem-estar da pessoa) e a
internalização de influências socioculturais que definem domínios entre os tipos de motivação dos
participantes em relação à aprendizagem de inglês. Quanto à metodologia, este estudo de caso será
desenvolvido dentro do paradigma qualitativo, utilizando uma metodologia, primeiramente,
exploratória e, em sequência, descritiva, a fim de não só investigar informações, mas também
detalhar opiniões e comportamentos dos participantes. Dessa forma, será possível avaliar os tipos de
motivação dos estudantes de Letras em seu processo de aprendizagem de inglês, de modo a
relacioná-los com variantes de sexo e idade; compreender qual o papel da percepção do lócus de
causalidade, condicionada às ações desempenhadas pelos aprendizes para que esses se mantenham
motivados a instituir e manter compromissos e intenções de estudo relacionados à própria

aprendizagem de inglês; e refletir sobre a influência que os processos de regulação motivacional
exercem sobre às crenças que futuros professores de inglês têm, em relação à concepção de
processos exitosos de ensino-aprendizagem de inglês como LE. Espera-se, com este estudo,
evidenciar processos de aprendizagem de inglês influenciados por níveis externos de motivação, de
forma a revelar pistas sobre a construção de significados efetivada a partir da interação entre
aprendizes e suas relações com os conteúdos, a forma e a abordagem proposta pelas atividades de
aprendizagem de inglês.

MESA 51 - SAILING IN DISTANT WATERS – INTERSEMIOTIC RESEARCH ON
LITERATURE AND CINEMA
Coordenação: Neuda Alves do LAGO

Experimentando a vertigem intersemiótica de Boileau-Narcejac e Hitchcock
Andressa Moreira SALARINI (G/UFG)
Neuda Alves do LAGO (D/ UFG)
A tradução é um dos exercícios capazes de estabelecer relações entre obras literárias. Segundo o
linguista Roman Jakobson, a tradução pode ser de três tipos: pode-se traduzir um texto dentro de
um mesmo sistema linguístico, para outro sistema linguístico ou para outro sistema signíco. Esta,
chamada de tradução intersemiótica, analisa como um signo gerado dentro de um meio semiótico é
traduzido para outro meio, buscando equivalentes dentro deste, para gerar seu significado. A
tradução intersemiótica é amplamente estudada na comparação de obras literárias e suas adaptações
para outras artes, dentre elas o cinema, foco desta pesquisa. O objeto deste trabalho é a obra Vertigo
de Boileau - Narcejac e sua adaptação cinematográfica, Um corpo que cai, de Alfred Hitchcock. A
comparação visa interpretar como os signos literários passaram a ser visuais e como o filme
proporciona a sensação da vertigem descrita no livro por meios de elementos cinematográficos.
Esse estudo se fundamenta no trabalho de Charles Peirce sobre a teoria semiótica, ressaltando as
tríades: signo, objeto e interpretante; primeiridade, secundidade e terceiridade; e ícone, índice e
símbolo. Além disso, nos apoiamos no trabalho de Brian McFarlane, sobre tradução intersemiótica,
pontuando as funções distribucionais e integrativas da adaptação. Outras fontes teóricas foram as
obras de Ismail Xavier e Marcel Martin sobre análise cinematográfica, para a compreensão da
elaboração fílmica; e um estudo de Thais Flores Diniz, para entender as facetas históricas e culturais
que caracterizam a produção e recepção do livro e filme. Apresentaremos, nesta comunicação,
resultados desta pesquisa em andamento, explorando a questão da adaptação da obra literária para o
cinema e a forma como Hitchcock – como leitor da obra de Boileau - Narcejac – utilizou a
linguagem cinematográfica para executar a vertigem na obra fílmica.
A (re)criação cinematográfica de “O poderoso Chefão”: uma análise estética intersemiótica
Pedro Barros VERDEJO (G/UFG)
Neuda Alves do LAGO (D/UFG)
Resumo: Constitui-se, como objetivo do presente trabalho, uma investigação dos processos
estéticos, sociais e culturais envolvidos nas adaptações literatura-cinema e suas interfaces
intersemióticas. Partiu-se, como objeto do estudo de caso, da adaptação do romance “O poderoso
Chefão”, de Mario Puzo, para seu filme homônimo, dirigido por Francis Ford Coppola. A análise

proposta se amparou na metodologia investigativa apontada por Hutcheon (2006), em que a
abordagem de avaliação interarte dispensa dimensão hierárquica, dedicando-se ao valor de
re(criação) artística intrínseco. Nesse sentido, os processos de criação intermidiáticos foram
investigados pela luz do signo multifacetado de Charles Peirce, a destacarem divergências de
linguagem e de efeitos narrativos entre as artes, sem deixar de considerar suas influências e
perspectivas culturais de reinterpretações. Os resultados parciais indicam a importante consideração
da relação histórica conflituosa-harmoniosa entre o cinema e a literatura, bem como apontam para a
relevância re(criativa) do elemento usualmente individual da literatura, frente ao coletivo-industrial
do cinema, em que uma diversidade de artistas realizam reinterpretações do objeto artístico inicial.
Dessa maneira, os signos literários constituintes do personagem de Dom Corleone, por exemplo, se
transmutam na visão interpretativa de seu ator na película, Marlon Brando. Nessas diversas
releituras proporcionadas por técnicos, atores e produtores, inserem-se distintos planos históricos,
culturais e de interpretação social, os quais, por meio da análise em andamento, propõem destacar
propriedades gerais da relação cinema-literatura, e seus desdobramentos contemporâneos.

Revisitando Sherlock Holmes: uma análise intersemiótica
Gabriel Gomes Ferreira MOREIRA (G/UFG)
Neuda Alves do Lago (D/UFG)
Nesta comunicação, apresentamos um estudo da modalidade PIVIC, que visa a análise da
transposição intersemiótica de elementos presentes nos contos de Sherlock Homes para sua recente
adaptação televisiva Sherlock ,de 2010. Diante da duradoura relação estabelecida entre literatura e
cinema, indagações quanto à fidelidade de obras adaptadas estão sempre em evidência. Esse não é,
contudo, o enfoque desta pesquisa. No que tange à literatura e cinema e suas manifestações, Ribello
(2012) afirma que aquela “[se manifesta através do uso poético de uma única materialidade: a
palavra. No filme, é preciso a interação de materialidades diversas: a palavra, o ruído, a música e a
imagem com os subsistemas que ela abarca.” (2012, p.10). Diante disso, tem-se que a construção de
adaptações permeiam as intenções do cineasta quanto aos signos a serem transpostos em sua
produção, podendo eles assemelharem-se ao que é exposto na obra original, bem como assumirem
nova configuração. Sherlock Holmes, protagonista das aventuras investigativas mais queridas da
literatura, foi criado por Sir Arthur Conan Doyle, sendo seu primeiro conto publicado em 1887, na
revista Beeton’s Christmas Annual. Desde então, quatro romances e dezenas de contos foram
construídos, conforme as aventuras do investigador, tendo diversas adaptações pelo tempo, para o
cinema e televisão, sendo a adaptação Sherlock, objeto dessa análise de transposição intersemiótica,
uma das mais recentes. A adaptação analisada foi concebida por Steven Moffat e Mark Gatiss e
coproduzida pela BBC e pela WGBH Boston. Com grande aclamação, a série retrata uma
transposição das personagens Sherlock e Conan Doyle para os dias atuais, em que uma releitura da
história é feita conforme os tempos hodiernos. Este trabalho analisa a transposição intersemiótica
dos signos dos contos de Sherlock para a produção televisiva Sherlock de 2010, utilizando a teoria
de Peirce da tricotomia da primeiridade, secundidade e terceiridade como aparato teórico.
What’s done is (re)done: Shakespeare’s Macbeth resignified
Iury Aragonez da SILVA (G/UFG)
Neuda Alves do LAGO (D/UFG)
This presentation aims at discussing the transposition of the play Macbeth, written by William
Shakespeare, into its televised version, directed by Mark Brozel as part of a project produced by
British Broadcasting Corporation (BBC). The literary work tells the tragedy of Macbeth, a Scottish
general, whose lust for power is triggered by three witches who foretell he is soon to be king of

Scotland. Along with his wife, Lady Macbeth, the prominent general carries out despicable acts in
order to achieve the position he so eagerly desired. Grounded upon that background, the television
film transposes Shakespeare’s tragedy into the contemporary world through the story of Joe
Macbeth, a chef whose grandeur thirst, fueled by the prophecy of the three refuse collectors, leads
him on a troubled path in an attempt to take over the restaurant where he works. Having that in
mind, this research relies on Charles Peirce’s Semiotics theory to analyze the inter-semiotic
relations produced in both systems, that is, literature and cinema. Fundamentally, the theory
provides elements to examine how specific signs gain new meaning when transposed into a
different semiotic system. In this sense, preliminary results indicate that greed, social prestige,
power, violence, and guilt are signs present in both Shakespeare’s and Brozel’s work. The diverse
settings and contexts highlight a historical transformation as to how political power gave way to
material possession in a capitalist society. Furthermore, it is possible to reflect upon how intersemiotic transpositions may render canonic literary works accessible to a broader audience.

MESA 52 - ENSINO, METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS PARA A APREDIZAGEM
DE LÍNGUAS
Coordenação: Patrícia Roberta de Almeida Castro MACHADO

Atuação discente no Projeto de Extensão e Cultura: CASLE
Valeria Souza SANTOS (PROBEC/UFG)
Orientadora: Patrícia Roberta de Almeida Castro MACHADO (D/UFG)
O Centro de Suficiência em Língua Estrangeira (CASLE) é um projeto de Extensão e Cultura da
Faculdade de Letras que tem por objetivo avaliar os candidatos em relação à suficiência em leitura
em línguas estrangeiras. Por se tratar de uma atividade que exerce uma relação direta com o uso da
LE e seus pormenores, se percebeu a importância da participação de um discente nesse processo.
Essa parceria tem proporcionado benefícios para ambas às partes. O discente tem contribuído com o
projeto atuando junto à coordenação do mesmo, participando de todo o processo desde a publicação
dos editais, até a entrega das declarações enviadas aos candidatos. O bolsista também contribui
atuando junto ao canal de comunicação do CASLE, atendendo às demandas e questões de toda
comunidade interessada nos serviços ofertados pelo projeto. Além disso, o discente bolsista tem
atuado de forma direta na produção de teleaulas, que visam à preparação dos candidatos para as
provas, ofertando a eles materiais que os auxiliarão no processo de interpretação e compreensão de
textos em língua estrangeira. Desta maneira, o discente contribui de forma positiva para o projeto,
como também, enriquece seu processo de formação profissional, pois passa a ter acesso a
conhecimentos que possivelmente não fariam parte da matriz curricular de sua graduação, além de
poder reflexionar de uma maneira mais abrangente e prática sobre questões que envolvem os
estudos da língua estrangeira.
Teorias sobre aquisição de segundas línguas e o modelo de aquisição em processos de
intervenções pedagógicas
Wilson José de OLIVEIRA JUNIOR (PG/UFG)
Orientadora: Patrícia Roberta de Almeida Castro MACHADO (D/UFG)
Este trabalho tem como objetivo apresentar uma análise bibliográfica sobre aquisições de segundas
línguas e os modelos de aquisições, bem como os processos de intervenções pedagógicas que

influenciam na aquisição de segundas línguas. Fazer um levantamento das literaturas e discutir
sobre as teorias de aquisição de linguagem, na qual alguns autores informam a necessidade da
aprendizagem através das estruturas formais, ou seja, uma aprendizagem com foco na gramática o
que é denominada foco nas formas, porém, outros autores defendem uma aquisição menos explícita,
que leva em consideração o contexto de aprendizagem (DOUGTHTY; WILLIAMS, 1998; SPADA,
1997 apud. VIDAL, 2008). No entanto, acreditamos na utilização do processo como um todo, posto
que as novas metodologias se complementam e não precisam se excluir na aquisição de segundas
línguas. Nesse sentido, este trabalho apresenta um novo processo metodológico baseado no modelo
de aquisição computacional de aquisição de segundas línguas de Ellis (1985), agregando outras
teorias, como as hipóteses de Krashen (1978), as hipóteses de Swain (1985) e os processos de
intervenções pedagógicas aplicados ao modelo de aquisição de L2. A revisão bibliográfica é de
grande importância, pois para conseguir ver um novo processo é necessário reaver todos os outros
processos e, assim, poder continuar os processos de aquisição de L2.

O professor mediador, a aula invertida e o ensino de língua portuguesa
no sistema público de ensino
Giselle Souza RODRIGUES (G/UFG)
Orientadora: Margareth C. de Castro LOBATO (D/UFG)
O presente estudo, deu-se com o intuito inicialmente de verificar e posteriormente de refletir sobre o
ensino de Língua Portuguesa com a aplicação do método de sala de aula invertida “SAI”
(BERGMAN, SAMS, 2016) na amálgama das metodologias ativas (MORAN, 2018) tendo como
premissa fundamental a promoção do protagonismo através da figura do professor mediador, em
duas turmas de 1º ano do ensino médio, de um Colégio Estadual da Polícia Militar, em Goiânia, no
segundo semestre de 2018. O objetivo desta ação-estudo foi o de buscar alternativas e métodos
educacionais capazes de possibilitar a emancipação desses sujeitos, tornando-os, por conseguintes
protagonistas do processo de ensino-aprendizado. A fim de atingir tais objetivos, de refletir sobre
algumas questões pedagógicas vigentes, de caráter emancipatórios e de criar situações de liberdade
enunciativa aos estudantes no ambiente escolar contra o sistema de educação bancária (Bell Hooks,
2013), foi elaborada uma sequência didática. A análise dos dados desse trabalho foi de cunho
qualitativo, obtidos através das observações e impressões vivenciadas durante as aulas de Língua
Portuguesa e, ainda, pela aplicação de questionários e de uma avaliação formal - elaborada pela
professora titular da escola. Os resultados obtidos associados às principais teorias que embasaram
esse projeto-estudo propiciaram evidenciar que a figura do professor mediador e a abordagem da
SAI no ensino de Língua Portuguesa promoveram mudanças de posturas relevantes por parte dos
estudantes envolvidos. Concluiu-se, portanto, que as metodologias em questão que foram aplicadas
se mostraram como uma eficiente alternativa para a promoção do protagonismo do aluno, mesmo
diante de um cenário educacional de escola pública com limitações de recursos tecnológicos e que
não promova o acesso à tecnologia para o alunado.

Pedagogias de formação: como o professor pode atuar em sala de aula?
Letícia Kaila Rodrigues XAVIER (G/UFG)
Existem várias pedagogias que direcionam a formação docente e que influenciam diretamente na
composição não só da identidade docente, mas também orientam suas práticas em sala de aula.
Dessa maneira, para apresentar tais correntes teóricas, deve-se reconhecer as dificuldades do
estabelecimento de uma síntese dessas diferentes tendências pedagógicas. De acordo com Libâneo
(1985), essas pedagogias podem ser classificadas em dois grupos: as liberais e as progressistas. No

primeiro grupo, estão incluídas a tendência “tradicional”, a “renovada progressista”, a “renovada
não-diretiva” e a “tecnicista”. No segundo, a tendência “libertadora”, a “libertária” e a “críticosocial dos conteúdos”. A fim de esclarecer as tendências mais populares na formação do graduando
em Letras: Português, pela Universidade Federal de Goiás, Regional Goiânia, detem-se a explicar
apenas, a partir dos estudos de Libâneo (1985), a pedagogia tecnicista, a libertadora e a postura do
professor-reflexivo, abordada por Bechi (2012) e Facci (2008). Para cumprir esse objetivo, a
metodologia adotada é qualitativa-interpretativista com embasamento em Moreira e Caleffe (2006),
a partir de coleta de dados de questionários aplicados aos discentes com uma taxa de integralização
do curso acima de 85% no semestre de 2018/2. Assim, conclui-se que o acadêmico acredita que ser
professor é assumir uma postura tecnicista visto que em sua formação inicial, seu contato com
outras perspectivas pedagógicas foi bem superficial e, por isso, só lhe resta repetir as mesmas
práticas que seus professores tinham, formando, deste modo, um ciclo de um ensino
descontextualizado, que não atende às demandas do contexto no qual está inserido.

MESA 53 - TÓPICOS ENTRE LETRAS E EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA RELAÇÃO
NECESSÁRIA
Coordenação: Pauliany Carla MARTINS

Discussões sobre leitura e oralidade em sala de aula de Língua Portuguesa
Renato de Oliveira DERING (PG-UFG/Uni-ANHANGUERA)
As diversas mudanças nos documentos oficiais de educação no Brasil ao longo das duas últimas
décadas promoveram, sem dúvida, importantes reflexões e discussões sobre o processo de ensino
nas aulas de Língua Portuguesa (LP). Tem-se, assim, que tanto os Parâmetros Curriculares
Nacionais – PCNs (1996) – quanto a atual Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2018) –
propuseram maior visibilidade para a criação dos currículos escolares para a importância da leitura
e da oralidade nas práticas docentes, não apenas nas aulas de LP, como nas demais áreas do saber.
Um importante passo, por exemplo, foi a inserção de uma maior discussão sobre a oralidade em
contextos “não regrados” ou “moderados”, saindo das propostas de parte dos Livros Didáticos
(LD), que entendem o trabalho com a oralidade apenas em gêneros orais com espaços mediados
e/ou moderados, geralmente, pelo professor de Português. Deste modo, o presente estudo tem como
objetivo refletir sobre as práticas pedagógicas da leitura e da oralidade nas aulas de Língua
Portuguesa, bem como investigar como tais práticas repercutem na formação dos sujeitos-alunos.
Toma-se como base, então, além dos documentos oficiais já citados, discussões que permeiam não
apenas a área da Letras, mas também as que promovem uma intersecção direta ou indireta com o
processo ensino-aprendizagem de Português. Por assim ser, contribuem, com a presente pesquisa,
os estudos de Antunes (2003), Freire (2004), Guedes (2006), Kleiman (2005; 2016) e Mosé (2014).

A performance do(a) professor(a) recém-formado(a) e sua interação em sala de aula
Valéria Alves Correia TAVARES (PG/UFG)
O teórico suíço Paul Zumthor (2010) define que performance envolve competência, pois além de
um “saber-fazer” e um “saber-dizer” é necessária a manifestação de um “saber-ser”. Considerando
essa afirmação, retomamos a importante tese: para a formação inicial de um docente a Didática se
manifesta enquanto instrumento para a associação dos saberes que mobilizarão a prática educativa.

Sendo assim, é fundamental que o professor consiga performar com o profissionalismo que a área
requer. Para isso, a formação Didática desse profissional não pode ser exclusivamente teórica,
precisa disponibilizar oportunidades de intervenção prática para que não enfrente dificuldades no
exercício da docência. Um fator que se alia à formação docente são as relações no ambiente
educacional e o papel da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade,
além das aprendizagens ativas e adaptativas nessas relações. Considerando esses conhecimentos,
certamente o professor conseguirá propor intervenções na prática educativa dentro de sua rotina
diária em sala de aula. Vale lembrar que é necessário ser um professor reflexivo, com capacidade de
interlocução da teoria e da prática a partir da problematização de suas experiências. Um processo
gradativo que se desenvolve ao longo de sua vida profissional, todavia, se inicia com a
conscientização do seu papel como educador e o conhecimento cada vez maior da realidade em que
atua. Para tanto, pretende-se analisar a sala de aula como um ambiente interativo por excelência, no
qual, o professor recém-formado consiga mobilizar os saberes necessários para conciliar as
demandas que surgirem dentro do processo ensino e aprendizagem.
O ensino de literatura na escola como processo de adestramento do sujeito
Helissa de Oliveira SOARES (PG/UFG)
Carlos Antônio de Araújo MAMEDE
Esse artigo se propõe a discutir como o ensino de literatura nas escolas não favorece a liberdade
criadora e de ensino-aprendizagem do aluno e do professor. Partindo da leitura literária de Vermelho
amargo, de Bartolomeu Campos de Queirós (2011) e de sua entrevista dada ao projeto cultural Paiol
Literário, nos quais o autor discute sobre como os indivíduos passam pelas escolas mas as escolas
não passam por eles, e baseando-nos nas leituras teórico-reflexivas de Walter Benjamin (1994) e
Jacques Rancière (2009), no que diz respeito às relações entre obra de arte e sujeito numa sociedade
que valoriza o lucro e despreza a sensibilidade estética, esse trabalho pretende debater como a arte
literária é, de maneira mecanicista e sistemática, explorada nas escolas sob orientação dos livros
didáticos, mediada por professores submetidos a regulamentos, prazos, avaliações formais e com a
necessidade de cumprir formalidades pedagógicas e escolares restritivas e, finalmente, como todo
esse conjunto operacional desfavorece a liberdade subjetiva desses professores e, sobretudo, de seus
alunos, esterilizando a capacidade criativa/criadora, culminando num processo de adestramento do
estudante e mecanização do ensino de literatura, pautado somente na memorização de nomes de
autores e títulos de obras canônicas, bem como de movimentos literários, deixando de lado a
estimulação da percepção estética e ética de mundo e da literatura.
Reflexões acerca do ensino bilíngue por meio de uma prática docente pautada no diálogo e na
imersão na língua-alvo
Leandro Alves da SILVA (D/UFG)
A apresentação tem como objetivo refletir e discutir sobre a interação social e os processos
dialógicos que podem auxiliar no processo de aquisição de uma segunda língua, em um contexto de
educação bilíngue. Lançaremos mão de alguns referenciais teóricos sobre a aquisição da língua
materna e da segunda língua, enfatizando a perspectiva histórico-cultural e questões referentes aos
processos dialógicos frequentes no processo de interação da criança com seu professor mediador.
Dessa forma poderemos discutir a respeito do bilinguismo e da educação bilíngue, aqui
considerados como aqueles em que pelo menos duas línguas são aplicadas para orientar e formar
alunos: a segunda língua é utilizada para a instrução e ensino de conteúdos diversos e não somente
uma disciplina específica. Nesta apresentação, as reflexões e discussões serão construídas por meio
de observações concebidas em uma sala de aula de uma escola bilíngue, com estudantes entre 4 e 6
anos de idade.Compreende-se pela análise destas que o processo de ensino bilíngüe se tornar mais
natural e fluídico quando o ambiente oportuniza a imersão na língua-alvo por meio de trocas

comunicativas mediadas pelo interlocutor para construir uma participação significativa da criança
nesse processo.

A importância do estágio na formação das/dos licenciadas/licenciados em Letras
Pauliany Carla MARTINS (PG-UFG/UFG)
Os cursos de licenciatura têm sido alvo de duras críticas e de sistemáticos ataques ao longo dos
anos. Por um lado, há a desmoralização das licenciaturas tendo como base o argumento de que o
estágio, elemento obrigatório e característico desses cursos, não contribui verdadeiramente para a
formação de professores, uma vez que o trabalho, que deveria ser de caráter mais prático, acaba
sendo excessivamente crítico-teórico. Por outro lado, a formação de professores no Brasil – bem
como a educação de um modo geral – sofre com a falta de projetos de ensino e de políticas públicas
educacionais que incentivem e estreitem os laços entre a universidade, a comunidade e as escolas.
Nesse contexto de inúmeras falhas, a disciplina de estágio sobrevive e passa a ser vista pelo corpo
discente das universidades como mero componente curricular obrigatório e não como uma
oportunidade de formação e de aprendizado. Diante desse envolto, esta comunicação pretende
discutir de que modo o estágio curricular, realizado no curso de Letras da Universidade Federal de
Goiás, contribui para a formação das/dos licenciadas/licenciados, em especial no que diz respeito ao
ensino de Língua Portuguesa e Literatura na Educação Básica. A comunicação pretende ainda
discutir propostas de aprimoramento das aulas deste componente, principalmente no que diz
respeito às atividades práticas em sala de aula. Para embasar a discussão, recorreremos à BNCC
(2018) e aos textos de Antunes (2003) e Freire (2004).

MESA 54 - LITERATURAS DE LÍNGUA FRANCESA E SUAS RELAÇÕES:
INTERTEXTUALIDADE, TRADUÇÃO E SOCIABILIDADE
Coordenação: Priscila Renata GIMENEZ

Perrette et le pot au lait: tradução e adaptação de uma fábula de La Fontaine
Ofir Bergemann de AGUIAR (D/UFG)
As fronteiras entre tradução e adaptação, assim como a noção de fidelidade (ao sentido, à forma, ao
ritmo...) e sua relatividade constituem temas recorrentes dos Estudos da Tradução e possibilitam
diferentes análises literárias ou não literárias e discussões teóricas. Esses temas permearão este
trabalho, que tem por objetivo comparar duas versões brasileiras da fábula La laitière et le pot au
lait, de Jean de La Fontaine (1621-1695), com o original francês, publicado em 1678. A comparação
será feita à luz das reflexões do teórico israelense Gideon Toury (1942-2016), no âmbito dos
Estudos Descritivos da Tradução, em que se privilegia uma abordagem voltada ao polo receptor. O
original de La Fontaine foi escrito em versos polimétricos rimados e optou-se pela prosa em uma
das versões brasileiras. Seria essa a razão da classificação desse texto como adaptação e não como
tradução? Ou essa categorização se justifica pela sua publicação em uma coleção dirigida ao
público infantil? A versão apresentada como tradução traz quadras com versos de sete sílabas. Qual
seria a equivalência mínima necessária para se rotular um texto como tradução? Estará em foco
aqui, também, a dicotomia adequação ao texto de partida / aceitação na cultura de chegada, com os
diversos pontos de contatos entre esses dois extremos.

A tradução no Jornal do Commercio entre 1832 a 1834
Lucas Dias AVELAR (G/ PIVIC)
Orientadora: Priscila Renata GIMENEZ (D/UFG)
O projeto de pesquisa PIVIC, no qual se insere este trabalho, propõe um estudo de caso das relações
entre literatura, imprensa e tradução no Jornal do Commecio, especificamente nas edições
publicadas no período de dezembro de 1832 a dezembro de 1834. Para tanto, a pesquisa é realizada
em fonte primária, ou seja, diretamente na versão original digital do Jornal do Commercio (18272016), disponibilizada na plataforma Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Os dados dessa
pesquisa no periódico compõem uma tabela analítica que evidencia quantitativa e qualitativamente
a importância da tradução na imprensa do século XIX brasileiro. Assim, esta intervenção tem como
objetivo apresentar traduções de artigos publicados no referido jornal, repertoriadas até o momento.
Os dados coletados demonstram a periodicidade da publicação de artigos traduzidos, em quais tipos
de rubricas há um maior uso dessas traduções, quais as temáticas desses textos, o periódico fonte e,
por conseguinte, o idioma da versão original do artigo. A análise preliminar desses dados, por um
lado, confirma o uso de periódicos estrangeiros na reprodução, em língua portuguesa, de atualidades
e notícias internacionais, sobretudo do velho mundo. Igualmente, é corroborada a estreita relação
entre a imprensa brasileira e a francesa, visto a maior incidência de citações de periódicos franceses.
Por outro lado, o estudo aponta traduções de artigos de variedades, alguns ficcionais, de cunho
literário. Tal aspecto é, particularmente, interessante por ressaltar a difusão das práticas culturais e
redacionais da imprensa internacional da época, a qual passou a integrar a ficção e o entretenimento
em seu conteúdo, e por atestar como a imprensa nacional participou desse processo, acompanhando
os periódicos estrangeiros e publicando em português, graças às traduções, artigos de variedades e
ficcionais já no início dos anos de 1830.
A Lua Vem da Ásia, de Campos de Carvalho, e Cândido, de Voltaire: uma leitura intertextual
Arthur Barboza FERREIRA (PG/UFG)
Orientadora: Priscila Renata GIMENEZ (D/UFG)
O romance A Lua Vem da Ásia (1956), de Campos de Carvalho, pode ser concebido como um rico
“mosaico de citações”. Uma das obras com que o romance estabelece considerável intertextualidade
é a narrativa Cândido (1759), de Voltaire. Constatam-se três tipos de intertextualidade entre as duas
obras: 1) implícita, 2) estilística e 3) temática. A intertextualidade implícita se caracteriza por não
apresentar menção explícita à fonte, como explica Koch (2007): ela se dá no romance do autor
brasileiro quando o narrador se apropria, no chamado “Capítulo 334”, de palavras do filósofo
Pangloss usadas na narrativa de Voltaire, remetendo a este mundo como o “melhor dos mundos
possíveis”. Há também intertextualidade estilística, constatada na velocidade da narração, que,
como nota Italo Calvino (1991), é um traço notável em Cândido. Tal traço reaparece no romance
carvalino. Mas, de todos os tipos de intertextualidade constatáveis entre as duas obras, a mais
significativa parece ser a intertextualidade temática. Nas duas obras, a viagem pelo mundo figura
como um dos grandes temas. Outrossim, enfatizam-se nelas catástrofes de grandes proporções: em
Cândido, remete-se ao terremoto que ocorreu em Lisboa em 1755; n’A Lua Vem da Ásia, também
se remete a um terremoto, no chamado “Capítulo CLXXXIV”, e fala-se em violência física,
guerras, bombas, revoluções e epidemias. Este trabalho, respaldado no conceito de
intertextualidade, desenvolvido por Julia Kristeva (1974), embasado por sua vez no postulado
dialógico de Bakhtin (1929), explora o romance brasileiro de Carvalho à luz da narrativa de
Voltaire. Ainda, busca complementar a etapa de leitura intertextual com uma leitura sociológica
contextual das obras, destarte tentando levar a cabo o que Antonio Candido (2011) chama de
“crítica integral”.

Imprensa e sociabilidade: a crítica teatral no periódico Écho de l’Amérique du Sud
(1827-1828)
Priscila Renata GIMENEZ (D/UFG)
A crítica teatral é a rubrica e o gênero de base do feuilleton. O folhetim é um típico artigo do rodapé
de jornais e revistas do século XIX, o qual, no Brasil, é geralmente associado ao romance-folhetim.
Entretanto, a crítica aos espetáculos foi o gênero que inaugurou tal rubrica no início daquele século.
A crítica teatral foi intensamente praticada na imprensa brasileira pelos primeiros impressores e
editores franceses da imprensa periódica, que por aqui se instalaram, e permaneceu com o mesmo
vigor nos anos de 1830 e 1840. Pierre Plancher, impressor francês chegado ao Brasil em 1824, é
uma figura chave do processo de transferência das práticas culturais das mídias impressas, da
França para o Brasil. Ele lançou o periódico L’Indépendant (1824-1827), o qual, em 1827, passou a
ser publicado sob novo nome: L’Écho de l’Amérique du Sud (1827-1828). Ambos os jornais foram
produzidos no Rio de Janeiro, mas publicados em francês, e neles a crítica de espetáculos tinha
espaço garantido. Considerando esse contexto, o foco desta intervenção é apresentar a crítica aos
espetáculos do Écho de l’Amérique du Sud, destacando os indícios de sociabilidades presentes
nessa rubrica teatral. No século XIX, o teatro era um local pleno de sociabilidades, de concretude e
atuação dos grupos e comportamentos sociais. Dessa forma, além de ser uma extensão do
espetáculo, a crítica teatral se estende à sociedade. O público leitor e o público dos espetáculos se
reconhecem nela, se relacionando também pela mediação da crítica. As sociabilidades exploram,
assim, as potencialidades da cultura da mídia impressa, que se modernizava e expandia sua atuação
na sociedade, em contexto transnacional.

MESA 55 - O LETRAMENTO DIGITAL, O DIALOGISMO E A MEDIAÇÃO
PEDAGÓGICA NO PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DE NOVAS SUBJETIVIDADES
Coordenação: Raimunda Delfino dos SANTOS

Leitura e escrita em primeira pessoa: reflexões sobre a prática de produção textual no Projeto
Educação Digital
Ana Maria Itagiba FONSECA (G, FL - UFG)
Orientadora: Raimunda Delfino dos Santos
A presente apresentação tem como objetivo a exposição de reflexões levantadas durante as
vivências do segundo semestre de 2018, no projeto Educação Digital: Políticas, Leitura, Produção
Textual, Identidade e Letramento Digital com trabalhadora/es terceirizada/os da UFG executado no
Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. Tal trabalho atende, em média, 105
alunos jovens e adultos. Essa ação contempla os sujeitos que, muitas vezes, têm seu acesso à
educação marginalizado e esquecido pelo sistema governamental. A autora do projeto, Raimunda
Delfino dos Santos, fundamentou a proposta nos estudos dos livros Estética da Criação Verbal de
Bakhtin (2003), Política Educacional no Brasil de Vieira e Farias (2011), nos capítulos: Letramento,
Cultura e Modalidades de Pensamento; Práticas Discursivas de Letramento: a Construção da
Identidade em Relatos de Mulheres; Analfabetismo na Mídia: Conceitos e Imagens sobre
Letramento e Ação Política: Fator de Constituição do Letramento do Analfabeto Adulto de Kleiman
(2012) e, por fim, Foucault & a Educação de Neto (2011), dentre outros autores da área de educação

e de Análise do Discurso. Tal experiência tem sido transformadora e fundamental para a formação
acadêmica e curricular da pesquisadora, cujo TCC realizar-se-á a partir das referidas práticas
pedagógicas.

O papel da informática no letramento adulto
Leidiane B. P. RODRIGUES (G, PROVEC, INF - UFG)
Orientadora: Raimunda Delfino dos Santos
Este trabalho tem por objetivo abordar a importância da informática no letramento adulto,
mostrando como é possível fazer um letramento e ensinar informática ao mesmo tempo, gerando
um resultado incrível ao final do processo de ensino. O Projeto Educação Digital é realizado todas
às terças e quartas feiras no Instituto de Informática com os funcionários terceirizados da
universidade e comunidade geral tem por metodologia esse o processo de mediação pedagógica.
Sabemos que no Brasil cerca de 11,8 milhões de pessoas ainda são consideradas analfabetas, isso
representa cerca de 7,2% da população acima de 15 anos. Esses dados são preocupantes, levando
em consideração vários programas para a alfabetização criados para reduzir esse número, como por
exemplo o programa: Pacto Pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) criado em 2012 pelo
Governo Federal, visando alfabetizar todas as crianças até os oito anos de idade em todo o país para
que nos anos subsequentes todo o país esteja nivelado e o número de adultos não alfabetizados seja
reduzido a cada ano; já para a alfabetização na fase adulta, existe o programa EJA onde é ofertada
para jovens e adultos Educação Básica e o Ensino Médio - na idade regular até 15 anos para o
ensino fundamental e até 18 anos para o Ensino Médio que não tiveram a oportunidade de concluir
os estudos. Na informática os dados não são tão diferentes, mais de 64% dos brasileiros não acham
o uso da internet/computador necessários ou nem sabe usá-lo, segundo o mapa de inclusão digital.
Levando em consideração todos os dados apresentados o Projeto Educação Digital, visa abranger os
dois problemas apresentados aqui: letramento adulto mais o ensino de recursos computacionais para
trabalhadoras/es terceirizadas/os da UFG. O resultado ao final de um ano e meio de projeto é
fantástico, pois eles são letrados na computação e nas outras áreas de ensino.

Educação digital: políticas, leitura, produção textual, identidade e letramento digital com
trabalhadoras/es terceirizadas/os da UFG
Manuela C. MARTINS (G,FH- UFG)
Orientadora: Raimunda Delfino dos Santos
As atividades pedagógicas desempenhadas no projeto Educação Digital, contam com uma
abordagem plural, oriunda de sua própria constituição que integra estudantes dos mais diversos
campos do saber, a fim de promover uma formação integral aos alunos
dentro do que se propõe. A metodologia utilizada nas aulas do projeto reúne conceitos também
múltiplos, todavia, enquanto discente do curso de História, elucidarei prioritariamente a abordagem
desta disciplina. Inicialmente, é fundamental que se compreenda a História enquanto ciência que
possui como principal função atribuir sentido à realidade, constituindo-se de uma tradução do
passado ao presente, produzindo, enquanto efeito prático, orientação temporal. Todavia, embora a
história esteja intrínseca às vivências cotidianas, para que ela de fato possua e agregue sentido à
experiência humana, é necessário que se produza a consciência histórica. Partindo da definição dada
por Jorn Rusen (1992) compreendemos a consciência histórica como produto do ensino e da
compreensão histórica, responsável por fornecer sentido à realidade, através da assimilação das
situações do passado e do presente, além disso, a consciência histórica produz e reafirma valores,
fornece bases para a atuação significativa do indivíduo no presente. É função da história enquanto

narrativa legitimar e justificar escolhas. As aulas são ancoradas no objetivo de produzir autonomia
individual por meio de discussões políticas, que visam, sobretudo, que o educando compreenda seu
lugar no mundo enquanto agente histórico e social, somente são possíveis devidos o
desenvolvimento da consciência histórica, que em primeira instância, faz necessário o domínio da
capacidade de produção narrativa, contemplando e tornando indispensável o Letramento.
Aprendizagem e capacidade de construção da narrativa histórica são sinônimos, pois integram as
mesmas competências fundamentais para a formação da consciência histórica, ou seja, no âmbito de
execução da pedagógica do projeto, os objetivos de letrar e “produzir” autonomia política são
interdependentes. Em suma, o projeto desenvolvido vai ao encontro de Freire (2015), pois para o
qual o domínio da linguagem produz autonomia e libertação.

Projeto educação digital: o letramento digital, o dialogismo e a mediação pedagógica no
processo de constituição de novas subjetividades
Vitor H. S. OLIVEIRA (Pedagogo)
Orientadora: Raimunda Delfino Santos
O projeto EDUCAÇÃO DIGITAL: Políticas, Leitura, Produção Textual, Identidade e Letramento
Digital com trabalhadoras/es terceirizadas/os da UFG tem como principal objetivo ensinar a
trabalhadoras e trabalhadores terceirizados da UFG, lições relacionadas a computação, produção
textual, linguagens, espanhol e política. As trabalhadoras terceirizadas da UFG são deixadas de lado
nas políticas da universidade, sofrem com a invisibilidade social que a elas são impostas e tem, em
sua maioria, falta de condições e qualificações para ingressar em um outro emprego, ou até mesmo
na própria universidade em que trabalham. As alunas e os alunos participantes do projeto, no início
da nossa caminhada, tinham muita dificuldade de se enxergarem parte integrante da comunidade
acadêmica da UFG, mas durante o curso, elas participaram de palestras e eventos na universidade,
dando a elas a oportunidade de estar nas solenidades da UFG. Por essa razão, o projeto
EDUCAÇÃO DIGITAL está passando por adaptações constantes desde o seu começo. Desde que
iniciou, ele está gerando novas possibilidades. As alunas, que anteriormente não se sentiam à
vontade de trabalharem no computador, agora já almejam ingressar em cursos superiores, e isso é
um dos efeitos que o projeto traz para essas alunas e alunos, como tantos outros efeitos que nós do
projeto podemos perceber em um curto prazo.

Educação digital como método de ensino e de construção de novas subjetividades
Raimunda Delfino dos SANTOS (M, TAE, INF/CRIARCONTEXTO/TRAMA - UFG)
Mariana Pereira CUNHA (D,Docente, CCH-UFRR)
Daniela Amancio CAVALLARI (SEDUCE)
Este trabalho tem como objetivo apresentar algumas experiências vivenciadas durante as aulas do
projeto de extensão e de pesquisa EDUCAÇÃO DIGITAL: Políticas, Leitura, Produção Textual,
Identidade e Letramento Digital com trabalhadoras terceirizadas da UFG, desde o primeiro dia de
aula, módulo I até o módulo III. No início das atividades pedagógicas as/os alunas/os sentiam-se
bastante acanhadas, por estarem ocupando, no laboratório de informática do Instituto de Informática
da UFG, um lugar social diferente do de servidora da equipe de limpeza. Naquele momento
elas/eles sentiram-se valorizadas como sujeito; motivaram-se a seguir adiante com os estudos: eis
uma nova construção de subjetividades, eis um novo sujeito; eis a resistência. Dessa maneira,
dizemos que “as relações de poder suscitam necessariamente, apelam a cada instante, abrem a
possibilidade de resistência e resistência real que o poder daquele que domina tenta se manter com
tanto mais força, tanto mais força, tanto mais astúcia quanto maior for a resistência.”(FOUCAULT,

2006, p. 232). E é baseado nessa resistência dos sujeitos à própria condição social, à ausência de
políticas sociais que as contemplem, à cobrança constante da produtividade e da capitalização do
tempo que pretendemos contribuir, a cada nova aula com o nascimento de um novo sujeito, de uma
nova subjetividade. Tudo isso tem acontecido por meio do uso das tecnologias de informação e suas
ferramentas tais como Google Drive, Google Earth etc, pelas quais as alunas realizam pesquisas,
escrevem sua história, registram seus gastos, se comunicam com outros sujeitos, constroem e
reconstroem suas histórias.

MESA 56 - A MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA, O DIALOGISMO E O NASCIMENTO DE
NOVOS SUJEITOS
Coordenação: Raimunda Delfino dos SANTOS
O silenciamento, o saber, o poder
Raimunda Delfino dos SANTOS (M, TAE, INF/CRIARCONTEXTO/TRAMA - UFG)
Rosângela Costa da SILVA (DOUTORANDA LETRAS-UFG/TAE/CRIAR CONTEXTO)
Alunas do projeto EDUCAÇÃO DIGITAL: Claudia Marieta de Brito SILVA, Sandra
BEZERRA
O Projeto de extensão chamado Educação Digital busca inserir os trabalhadores terceirizados da
UFG no universo digital, tirando-os do lugar comum de silenciamento, reservado aos prestadores de
serviço da universidade e contribuindo para uma formação crítica. Através da metodologia pautada
na Análise do discurso de linha Francesa que considera as formações discursivas como fontes de
análises, passamos a presenciar os novos acontecimentos na vida dessas pessoas a partir de seu
próprio discurso. Assim, por meio do projeto, novas formas de dizer foram se materializando, tais
como: “Desde o primeiro dia de aulas do projeto que comecei a perceber que eu poderia fazer mais
coisa, além de limpar o chão, os computadores; eu poderia estudar ali dentro”. Esse é um de
inúmeros relatos que escutamos durante as aulas. São expressões espontâneas, mas carregadas de
sentidos, são, portanto enunciados, nos quais percebemos uma estreita relação entre o poder e o
saber, capaz de apagar o silenciamento de outrora, causado pelo anonimato; pelo lugar social e
profissional ocupado; pelo resultado de um indecoroso processo de objetivação e de subjetivação
desses sujeitos, tornados corpos dóceis, úteis, obedientes, produtivos e que agora percebem-se
capazes de assumir o lugar o sujeito resistente, apesar de produtivo. Mobilizar esses trabalhadores e
inseri-los de forma ativa na construção do seu próprio saber, é um dos objetivos do projeto. Para
tanto, lançamos mão de teóricos como Foucault (2003, 2006, 2010), Bakhtin (2003), Freire (2006),
Hall(2002) entre outros. Desse modo, buscamos analisar os diversos sentidos e a condição dos
sujeitos históricos e suas possibilidades de integração, superação e aprendizagem.

Impactos das tecnologias da informação e comunicação da subjetividade
Francisco José de Oliveira NETO (D, FABEC)
A atualidade se define como a era das conectividades. Ou somos imigrantes, ou nativos digitais.
Não podemos negar que estamos conectados, e é por meio dessas permanentes conexões que
sonhamos e organizamos o mundo no século XXI. Ensinamos e aprendemos, construímos nossa
subjetividade. O desenvolvimento do homem é, portanto, um processo histórico e social, visto que
"o homem é um ser de natureza social, que tudo o que tem de humano nele provém de sua vida
em sociedade, no seio da cultura criada pela humanidade" (Leontiev, 1978/2004, p. 279, grifos do

autor). Cada um se associa a muitos outros, debate problemas, inventa soluções e cria
coletivamente. Talvez seja essa, a marca mais expressiva do nosso presente, em que cada sujeito,
conectado e em rede, opina, analisa, discute, critica, cria e publica conteúdos.
A chegada das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) promoveu não só a aceleração do
tempo e encurtamento do espaço, como também, a possibilidade de encontrar soluções para antigos
e novos fenômenos do mundo. A partir do inicio do século XX, a convergência da ciência e da
tecnologia inaugurou um saber advindo da “tecnologia científica” e promoveu um avanço
exponencial das invenções humanas. Desta forma, podemos afirmar que as TIC não são apenas
instrumentos ou equipamentos a serem utilizados. Elas formam um conjunto de meios, métodos e
técnicas para os quais evoluiu o conhecimento humano, sendo elas também, frutos da forma de
interação humana e do acervo cultural construído coletivamente.

A importância da educação digital na inclusão acadêmica dos trabalhadoras/es
terceirizadas/os da UFG
Jerlianni B. de OLIVEIRA (G, INF-UFG)
Orientadora: Raimunda Delfino dos Santos
O projeto EDUCAÇÃO DIGITAL: Políticas, Leitura, Produção Textual, Identidade e Letramento
Digital com trabalhadoras/es terceirizadas/os da UFG tem como principal objetivo trazer as
trabalhadoras e trabalhadores da UFG uma educação inclusiva, que traz, à princípio, uma inclusão
na sociedade letrada digitalmente, ensinando a usar a tecnologia como uma ferramenta acessível e
descomplicada para enriquecer o dia a dia daqueles que não tinham o contato direto com o
computador. As aulas são semanais e têm a duração de pouco mais de uma hora e meia, nas quais as
alunas e os alunos aprendem, desde a parte de hardware e a sua evolução, até a participação das
mulheres na computação e na evolução da computação ao longo dos anos; aprendem também, após
solidificar uma base de interação ao computador, a utilizar as ferramentas disponíveis na internet
para benefícios diários, como as planilhas no Google Drive, para fazer um balanço financeiro das
despesas da sua casa. Os resultados obtidos através desta interação humano-computador foi o
sentimento de inclusão na comunidade acadêmica, tendo uma participação em eventos da
universidade como estudantes, tendo que anteriormente só participavam quando estavam à serviço.
O projeto, que ainda está em andamento, está abrindo novas turmas, abrangendo também grupos de
diferentes necessidades dentro da universidade, mostrando assim a importância e a abrangência
crescente deste trabalho.

MESA 57 - LÉXICO E TERMINOLOGIA NA LIBRAS
Coordenação: Renata Rodrigues de Oliveira GARCIA

Sinais lexicais de profissionais da saúde: análise comparativa de dicionários em Libras
Cidleide Araújo de OLIVEIRA (PCC/UFG)
Hana Juliana da Costa BRITO (PCC/UFG)
Kátia Suely Gonçalves do Nascimento SILVA (PCC/UFG)
Loisllene Rodrigues OLIVEIRA (PCC/UFG)
Wanessa Ferreira da SILVA (PCC/UFG)
Orientadora: Profa. Ma. Renata Rodrigues de Oliveira GARCIA (D/UFG)

Neste trabalho abordaremos as variações linguísticas presentes na Língua Brasileira de Sinais
(Libras), de determinados sinais de profissionais da Saúde. Em vista que por muito tempo os surdos
ficaram isolados e sem comunicação, e demoraram a assumir sua própria língua, cultura e
identidade. Contudo, hoje a língua é reconhecida no Brasil pela Lei nº 10.436/2002 e pelo Decreto
nº 5.626/2005, que estabelece seu uso em locais públicos e um atendimento adequado aos surdos
pelos serviços de saúde. Embora, esse serviço ainda deixa muito a desejar e os surdos ainda
encontrem muitas dificuldades em relação a isso. A Libras é uma língua considerada, gesto-visual,
pois é realizada pelas as mãos e percebida pelos os olhos, e sua gramática está fundamentada pelos
parâmetros. Desse modo, assim como qualquer língua, está sujeita as variações por influências
culturais e linguísticas. Com base nos seguintes autores; Silva (2014), Xavier (2010), Felipe (2006),
Júnior (2011), Liddell (2000), Johnson (1989), Capovilla (2001), entre outros, desenvolvemos a
fundamentação teórica. A metodologia foi feita de forma descritiva após pesquisas bibliográficas
dos temas de Lexicologia e Lexicografia da Libras; e coleta de cinco sinais de profissionais da
saúde em dicionários, digitais e impressos dos seguintes termos: Enfermeiro, Psicólogo,
Fisioterapeuta, Nutricionista, Fonoaudiólogo e também análise dos sinais e sinais-termo existentes
para os léxicos selecionados; consulta e compreensão das variações linguísticas dos sinais
analisados. Percebendo que estas variações acontecem nas línguas de sinais, principalmente pela
sua percepção visual de mundo que se relaciona com a construção de significados, influenciada
também pelos aspectos culturais de cada região. Não foram encontrados sinais–termos, acreditando
que tal ocorrido seja acarretado pela escolha dos sinais que são mais comuns e usados normalmente.
Não descartando a possibilidade de que sinais-termos referentes não foram encontrados, por não
serem devidamente divulgados ou por não estarem presentes no material pesquisado.

Obras lexicográficas das línguas de sinais: analisando a microestrutura dos dicionários e
glossários digitais
Daniela PROMETI (PG/UnB)
Francilene Machado de ALMEIDA (PG/UnB)
Renata Rodrigues de Oliveira GARCIA (PG/UnB)
O presente trabalho apresenta uma descrição da área de Lexicografia, que estuda, analisa e elabora
as obras lexicográficas das áreas dos léxicos comuns ou da área técnica ou científica dos termos de
especialidades, que no nosso caso é analisar os três dicionários digitais das Línguas de Sinais.
Porque percebemos que a estrutura que compõem o verbete dentro dos dicionários digitais,
apresenta a sua microestrutura diferenciada destas três Línguas de Sinais. O objetivo desse artigo é
analisar e comparar os verbetes da microestrutura dos dicionários digitais das três Línguas de
Sinais, tendo por base os estudos da lexicografia e Terminografia das línguas de sinais por Faulstich
(2001, 2011, 2014), que explicam os elementos que compõem os verbetes. O objeto de estudo são
os dicionários digitais, escolhemos as três obras lexicográficas eletrônicas disponíveis no site da
internet, Dicionários da Língua Brasileira de Sinais – Acessibilidade Brasil (2008) para a Língua de
Sinais Brasileira (LSB), Dictionnarie Semátos (2013) para a Língua de Sinais Francesa (LSF) e
ASL Dictionary – Lifeprint (2015) para a Língua de Sinais Americana (ASL) para investigar e
analisar os verbetes das três línguas de sinais se tem ou não tem a entrada, a classe gramatical, o
sinal, a definição, o contexto, a acepção, o exemplo com imagem e vídeo dentro desses dicionários
digitais. Esse estudo surgiu a partir da necessidade de analisar os elementos necessários que a
microestrutura do dicionário da língua de sinais oferece e deve apresentar, explicando a importância
de uso do verbete dentro das diferentes obras lexicográficas, que vem reconhecendo a nossa
pesquisa no Laboratório de Linguística de Língua de Sinais LabLibras da Universidade de Brasília
– UnB.

A construção de um glossário em Escrita das Línguas de Sinais (ELiS): um estudo realizado
no curso de licenciatura em Letras: Libras
Ícaro Augusto SANTOS (G/UFG)
Leila Miclean Souza Barros SANTANA (G/UFG)
Maria José Alves e SILVA (G/UFG)
Sonia de Sousa Silva da CUNHA (G/UFG)
Orientador: Prof. Guilherme Gonçalves de FREITAS (D/UFG)
Este estudo teve como objetivo criar um glossário em Escrita das Línguas de Sinais (ELiS), a partir
de uma pesquisa, de observação, realizada por alunos do 4º período do curso de licenciatura em
Letras: Libras, da Universidade Federal de Goiás. Sob o ponto de vista metodológico, trata-se de
uma pesquisa de campo, na qual se propõe a criação de um glossário em ELiS. Para a coleta de
dados, a pesquisa aconteceu no segundo semestre do ano de 2018, quando pudemos observar,
coletar e registrar em ELiS, alguns sinais das disciplinas de Libras 4, Literatura Surda, Sintaxe,
Psicologia e ELiS 1. O processo de construção do glossário aconteceu da seguinte maneira:
inicialmente realizava-se a coleta de dados, semanalmente, em seguida, registrava os sinais
aprendidos durante as aulas. Ao final de todo processo de observação e escrita dos sinais, reuniu-se
um total de 600 sinais escritos em ELiS, que ao longo deste período foram corrigidos e,
posteriormente, colocados em ordem visográfica. Sob o ponto de vista teórico, nos baseamos na
obra de Barros (2015), que explica sobre a criação da escrita e suas regras. Esta pesquisa se justifica
pela importância de promover o contato dos alunos com a modalidade escrita em outras disciplinas.
Além disso, por ser um sistema eficiente e fidedigno na representação escrita dos sinais em Libras,
a criação deste glossário contribui para expansão da língua, bem como promove oportunidade de
alunos, professores e intérpretes de Libras consultarem este material, tanto para pesquisa ou uso em
sala de aula. Nossas considerações finais concluem que a produção do glossário trouxe aos alunos
desta disciplina uma possibilidade a mais no processo de aprendizagem de novos sinais e uma
maior compreensão da escrita de sinais, criando, assim, um banco de dados que nos permite
mergulhar, recorrer e usufruir das palavras escritas em Libras/ELiS.

Terminologia dos pronomes pessoais em Libras: ensino de português como L2 para Surdos
Renata Rodrigues de Oliveira GARCIA (PG/UnB)
Falk Soares Ramos MOREIRA (PG/UnB)
Orientadora: Profa. Dra. Enilde FAULSTICH (D/UnB)
O objetivo deste estudo é a análise de sinais-termo e seu uso em dicionários impressos ou digitais
da Língua de Sinais, pois em certos casos a falta de bases conceituais pode interferir na
compreensão do Surdo quando se trata do significado do sinal utilizado para representar algumas
palavras na aquisição da Língua Portuguesa como L2. A área que analisamos é a Gramática,
especificamente os pronomes pessoais. Esse termo continua sendo utilizado nos Ensinos
Fundamental, Médio e Superior e também nas aulas de português para Surdos como L2. A
expressão “sinal-termo” na Língua de Sinais Brasileira (LSB ou Libras) foi criada por Faulstich em
2011 e foi registrada pela primeira vez na dissertação de Costa (2012). O respectivo sinal para sinaltermo na Libras foi desenvolvido no Laboratório de Linguística de Língua de Sinais – LabLibras – e
no Centro de Estudos Lexicais e Terminológicos – Centro LexTerm – da Universidade de Brasília –
UnB. Ele foi realizado um estudo terminológico para elaboração e criação de sinais-termo
referentes aos pronomes pessoais em Libras. A metodologia utilizada foi a qualitativa, já que para
atingir o propósito foi necessário saber como a comunidade surda reagiria ao resultado final. Como
fundamentação teórica da Lexicologia e da Terminologia, utilizamos estudos de Faulstich (2014).

No que tange às obras lexicográficas, pela consulta aos dois dicionários (virtual e impresso)
notamos que os sinais ali registrados não possuem uma base conceitual compatível com o termo
“pronome”, de modo que os alunos Surdos, na hora da aquisição da Língua Portuguesa como L2,
possam compreender o que significa e qual a função dessa categoria gramatical na língua. O
presente tema está em discussão há alguns anos com o propósito de melhorar a compreensão dos
termos trabalhados em sala de aula pelos alunos Surdos.

O estudo de sinais-termo no contexto da linguística forense
Maria de Fátima Félix NASCIMENTO (PG/UnB)
Alex Silva ALVES (PG/UnB)
Este trabalho, que se insere na linha de pesquisa da Terminologia da Língua de Sinais Brasileira –
Libras, foi desenvolvido no Centro de Estudos Lexicais e Terminológicos – CentroLexterm e no
Laboratório de Linguística de Língua Brasileira de Sinais – LabLibras, no Instituto de Letras –IL,
na Universidade de Brasília – UnB. Nesta pesquisa apresentamos a Língua de Sinais Brasileira sob
o objeto de estudo dos sinais-termo para a compreensão do processo de criação de conceitos e de
significados. A Linguística Forense é aquela dedicada aos estudos voltados para a linguagem em
contextos forenses e judiciais. O objetivo do presente artigo foi elaborar um glossário semibilíngue
em LSB-Português com sinais-termo da linguagem forense, a fim de auxiliar os profissionais que
atuam em delegacias, os intérpretes de língua de sinais e os sujeitos Surdos eventualmente detidos.
A natureza desta pesquisa é de base exploratória, realizada sob três perspectivas distintas, porém
interligadas: Terminologia, Terminologia em Libras e em Linguística Forense. A mesma se
constituiu por um levantamento bibliográfico, análise de verbos de ação-processo para a posterior
criação dos itens lexicais correspondentes em Libras, e ainda, o desenvolvimento de um glossário
temático com os sinais-termo pesquisados. Verificou-se que o perito bilíngue em português e LSB
precisa levar em conta a utilização de técnicas no atendimento do surdo em seu local de trabalho no
uso do português e da LSB, para que a interação entre ele e o interrogado Surdo seja razoável.
Ainda, as abordagens policiais a pessoas surdas são quase sempre traumáticas, especialmente
quando o policial não possui conhecimento linguístico. Por fim, verifica-se que é necessária a
qualificação dos profissionais envolvidos neste processo, com a utilização do glossário semibilíngue
em LSB-Português com sinais-termo da linguagem propõe-se apresentado nesta pesquisa.

MESA 58 - PRODUÇÃO LITERÁRIA E REPRESENTAÇÃO HISTÓRICA: OS EMBATES
DO CAMPO ESTÉTICO
Coordenação: Rogério CANEDO
Ficção e embate em niketche, de paulina chiziane: entre a tradição e a
modernidade moçambicana
Tiesley Toledo do NASCIMENTO (PIVIC/UFG)
Orientador: Rogério Max CANEDO (D/UFG)
A perspectiva dos estudos históricos, pautada através da análise de obras literárias, possibilita ao
historiógrafo um campo de análise à recuperação das visões sociais de um tempo passado pouco
explorado, ou mesmo a oportunidade de reconfiguração de uma ideia outrora sedimentada. À
literatura, assim como às diversas frentes de produção artística, pertence a característica de
renovação da história a partir da inovação dada pelo seu leitor; ela é essencialmente reconfigurada
no tempo e, assim, torna-se autônoma. Graças a essa renovação, percebe-se que o suposto projeto

civilizador do colonizador, imposto pelo antigo Império Colonial Português, falsamente pretenso à
erradicar as crenças autóctones, enquadrando-as e aprisionando-as dentro de uma visão de mundo
que demoniza tudo aquilo que foge ao seu apelo missionário, foi parcial (LACERDA e AQUINO,
2015), na medida em que o colonizado é cada vez mais afetado pelo embate entre tradição e
modernidade. Portanto, considerando a perspectiva histórico-social aplicada à literatura, a pesquisa
que aqui será apresentada objetivou estudar a construção da identidade do moçambicano no
contexto do pós-independência a partir da análise do romance Niketche, uma história de poligamia
(2002), de Paulina Chiziane. Romance esse que, através da narrativa ficcional de envolvimento com
a história, denuncia o estado de identidades subjugadas durante e após o processo colonizador e
revela uma compreensão ampla de fatores históricos fundamentais para a formação de uma
identidade moçambicana. Para tanto, buscou-se o levantamento e a leitura direcionada de pesquisas,
livros, entrevistas e demais trabalhos existentes que versassem sobre as consequências da
colonização portuguesa em Moçambique e a libertação dessa ex-colônia do despotismo colonizador.
Com isso, verificou-se em Niketche, através do viés do testemunho feminino, a esperança de um
novo amanhã possível pautado na confluência de identidades femininas, percebendo-se, por outro
lado, o caráter de formação existente na obra.
O real maravilhoso nas literaturas de Mia Couto e Alejo Carpentier
Elias Gabriel TAVARES (G/UFG)
Orientador: Rogério Max CANEDO (D/UFG)
Diante das graves consequências que o processo do colonialismo europeu causou para a formação
histórica das comunidades na África e nas Américas, surgem diversas produções artísticas que tem
por finalidade buscar formas expressivas próprias, que se distanciem do discurso do colonizador.
Em muitos países a arte literária assumiu papel de grande importância nos diversos processos de
libertação ocorridos nos séculos XIX e XX. Papel de luta contra a dominação e de resgate da
identidade sepultada, tendo um propósito que pode ser chamado de descolonizador. Esse propósito
descolonizador pode ser percebido na manifestação estética entranhada nas narrativas de Terra
Sonâmbula (1992), do moçambicano Mia Couto e em O reino deste mundo (1949), do cubano Alejo
Carpentier. Ambos os autores buscam compor um texto afastado dos modelos estéticos europeus,
construindo uma narrativa com fortes raízes na cultura africana, resgatando tradições que o
colonizador tentou apagar. Apesar de estarem separados por mais de quatro décadas, os dois textos
retratam contextos sociais parecidos: o da desolação provocada pela máquina colonizadora, e
utilizam o mecanismo do real maravilhoso como chave para a construção de uma narrativa liberta.
Assim, o presente trabalho visa fazer uma leitura comparada das duas obras, de modo que sejam
percebidos como se comportam os elementos do maravilhoso em ambos os textos, sua estreita
relação com as práticas sociais de comunidades africanas e a sua importância para a composição da
estrutura narrativa do texto.
A atmosfera de opressão e angústia em o Capote, De Nikolai Gógol
Thiago Sampaio PACHECO (PG/UFG)
Rogério Max CANEDO (D/UFG)
A celebre frase “Todos nós saímos do Capote de Gógol” – atribuída a Dostoievski, alude ao papel
fundamental que as obras de Gógol desempenharam não só para o desenvolvimento da prosa russa a
partir do século XIX, mas assinala principalmente o pioneirismo de uma literatura engajada em
retratar e denunciar a vida do pequeno trabalhador. É nesse contexto do século XIX - do auge da
Rússia czarista, da industrialização, do surgimento dos departamentos burocráticos do Império, em
que as classes nobres exploravam o pequeno trabalhador em aguda necessidade financeira – que a
novela reúne a temática do indivíduo assujeitado. O Capote, de Nikolai Gógol, segue nessa esteira,

por meio de uma narrativa satírica e irônica, entrando em contato com um mundo que denuncia as
mesquinharias da sociedade russa, onde os personagens – figuras desumanizadas, marionetes
burocráticas – carregam a ânsia por estar no topo das relações sociais e fazer parte do sistema
metropolitano. Desse modo, a prosa evidencia as atmosferas de opressão e angústia que cercam e
subjugam a todo o momento o protagonista Akáki Akákievitch: relatando a opressão social que
humilha, diminui e reifica o sujeito em sua condição de trabalho, impossibilitando uma vida digna,
que é potencializada pela incapacidade do sujeito sequer comprar um capote para se proteger do
rigoroso inverno de São Petersburgo. Diante disso, a proposta deste trabalho é a de analisar essa
obra, por meio da perspectiva sociocrítica, pondo em relevo os aspectos que contribuem para
construir o tom opressivo e angustiante da narrativa, que fazem com que Akáki transforme-se de
uma “mosca inconveniente” a um fantasma social.

A voz do ventríloquo e o tempo que ecoa dos versos de Ademir Assunção
Maxsuel Pereira BARBOSA (PG/UFG)
Orientador: Rogério Max CANEDO (D/UFG)
A proposta dessa fala é apresentar as frentes de um trabalho de pesquisa que tem como problema a
compreensão do tempo na obra A voz do ventríloquo, de Ademir Assunção. O objetivo é analisar
como a temporalidade insurge no fazer poético a partir de uma percepção pós-moderna de tempo.
Através de um estudo de natureza básica, elencar os conhecimentos qualitativos que caminharão por
uma pesquisa explicativa e exploratória, utilizando o procedimento bibliográfico afim de
estabelecer uma revisão teórica-conceitual através de uma abordagem dialética, com viés
materialista, e ancorada num entendimento marxista cultural. A base teórica para compreensão e
reflexão da concepção de tempo tem como referência, Puente e Baracat (2014) em um estudo que
identifica as mudanças sobre a percepção temporal entre o período antigo e o medieval europeu.
Para diferenciar as perspectivas de tempo cíclico e de linearidade, terá como arcabouço teórico o
trabalho de Sílvia Maria Schmuziger de Carvalho (1986/1987). Na construção do imaginário
moderno de tempo, terá como suporte a concepção de progresso hegeliana (1983). Para o
entendimento da descontinuidade temporal, utilizar-se-á a identificação do deslize basilar cometido
pelo saber quanto a definição de tempo “como um fenômeno linear e quantificável” (BERGSON,
1999). No que concerne a teoria da pós-modernidade, centrará a reflexão em Lyotard (2008) na
fluidez do “mundo líquido” pensado por Bauman (1999) para entender a descentralização das
identidades (HALL, 2006). Para compreender as apropriações simbólicas na obra de Ademir
Assunção na construção de tempo, se utilizará a teoria de Chartier (1988). E também a teoria
literária em Alfredo Bosi (1977) para refletir a relação imagem e discurso, poesia e resistência e
teoria da poesia de Massaud Moisés (2001) para compreender como o poeta se utiliza da lírica em
suas várias especificidades. A hipótese é a de que a construção poética utilizada pelo autor imprimi
um ideário de temporalidade através de simbologias presentes nos versos.

Nós, os do makulusu, de Luandino Vieira: a permanência de uma guerra sem vencedores
Rogério Max CANEDO (D/UFG)
Edvaldo A. BERGAMO (D/UnB)
O romance africano de língua portuguesa, em particular, repercute, em diferentes manifestações
narrativas, com alcances estéticos diversos, a tenacidade da luta cruenta pela independência total do
continente e o testemunho da derrocada final do esclerosado império lusitano de longeva memória
atlântica e índica, ao retratar com realismo crítico as contradições mais desconcertantes do arquivo
colonial e ao iluminar, a partir de uma perspectiva crítica, o embate entre o legado colonial e a

promessa revolucionária redentora, de permeio a uma guerra sangrenta. Diante dessa discussão, a
presente proposta analisa o romance Nós, os do Makulusu (1974), de José Luandino Vieira, como
um romance de guerra, em Angola, figurando os impasses étnico-culturais e socioeconômicos
gerados com um conflito bélico num país em processo de descolonização, que logo deixaria de ser
domínio luso e se tornaria uma nação independente. Um território africano convulsionado pelo
conflito bélico oriundo da luta de libertação nacional na segunda metade do século XX, eis a
matéria histórica transfigurada esteticamente que é convertida em aspecto determinante do relato
arquitetado por Luandino Vieira.

MESA 59 - CONTO PORTUGUÊS MODERNO
Coordenação: Rogério SANTANA
A narrativa da angústia em “A reencarnação deliciosa”,
de Aquilino Ribeiro
Beatriz Serrado GONÇALVES (G/UFG)
Orientador: Rogério Santana (D/UFG)
A conceituação do conto como gênero narrativo é uma discussão que perdura até os dias atuais.
Segundo Cortázar (2011), o limite define esse gênero é, essencialmente, o limite físico, que, sendo
utilizado como um artifício de restrição do campo de contato dos acontecimentos, atinge como
produto desse mecanismo um sentido que faz com que o leitor ultrapasse as linhas de conteúdo do
discurso e entre em contato com elementos externos ao plano visual da obra. Dessa forma,
alicerçado em Cabral (2013), De Matos (2010), Gotlib (2006), Saraiva, Lopes (2008) e Salema
(1948), o estudo do conto escolhido como o corpus para análise da escrita de Aquilino Ribeiro
fundamentou-se, especialmente, na busca pela forma como o autor articulou a construção narrativa
para produzir a resultante explicada por Cortázar em sua conceituação dos aspectos estruturais do
conto como gênero literário. É percebido, então, que, no conto, Ribeiro conseguiu produzir um
impacto altamente angustiante em todo o enredo. As ações e escolhas da personagem principal em
consonância com a descrição ríspida da mesma feita pelo narrador extra-diegético gera um vínculo
entre o tom constante de melancolia nas malhas da vida da personagem e a indelicadeza proposital
ao tratar de sua desesperançosa realidade. Assim, fez-se uma leitura do “esqueleto literário”
angustiante desse conto de Aquilino Ribeiro com o objetivo de evidenciar que a intensidade
narrativa nem sempre é feita a partir de uma vivacidade acentuada; nesse caso, esse produto é
concebido por meio do esmorecimento da emoção da personagem, intencionalmente levando o
leitor a buscar uma solução para o insolucionável.
O conto “A Sombra”, de José Gomes Ferreira, e a simbologia da alienação
Gildo Antônio RODRIGUES FILHO (G/UFG)
Orientador: Rogério Santana (D/UFG)
O presente trabalho pretende abordar a estrutura e processo de construção do gênero conto, fazendo
um estudo preliminar do conto “A Sombra”, de José Gomes Ferreira, incluído no livro O mundo dos
Outros - Histórias e Vagabundagens (1990). Para desenvolver tal análise, tomaremos o respectivo
conto como corpus e buscaremos evidenciar características provindas dos estudos que se organizam
na teoria do conto. Os conceitos que serão evidenciados e guiarão essa pesquisa são: a noção de
epifania, de James Joyce (grau de apreensão do objeto identificada como o objetivo do conto) e
unidade de efeito, de Poe (estado de “excitação” ou “exaltação da alma”), todos eles devidamente
comentados por Nádia Gotlib (1987). Além disso, serão levadas em conta as características pessoais
da escrita literária do autor, como a implementação de alegorias em suas produções como recurso

estético. A análise aqui proposta também se baseará em Abdala Júnior (1994), Walnice Nogueira
Galvão (1982). Serão evidenciados trechos do conto de José Gomes Ferreira como maneira de
exemplificar os elementos narrativos aplicados pelo autor, amparando-se nos conceitos teóricos
mais densos quanto à estrutura narrativa que o conto foi assumindo na modernidade, paralelamente
realçando a simbologia de alienação proposta pelo autor nesse conto.
Da desgraça à esperança no conto “O viajante clandestino”, de José Rodrigues Miguéis
Pablo Van Leer Gomes Marçal SOUSA JUNIOR (G/UFG)
Orientador: Rogério Santana (D/UFG)
O viajante clandestino é um conto de José Rodrigues Miguéis (1901-1980). O conto foi publicado
no ano de 1962 em uma coletânea intitulada Gente de terceira classe. A presente análise tem como
objetivo apontar a questão da imigração portuguesa que, no consto de Miguéis, é tem central em
torno da personagem do viajante clandestino que migra de Portugal para os Estados Unidos na
América. A metodologia utilizada é a revisão bibliográfica e para tanto, fazem-se necessários alguns
aportes teóricos sendo eles: Nádia Batella Gotlib (2006), Júlio Cortázar (1993), e Walnice Nogueira
Galvão (1983); esses autores tratam sobre aspectos temáticos e estruturais do que é o conto. A
justificativa para realização da pesquisa se dá no interesse de entender o percurso que levou alguns
portugueses a imigrarem de seu país a outro. Os resultados alcançados na pesquisa demonstram que
o conto “O viajante clandestino” se trata de um conto de passagem, a personagem está em uma
condição inicial e, no decorrer da narrativa, passa de uma condição a outra. Nesse caso em
específico há uma conjunção com o objeto vida, que é o objetivo da personagem na tentativa de
imigração. O título destaca a condição em que se encontrava o viajante clandestino, que passa de
um estado de desgraça que vivia em seu país à esperança de uma vida melhor no exterior.

Tempo e espaço no conto “Mãe Genoveva”, de Vergílio Ferreira
Thamires QUIROGA (G/UFG)
Orientador: Rogério Santana (D/UFG)
A presente análise expõe uma análise do conto “Mãe Genoveva”, de Vergílio Ferreira, objetivando
alcançar a compreensão de quais foram os aspectos estruturais presentes no enredo que evidenciam
sua proximidade com o que denominamos de “conto genuíno”. Embora também atentando para a
afirmação de Júlio Cortázar (1974), quando diz que o conto não é um gênero facilmente
classificável, não possui leis definidas e sim certas constantes. E foram essas constantes que
nortearam a análise. Para tal intento, foram utilizadas diversas teorias acerca do gênero aqui tratado,
como a intensidade, a tensão, a brevidade e a significação associada ao tempo e espaço. Aplicando
seus fundamentos na elaboração de uma observação precisa, que possibilitasse um acesso amplo e
consistente às ferramentas empregadas na construção do texto. Além disso, foi observado o perfil do
autor, sua forma peculiar de criar a narrativa, a riqueza do texto, o formidável manuseio das
palavras; sempre essenciais para o desenrolar do enredo, a tessitura do tempo e espaço nos seus
níveis interno e externo, que deram o tom do conto, bem como a capacidade louvável de Vergílio
Ferreira de oportunizar ao interlocutor transcender os limites que a história encerra em si, saindo do
micro para o macro, adentrando outros patamares interpretativos que sobrepujam a narrativa.
“Os corvos”: exímia expressão de um estilo

Vitória Santos CARVALHO (G/UFG)
Orientador: Rogério Santana (D/UFG)
Este trabalho se debruça sobre a expressividade estilística que constitui a narrativa contística de
Carlos de Oliveira (1921-1981), expoente do neorrealismo português e considerado um dos maiores
escritores em língua portuguesa. Para tanto, partimos da análise de “Os corvos”, conto inserido na
antologia O aprendiz de feiticeiro (1971). Temos, como aporte teórico, as considerações de Grabo
(1991), Moisés (2006) e Gotlib (2006), a respeito da tipologia genérica que configura “Os corvos”
como um conto de cenário ou atmosfera, bem como as considerações de Martelo (2001) em relação
às vicissitudes de um estilo próprio, que transita entre formas poéticas e formas narrativas. Segundo
a tipologia de Grabo (1991), o conto de atmosfera é um dos tipos menos frequentes de conto. Mais
importante que as ações das personagens é a ambiência que elas criam no desenlace da história.
Descrições do espaço e de estados psicológicos das personagens são cruciais para a unidade
narrativa do conto, trabalhada de maneira objetiva e breve, como é caro ao gênero, mas também de
maneira dispersa e imprecisa. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo verificar sobre
quais elementos estilísticos se constrói a atmosfera ambígua de “Os Corvos”, a fim de compreender
o poder de condensação de uma estilística que, na brevidade mesma do conto, delineia uma
profunda e poética expressividade verbal.

MESA 60 - NARRATIVAS EXEMPLARES
Coordenação: Rogério SANTANA

Uma obra de transição: Os contos de Cantuária, de Geoffrey Chaucer
Beatriz Serrado GONÇALVES (G/UFG)
Orientador: Rogério Santana (D/UFG)
Os contos de Cantuária é uma obra essencial aos estudos da narrativa. Localizando-se entre as
grandes épicas e o estabelecimento do romance como gênero literário, essa obra nos elucida, de
uma maneira histórica, como ocorreu a formulação do que entendemos hoje como narrativa. Escrito
por Geoffrey Chaucer, em uma Inglaterra que passava pelas contradições da Baixa Idade Média, Os
contos de Cantuária expressa de forma significativa a cultura e o imaginário coletivo da época.
Porém, o que realmente lhe é característico é sua fragmentação estrutural. A análise feita por Paulo
Vizioli (1988), autor do prefácio da edição de mesma data, destaca na obra as impressões do
“panorama da vida medieval” (p.12), com todas as mazelas e incoerências, abstendo-se da elevação
social das nações promovida pelas épicas. Ao mesmo tempo, há um intenso fracionamento no que
diz respeito à estrutura narrativa, podendo ser entendida como vários contos episódicos – a história
contada por cada personagem – que estão interligados pelas conversas durante a peregrinação,
constituindo uma marca da Literatura Clássica, herança da tradição grego-romana. Dessa forma, por
meio dos estudos desenvolvidos por Aristóteles (1990), Adorno (2003), Hegel (1997) e Vizioli
(1988), foi produzida uma investigação a respeito das características intrínsecas à obra e a relação
delas com o desenvolvimento da narrativa até os dias atuais, percebendo a localização de Os contos
da Cantuária em um período de transição na história das narrativas.

Narração e política em Senhor das moscas, de William Golding

Diogo Hilário (G/UFG)
Orientador: Rogério Santana (D/UFG)
Senhor das Moscas (1954), de William Golding (1911-1993), é uma das obras mais expressivas e
marcantes do século XX. Seu enredo trata do acidente de um avião em que somente meninos
sobrevivem. Ilhados, sem a presença de adultos e dependentes da caça e coleta de frutos como fonte
de alimento, o desafio dessas crianças é se organizar, por meio de uma divisão social do trabalho e
de uma política inicialmente democrática, a fim de se manterem vivos até serem resgatados. O texto
é recheado de simbolismos e o autor mostra como um governo de aspecto coletivista, quando é
marcado por uma constante disputa de interesses, pode derrocar em um regime autoritário, levando
a um caos na ilha. Com base em trabalhos de Tzvetan Todorov e Roland Barthes, busca-se
apresentar uma breve experiência de vida do autor e uma leitura de sua obra, centrada na articulação
dos elementos constitutivos da narrativa como meio de produção de uma alegoria do seu contexto
histórico, social e político marcado por um momento pós Guerra Mundial, oriunda da ascensão de
governos autoritários (nazismo e fascismo). Dentre os elementos estudados, há um foco no narrador
da história, tendo como suplemento, principalmente, a produção de Walter Benjamin sobre o
narrador contemporâneo e o "narrar devidamente".

Linguagem obscena e contravenção em Trópico de Câncer, de Henry Miller
Wendel Alves de SOUSA (G/UFG)
Orientador: Rogério SANTANA (D/UFG)
A utilização de uma linguagem que se esquive dos padrões de aceitação cultural baseados na
tradicionalidade e moralidade frequentemente encontra resistência no âmbito literário, e taxações
como pornografismo e vulgaridade não são raras. Henry Valentine Miller (1891-1980) não é
exceção neste tocante: o romance que marca sua estreia no mercado literário, Trópico de Câncer, foi
publicado em 1934 e enfrentou censura na América do Norte, além da alcunha de obra
pornográfica. A reação não é inteiramente gratuita, no entanto, uma vez que o romance apresenta
linguagem e seleção de temas literários transgressores aos valores supramencionados, confrontando
e produzindo desconforto a uma América do Norte puritana e ainda desnorteada pelos reflexos do
Big Crash, em 1929. O presente trabalho pretende, contudo, discutir as estruturas em que Miller se
utiliza dessa linguagem, a postura em relação às discussões de liberdade ficcional, a formulação de
uma realidade pautada na diegese como reflexo do caos interior humano, não dependente
literalmente da realidade, mas de uma coerência discursiva, a contestação de uma estrutura social
padronizada socialmente, além da perda de identidade e o consequente isolamento decorrentes de
um projeto de identificação nacional já em decadência, da transfiguração da relação individuoespaço. Superando o desconforto inicial experienciado, busca-se, neste estudo, compreender como
os processos de mecanização e individuação do ser humano são vistos através da convergência a
uma perspectiva mordaz e crua de conceituação e reflexão sobre a sociedade, a arte e o homem.

MESA 61 - PERSPECTIVAS CRÍTICAS NO ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
Coordenação: Rosane Rocha PESSOA
“Resistindo na boca da noite um gosto de sol”: possibilidades de crítica no letramento em
línguas estrangeiras
Rosane Rocha PESSOA (D/UFG)
Uma das principais manifestações artísticas utilizadas para contestar a ditadura militar no Brasil,
que durou 21 anos, foi a música popular brasileira. Trata-se de um claro exemplo de que há sempre
“um gosto de sol na boca da noite” (Milton Nascimento; Ronaldo Bastos, 1972). Sol esse que é hoje
o cerne do nosso trabalho com perspectivas críticas no letramento em línguas estrangeiras, já que
consideramos a sala de aula como um lugar de construção de identidades, de luta cultural e de
desestabilizações, ou seja, um lugar em que se aprende a lidar com estruturas de poder na
sociedade. Além disso, nós, participantes desse contexto, estamos aí para compreender quem somos
e que outras possibilidades de ser existem e para entender em que mundo vivemos e que outros
mundos são possíveis. Trata-se, assim, de problematizar ideologias as mais diversas possíveis, que
se manifestam dentro e fora de sala de aula, para que possamos encontrar caminhos pessoais e
sociais mais satisfatórios. Com base nessa compreensão, os conflitos são o fundamento de nosso
trabalho e cabe a nós confrontar concepções hegemônicas e concepções concorrentes, o que não me
parece tarefa difícil. Afinal, meninos vestem azul e meninas vestem rosa?

Identidades sociais de professoras/es de inglês: desafios emergentes em sala de aula
Laryssa Paulino de Queiroz SOUSA (PG/UFG)
Orientadora: Rosane Rocha PESSOA (D/UFG)
Este estudo centra-se nas interações entre oito professoras/es de inglês e a pesquisadora, que
buscaram discutir questões relacionadas ao ensino-aprendizagem de língua inglesa a partir de
perspectivas críticas. A investigação foi realizada colaborativamente pelo grupo em uma escola de
idiomas de Goiânia, de setembro a dezembro de 2015. Assim, este estudo qualitativo é
caracterizado como uma pesquisa colaborativa de formação docente (IBIAPINA, 2008; TELES;
IBIAPINA, 2009). Os objetivos desta investigação são: a) identificar e discutir os desafios que as/os
professoras/es enfrentam ao lidar com suas próprias identidades sociais em sala de aula; e b)
investigar e refletir sobre como uma experiência crítica de formação docente pode contribuir para o
entendimento das/os educadoras/es sobre suas próprias identidades. As discussões realizadas nesta
pesquisa são pautadas por perspectivas críticas e decoloniais (LOPES; BORGES, 2015;
PENNYCOOK, 2001, 2012; PESSOA, 2014; QUIJANO, 2005; SILVA, 1999; WALSH, 2007), que
problematizam questões relacionadas a identidades sociais e à formação docente. Os desafios
percebidos com este estudo dizem respeito a lidar com realidades diferentes e com o preconceito,
conhecer as próprias identidades sociais e aprender a abordá-las em sala de aula. Esta investigação
indica que experiências colaborativas de formação docente crítica podem proporcionar às/aos
professoras/es uma melhor compreensão sobre suas próprias identidades e as de outras pessoas, bem
como a criação de um espaço seguro que possa levá-las/os a se empoderar.

Desestabilizando ideologias linguísticas em sala de aula de língua inglesa
Fernanda Caiado da Costa FERREIRA (PG/UFG)
Orientadora: Rosane Rocha PESSOA (D/UFG)
Neste trabalho, problematizo as percepções de cinco alunas e dois alunos acerca das discussões
sobre língua, ocorridas em uma sala de aula de Prática Oral 2 de Inglês, de um curso de licenciatura
em Letras: Inglês, no segundo semestre de 2016. A problematização realizada no estudo parte da
perspectiva de que as línguas são construções sociais vinculadas a projetos colonialistas e
nacionalistas, estabelecidos a partir de uma política de exploração e controle dos indivíduos
(IRVINE; GAL, 2000; MAKONI; PENNYCOOK, 2007; MIGNOLO, 2005; SEVERO, 2016). As
discussões foram realizadas em inglês por meio de textos ensaísticos e literários sobre o tema. O
material empírico aqui apresentado, gerado por meio de entrevista, evidencia que as discussões
foram relevantes no processo de desinvenção de ideologias linguísticas, tendo as/os licenciandas/os
sublinhado a ampliação de seu conceito de língua ao relacionarem-na a contexto, poder e sociedade.
Dessa forma, as discussões tiveram desdobramentos em sua formação como professoras/es ao
promover reflexões acerca do papel da língua na construção de realidades desiguais e subalternas.
Da mesma forma, estimularam mudanças com relação à sua identidade profissional, ou seja, com
relação às suas concepções de ensinar a língua, que passou a ser compreendida em seus aspectos
sociais. As reflexões aqui feitas se fundamentam em teorizações críticas e decoloniais, que
evidenciam que todo conhecimento é imbricado em relações de poder que precisam ser
compreendidas.

Ideologias linguísticas em um grupo de estudo de formação de professores/as de inglês
Mateus de Almeida VENTURA (PIBIC/UFG)
Orientadora: Rosane Rocha PESSOA (D/UFG)
Este trabalho consiste na discussão e problematização das ideologias linguísticas, ou seja, das
“crenças, ideias, visões e percepções sobre linguagem e comunicação” (BLOMMAERT, 2014, p.
68), de nove professores/as participantes do Grupo de Estudos de Professoras/es de Língua inglesa
de Goiás (GEPLIGO). Com o estudo, objetivo problematizar: a) o uso de inglês e português
pelos/as professores/as participantes do GEPLIGO; b) as percepções dos/as professores/as sobre o
uso do inglês e português no GEPLIGO. Para isso, utilizo como fundamentação teórica as
discussões de Milroy (2001), Blommaert e Backus (2012), Blommaert (2014), Pinto (2018), que
ajudam a entender e identificar as ideologias linguísticas, mostrando como elas foram construídas,
os fatores que influenciam sua propagação e suas consequências, não apenas para o ensino de língua
inglesa, mas também para a sociedade como um todo. A geração do material empírico foi feita a
partir de um questionário e uma entrevista, respondidos pelos/as professores/as participantes da
pesquisa no período de novembro/2018 a março/2019. Os resultados preliminares mostram que a
maioria dos/as professores/as participantes demonstrou não estar tão presa e não se submeter a
ideologias linguísticas opressoras, mas é perceptível que alguns/mas deles/as ainda repercutem
algumas dessas ideologias em seus discursos, atitudes e em suas práticas em sala de aula.

MESA 62 - FORMAÇÃO DOCENTE: PERSPECTIVAS CRÍTICAS E DECOLONIAIS
Coordenação: Rosane Rocha PESSOA (D/UFG)
Intervenções queer como práticas potencialmente translíngues
Marco Túlio de URZÊDA-FREITAS (D/Sesc Idiomas)
Orientadora: Rosane Rocha PESSOA (D/UFG)
O momento contemporâneo se caracteriza como uma época marcada pela construção de
significados múltiplos, transitórios e conflitantes, os quais têm possibilitado o desvelamento da
ficcionalidade dos ideais de poder, certeza e verdade instituídos pelo imaginário moderno colonial.
No campo do ensino e aprendizagem de línguas, esse desvelamento tem fomentado a rearticulação
de alguns construtos bastante caros à Linguística Aplicada, tais como língua/gem, educação, sujeito
e identidade, os quais passam a operar na incerteza e na pluralidade dos fluxos que estruturam a
sociedade atual. Nesse contexto, as chamadas teorias queer (LOURO, 2004; ROCHA, 2013) e as
perspectivas translíngues de educação linguística (GARCÍA; WEI, 2014) se apresentam como
fontes profícuas de diálogo, visto que oferecem subsídios praxiológicos para se problematizar
compreensões únicas, binárias e estáveis sobre língua/gem e vida social. Nesta comunicação,
proponho uma reanálise das informações da minha pesquisa de doutorado, a qual teve por objetivo
analisar os desdobramentos de uma experiência com letramentos queer no campo da formação de
professorxs de línguas. O material empírico do estudo foi construído ao longo dos encontros do
curso Questões de Gênero e Sexualidade no Ensino de Línguas Estrangeiras/Adicionais, ministrado
por mim no Centro de Línguas da Universidade Federal de Goiás, em 2013, contando com a
participação de 13 articuladorxs. Ao revisitar as informações da pesquisa, percebo que, além de
encorajar a problematização de questões sociais e identitárias mais amplas, as propostas de
intervenção queer elaboradas pelo grupo se configuram como práticas potencialmente translíngues,
na medida em que abrem espaço para o entrecruzamento de múltiplas vivências e repertórios
linguísticos na sala de aula de línguas.

Problematizações sobre pesquisa em contexto de Formação de Professores/as de Línguas
numa perspectiva decolonial
Valéria ROSA-DA-SILVA (PG/UFG)
Orientadora: Rosane Rocha PESSOA (D/UFG)
Neste trabalho, apresento problematizações sobre modos de fazer pesquisa que têm sido legitimados
pelo paradigma moderno/colonial, sobretudo nos contextos de Formação de Professores/as de
Línguas. Sob a perspectiva da decolonialidade (GROSFOGUEL, 2013; MIGNOLO, 2014;
WALSH, 2007, 2013, 2018), argumento que a pesquisa (SMITH, 1999; SUÁREZ-KRABBE, 2011)
nos contextos educacionais, notadamente nas relações entre universidade e escola de educação
básica, é permeada por ranços coloniais: infelizmente, há, ainda, uma postura hierarquizada e
colonizadora, em que os saberes da universidade se sobrepõem aos saberes que advêm da práxis
dos/as professores/as da escola (BORELLI, 2018; MATEUS, 2009, 2013; SILVESTRE, 2017).
Assim, tendo como contexto as vivências no estágio de língua inglesa de um curso de Letras:
Português e Inglês de uma universidade pública de Goiás, tenho por objetivo discutir possibilidades
para construções metodológicas de viés decolonial. A partir dessas considerações, o esforço
empreendido neste trabalho está relacionado à busca por ressignificações para a pesquisa nos

contextos educacionais e, de modo mais específico, para a área de Formação de Professores/as de
Língua Inglesa. Nesse sentido, o material empírico foi construído durante as vivências do estágio de
língua inglesa, por meio de um trabalho com (e não sobre)os/as principais envolvidos/as no estágio
– professores/as-licenciandos/as, professor/a da escola, alunos/as da escola e professor/a da
universidade –, buscando reconhecer a legitimidade dos saberes construídos por esses/as agentes.
Vale ressaltar que este estudo é parte da minha Tese de doutorado, ainda em construção, cujo
objetivo é discutir os sentidos construídos durante as vivências no estágio de língua inglesa.
“Professoras/es de escola de inglês discutindo teoria acadêmica? Isso é impossível!”: uma
experiência de formação docente impossível inspirada em perspectivas pós-estruturalistas e
decoloniais
Ricardo Regis de ALMEIDA (PG/UFG)
Orientadora: Rosane Rocha PESSOA (D/UFG)
Este estudo, de natureza qualitativa (DENZIN; LINCOLN, 2013), tem por objetivo discutir de que
maneiras a formação de professores/as, inspirada em teorias pós-estruturalistas (LOPES, 2013;
LOPES; BORGES, 2017; SILVA, 1999) e decoloniais (BORELLI, 2018; SEVERO, 2017; WALSH,
2013), em diálogo com a Linguística Aplicada Crítica (PENNYCOOK, 2001, 2004, 2012;
PESSOA; URZÊDA-FREITAS, 2012), tem ocorrido em uma escola particular de idiomas, de classe
média alta, situada na cidade de Anápolis-GO. O material empírico problematizado nesta
investigação foi construído por meio de narrativas orais de quatro professores/as durante a última
sessão reflexiva ocorrida em um grupo de estudos realizado na escola em questão. Três perguntas
elaboradas previamente pelo pesquisador serviram de ponto de partida para as narrativas dos/as
docentes: 1) “How do you understand your working context? Is it different from the other private
institutions you worked for? If so, why?”; 2) “Do you think it’s possible to work critically in your
current job? If so, give some examples.”; 3) “How have the texts we read and the discussions we
had during the meetings affected the way you understand your profession? Talk about it”. Com
vistas a compreender os desencadeamentos das problematizações feitas pelos/as docentes e de
relacioná-las às teorizações aqui propostas, discutimos, primeiramente, como os/as professores/as
caracterizam o seu contexto de atuação profissional e buscamos estabelecer relações entre teorias
pós-estruturalistas e suas narrativas. Em seguida, trazemos à baila o que os/as participantes do
estudo compreendem por atuar criticamente, relacionando essas compreensões às teorizações
ocorridas na seara da Linguística Aplicada Crítica. Por fim, discutimos os pontos de vista dos/as
professores/as a respeito das leituras teórico-acadêmicas realizadas durante as discussões e
problematizamos, ainda, as limitações e os ganhos que temos tido com o grupo de estudos.
Vivências de formação crítica docente em um contexto de educação bilíngue de escolha
Ana Letícia Souza GARCIA (PG/UFG)
Orientadora: Rosane Rocha PESSOA (D/UFG)
Neste estudo, tenho por objetivo geral problematizar os construtos educação bilíngue e classe social
com seis professoras do Ensino Fundamental I em um contexto de educação bilíngue de escolha.
Especificamente, discutirei que sentidos são construídos em um trabalho de formação crítica sobre
educação bilíngue e classe social nesse contexto e analisarei como as discussões e vivências do
grupo de formação crítica docente ecoam nas práticas de sala de aula das participantes. Como
referencial teórico, eu me fundamento nos estudos sobre educação bilíngue (GARCÍA; WOODLEY,
2015), formação crítica docente (PESSOA, 2014), ensino crítico de línguas (PENNYCOOK, 2001)
com foco em classe social (LÓPEZ-GOPAR; SUGHRUA, 2014; OKAZAKI, 2014; VANDRICK,
2014). O aporte metodológico utilizado é a abordagem qualitativa interpretativista (DENZIN;

LINCOLN, 2017), e o material empírico está sendo gerado por meio de entrevista inicial, sessões
reflexivas, diário, planejamento de aulas, observação de aulas e atividades realizadas pelos/as
alunos/as durante as aulas observadas. Com este estudo, espero que as professoras desenvolvam
uma práxis mais crítica em relação a esses dois construtos – educação bilíngue e classe social –,
que, a meu ver, são de grande relevância para o contexto pesquisado.

MESA 63 - ANÁLISE DO DISCURSO, CULTURA E ENSINO
Coordenação: Rosângela Aparecida Ribeiro CARREIRA

A opressão do discurso do silêncio: o ethos feminino e suas lutas
Anna Carolina CAMPOS CORADO (G/UFG)
Rosângela Aparecida Ribeiro CARREIRA (D/UFG)
Com base em uma visão de estudos da Análise do Discurso - AD, neste breve estudo destacamos a
forma pela qual o mundo acadêmico, através do ethos feminino, dificulta a permanência de
mulheres lésbicas na academia. Para a análise que se propõe, os estudos no campo da Análise do
Discurso servirão de suporte direcionados por autores como Carreira(ano), Lorde (1976, 1986),
Beauvoir (1949) e Maingueneau (2005). A metodologia adotada (coleta e análise de reportagem)
permitiu enxergarmos que ao usar do ethos no discurso, o enunciador se abstêm da responsabilidade
social. “O orador enuncia uma informação e ao mesmo tempo diz: eu sou isso e não aquilo” Barthes
apud Maingueneau (2005, p.70). O principal resultado dessa pesquisa foi a constatação que a
construção social a partir do ethos feminino permite que o mundo acadêmico construa barreiras
efetivas para que mulheres lésbicas não tenham o que lhes é de direito: produção cientifica e social
do meio em que vivem.
A terça-feira gorda de quê? Uma reflexão sobre a constituição dialógica do conto “terça-feira
gorda”, de caio Fernando Abreu
João Victor S. BUFÁIÇAL (G/UFG)
Orientadoras: Profª Drª Elza Kioko Nakayama Nenoki DO COUTO (D/UFG)
Rosângela CARREIRA (D/UFG)
A fortuna crítica do escritor brasileiro Caio Fernando Abreu aborda frequentemente temáticas
polêmicas e tabus presentes na sociedade. Dentre esses temas causadores de reboliços se destaca a
homossexualidade, que pode ser observada no conto “Terça-feira gorda”, o qual apresenta o
assassinato de um casal homoafetivo. Tendo isso em vista, o presente trabalho tem como objetivo
refletir acerca da constituição dialógica existente nesse conto e como ela contribui na construção da
crítica tecida pelo autor, buscando reunir elementos discursivos e culturais. Para tanto, respalda-se
nos fundamentos teóricos do linguista russo Bakhtin (1988, 2003), mais especificamente no
conceito de dialogismo. De acordo com a perspectiva bakhtiniana, o dialogismo é constitutivo da
linguagem e corresponde a “um tecido de muitas vozes” (BAKHTIN, 1988), ou de muitos textos ou
discursos, que se entrecruzam, se completam, respondem uns aos outros ou polemizam entre si
no interior do texto, produzindo, desse modo, relações de sentido variadas. Portanto, apresenta-se a
análise da referida narrativa e, ao focalizar no modo como se dá o diálogo entre os diversos
discursos presentes no conto e quais os efeitos de sentido por eles produzidos, notou-se a existência
de uma crítica às formas como se estabelecem as relações entre sujeitos e entre indivíduo e
sociedade.

Análise das cenas de enunciação na construção do horror de Junji Ito
Bianca Aurora Ferreira MARQUES (G/UFG)
ORIENTADORA: Profª. Drª. Rosangela Aparecida Ribeiro CARREIRA (D/UFG)
Com a rápida popularização dos mangás em solo ocidental, trazendo elementos da cultura japonesa
para a vivência do leitor brasileiro, é fácil identificar a busca por material com temáticas já bem
conhecidas e aceitas, como o terror, assim nos aparece o autor Junji Ito. Buscando referências de
estilos artísticos – como o pontilhismo, expressionismo, impressionismo, etc – e pintores
renomados, Ito construiu seu próprio traço e o amadureceu conforme os anos. Sendo agora um
artista que esbanja experiência e se tornou referência para a nova geração, sua arte grotesca é o que
verdadeiramente fica guardada na memória, se tornando popularmente conhecido como mestre do
terror oriental. O recorte para a pesquisa será a coleção de histórias mais recentemente lançada no
Brasil: Fragmentos de Horror, obra de 2014, com destaque para o capítulo Futon. Objetivando
desvendar o que torna essa obra tão chocante e elogiada, foram analisadas as técnicas narrativas
usadas para a criação de sentido nessa literatura, a fim de perceber o que prende a atenção do leitor
e descobrir os fenômenos linguísticos manifestantes nesse gênero. Para alcançar esse objetivo,
foram usadas as teorias de Maingueneau (1997) sobre as cenas de enunciação e cena validada,
também, a teoria sobre a criação do conto de Massaud Moisés (1967). Em conclusão, a composição
da atmosfera de horror nas obras de Junji Ito é resultado da absoluta atenção aos nuances da
narrativa, que sempre permite supor o que virá a seguir, sem perder o impacto da ação construída
por desenhos muito bem detalhados que reforçam a memória da cena validada, mesclada à atenção
dada à composição da imagem acompanhada com diálogos chaves e precisos, que não perdem
tempo explicando a situação além do necessário.

Enunciado e processo argumentativo meritocrático
André Luís Pires QUEIRÓS (G/UFG)
Rosângela Aparecida Ribeiro CARREIRA(D/UFG)
Wilton Divino da SILVA JUNIOR (D/UFG)
Pautando-se em estudos enunciativo-discursivos, especialmente das ideias e teorias de Benveniste
(1989), Maingueneau (2002, 2013) e Bakhtin (2006), analisaremos enunciados enviados em
diferentes grupos de WhatsApp no ano de 2018; período de eleições que dividiu o país em extrema
direita e esquerda. Este trabalho, por dos ensinamentos dos teóricos selecionados, busca analisar
como o discurso meritocrático está inserido na Análise do Discurso para verificação dos processos
argumentativos dos enunciados selecionados no gênero virtual e propor uma reflexão sobre as
estratégias de argumentação utilizados pelos autores dos enunciados. O método utilizado pauta-se
em uma fundamentação e aplicação teórica de linguistas da enunciação já citados e também o
resgates de alguns aspectos da análise do discurso. Os resultados demonstram que os sujeitos
envolvidos no processo democrático tentam legitimar seu discurso por meio de argumentos
pautados em enunciados meritocráticos que validam a situação enunciativa e provocam embates
constantes. Os embates mantém o processo argumentativo e revelam características sociais,
políticas e ideológicas das minorias em enfrentamentos com sujeitos que se julgam incluídos por
conta da reprodução e legitimação do discurso da elite, tais estratégias revelam ainda marcas
discursivas que possibilitam analisar o ethos e o posicionamento dos sujeitos no processo
enunciativo para manutenção do controle social internalizado e reproduzido por meio desses
discursos.

Meninas Malvadas: Uma análise da cena enunciativa e do ethos enunciativo
Luiza Pacheco CABRAL
Victória da Conceição MARQUES
O trabalho foi elaborado a partir dos estudos na disciplina Teoria da Enunciação. A escolha do
corpus deu-se pela grande popularidade da comédia adolescente Meninas Malvadas (2004), da qual
selecionamos uma cena que é utilizada também em outros contextos na construção de outros
gêneros ou intertextualidade para fazer a análise baseada nas teorias de Benveniste (1989) e
Maingueneau (2002,2009) principalmente nos elementos que constituem a construção da cena de
enunciação. Também pretendemos nesta pesquisa compreender e explicar a razão pela qual a cena
do filme se tornou tão popular entre o público-alvo, além de sua presença em “memes” viralizados
na internet em produções audiovisuais atualmente. Nesse contexto, o desenvolvimento do presente
estudo possibilita a utilização de teorias da enunciação aplicadas em uma cena de filme para
compreensão dos efeitos de sentido ali presentes. Dentre os linguistas franceses, Benveniste (1989)
que traz em sua obra sobre Problemas de Linguística Geral as definições de enunciado, enunciação
e do aparelho formal de enunciação, sendo possível identificá-los no corpus estudado, e
Maingueneau (2002,2008), que traz e teoriza as cenas de enunciação e suas subdivisões, além da
questão do ethos construído na cena genérica. Por meio dessa análise, é possível verificar o papel
desses elementos na construção do humor.

MESA 64 - ANÁLISE DO DISCURSO, CULTURA E ENSINO
Coordenação: Rosângela Aparecida Ribeiro CARREIRA
Análise da cena enunciativa expressa no cartaz: “A UFG é a sua casa e nela não há espaço
para o tráfico nem para violência”
Jakelline Prado SANTOS (G/UFG)
Mariana Ferreira MAIA (G/UFG)
Rosângela Aparecida Ribeiro CARREIRA (D/UFG)
Este trabalho desenvolveu uma análise da cena de enunciação constituída pelo cartaz "A UFG É A
SUA CASA NELA NÃO HÁ ESPAÇO PARA O TRÁFICO NEM PARA VIOLÊNCIA", publicado
no ano de 2017, bem como as relações dialógicas estabelecidas entre esse enunciado e o meio em
que é produzido. Tomamos como pilares os conceitos introdutórios de Linguística da Enunciação
segundo os estudos de Benveniste (1989), em sua obra “Problemas de Linguística Geral II", no
capítulo O Aparelho Formal da Enunciação, assim como os conceitos de Dominique Maingueneau,
no livro "Análise de Textos de Comunicação", no qual pontua as categorias que compõem a cena
enunciativa. Além desses autores, trazemos o dialogismo conceituado por Bakhtin e resgatado por
Fiorin (2006), abordando a ideologia dos signos. Por meio dessas teorias, pudemos identificar como
a construção discursiva do cartaz representou uma ação institucional constituída de outras vozes e
posicionamentos sociais (ação da infraestrutura que se manifesta na superestrutura do debate de
ideias através da linguagem). O aprofundamento teórico deste trabalho, ou seja, a identificação das
categorias presentes na cena enunciativa em questão, assim como dos pressupostos evocados nesse
discurso, permitiu que se evidenciasse essas vozes que a instituição resgata e a reflexão dos padrões
sociais de normalidade que elas representam e com os quais a própria instituição trabalha. Tais
padrões são distantes da realidade que hoje a UFG abriga em sua totalidade, manifestando, então, a

predominância da opinião institucional e, consequentemente, social vigente na campanha
publicitária em questão. O que buscamos propor foi que essa reflexão sobre os padrões sociais
manifestos no discurso em questão levassem a instituição e a comunidade universitária a questionar
seus padrões de normalidade social e tivessem um olhar mais crítico sobre políticas lançadas no
ambiente universitário.
O discurso de ruptura com a figura idealizada de mulher em Memorial de Maria Moura
Vanessa ROBERTA SANTOS (G/UFG)
Rosângela Aparecida Ribeiro CARREIRA (D/UFG)
O presente trabalho é um breve estudo sobre a representação do feminino na obra da escritora
brasileira Raquel de Queiroz em Memorial de Maria Moura (1992), narrativa escrita em primeira
pessoa, a autora busca evidenciar várias problemáticas do Nordeste e do Brasil como um todo.
Buscando destacar o rompimento com a figura idealizada de mulher feita pela protagonista na obra,
este utilizará como metodologia, a análise do discurso no romance aqui citado, destacando o ethos,
“que por meio da enunciação revela a personalidade do enunciador”, como afirma Maingueneau
(1998, p.98) utilizada neste como amparo teórico e Carreira (2004). Ainda sobre o apoio teórico de
Maingueneau (1998), as definições de caráter que "corresponde a uma gama de traços psicológicos"
e corporalidade que "corresponde a uma compleição corporal, mas também a uma maneira de se
vestir e de se movimentar no espaço social", destacadas em sua obra serão essenciais para o
desenvolvimento dessa pesquisa. Por meio de levantamento bibliográfico, análise da obra e do
discurso, esta resultará em uma análise sobre a importância e a influência que o ethos da
protagonista na obra tem em um contexto de repressão feminina e costumes culturais arcaicos e
machistas, que desconsideram qualquer participação feminina, sendo a este ethos feminino
principal, atuante, revolucionária e heroína. A análise evidencia bem isso em trechos extraídos da
obra: "Na verdade, eu já tinha dado a limpeza no bacamarte, que parecia não apresentar defeito
nenhum. (...) Entrei lá, me trepei num caixote: lá estava a arma, (...) Tudo em ordem. Ele só ia poder
dar um tiro. Tinha que ser tudo ou nada".

Enunciado e sociedade: análise dialógica de um meme
Jackson Oliveira SENHORINHO (G/UFG)
Orientadora: Eliane Marquez da Fonseca FERNANDES (D/UFG)
Com uma pesquisa de metodologia qualitativa de cunho documental, utilizo da perspectiva da
Linguística da Enunciação, para desenvolver um estudo de análise. Buscando um conhecimento
dialógico dentro de textos do nosso cotidiano, optei por analisar e utilizar como corpus dessa
pesquisa um “meme” retirado da página @chapolinsincero na internet. Tomando como base o
dialogismo de Mikhail Bakhtin, e a questão de que não existe um enunciado isolado, mas sim,
enunciados que estão sempre em inter-relação com outros, dialogando com fatos diversos sejam
eles históricos, sociais ou midiáticos. Utilizando a abordagem dada em Estética da Criação Verbal
(BAKHTIN, 2000) e textos de autores atuais como José Luiz Fiorin (2008) e Renata Coelho
Marcheazan (2006), que abordaram os estudos bakhtiniano sobre à temática, além de suas
percepções pessoais. Assim analisei dentro do texto escolhido as características presentes do
dialogismo, com base no momento da criação, a resposta ao fato social ali presente e, para quem foi
criada a resposta do presente texto. Mostro que até mesmo em textos disponíveis em nossas redes
sociais - que geralmente são utilizadas como objeto de distração e curtidos em sua maioria por
jovens - temos um contexto por trás de todo meme, que apesar de conter um humor, traz consigo
fatos sociais e críticas, além de dialogarem (in)diretamente com seu(s) interlocutor(es). Assim, a
presente pesquisa se torna algo necessário para entender que dentro de qualquer enunciado podemos
verificar influências do nosso meio social, afinal, nossa vida e o aspecto verbal de um enunciado

estão totalmente ligados socialmente.
Análise do Discurso e Ensino: algumas reflexões
Rosângela Aparecida Ribeiro CARREIRA (D/UFG)
Este trabalho surge como parte das primeiras ações do projeto trienal (INTER)AÇÕES: texto,
discurso e leitura inter-relacionados, apresentação das discussões feitas no grupo DICE (Discurso,
Cultura e Ensino) e reflexões sobre práticas de ensino de linguagem como educação linguística e
prática de discursividade. Pechêux (1999) ao tratar da epistemologia da Análise do Discurso (AD)
ressalta a necessidade de considerar, na análise das discursividades, as posições teóricas e práticas
de leitura desenvolvidas nos trabalhos de M. Foucault constituindo-se elemento nítido da projeção
da análise de discurso para época: a construção teórica da intertextualidade, e de maneira mais
geral, do interdiscurso, fato que distancia a AD, segundo o pesquisador, de concepções
classificatórias sobrelevando a análise de escritos oficiais legitimados. Pautando-nos na AD de
Linha Francesa esta apresentação tem por objetivo apresentar algumas primeiras reflexões sobre
possíveis relações temáticas entre AD e ensino de leitura numa perspectiva discursiva. Para isso,
apresentamos as contribuições teóricas da AD na atualidade e utilizamos práticas efetuadas em
cursos de Letras como primeiros passos. O discurso, aqui considerado, demarca e legitima
processos de interação e relações de poder estabelecidas no tempo e no espaço como revelam os
estudos Foucault (2004-2005) e Maingueneau (1983-2015), fundamentação teórica do estudo do
grupo.

MESA 65 - REFLEXÕES SOBRE PROCESSOS ARGUMENTATIVOS EM CONTEXTOS
DIVERSOS
Coordenação: Rubens Damasceno MORAIS

A construção da imagem e a adaptação ao auditório na redação do ENEM
Ana Gabriela Moreira e Silva (PG/UFG
Orientador: Rubens Damasceno MORAIS (D/UFG)
A argumentação se tornou assunto frequente nas rodas de discussão, principalmente após a
definição do Exame Nacional do Ensino Médio como ferramenta de inserção à faculdade, uma vez
que o gênero solicitado no exame é o dissertativo-argumentativo. Diante disso, essa pesquisa
aparece com o objetivo de observar a redação Enem sob o enfoque dos estudos em argumentação.
Nesse sentido, esta pesquisa reúne aspectos da teoria da argumentação e retórica, principalmente
aqueles relacionados à Nova Retórica de Chaim Perelman e Olbrechts-Tyteca (1998). Outros
conceitos foram considerados, como ‘argumentação’, ‘valores’, ‘persuasão’. Todos esses elementos
conceituais foram utilizados para análise de uma redação nota mil do Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM) com o intuito, neste primeiro momento de nossa pesquisa, de verificarmos como se
estabelece a construção de saberes e valores na redação do examinando, no caso a redação nota mil.
As correlações até aqui percebidas e observadas agregam importância no âmbito linguístico, pois
concretizam conceitos importantes já mencionados e relacionados principalmente a teóricos como
Aristóteles, Amossy (2017), Plantin (1990, 1993, 1996, 2005, 2016), Grácio (2009, 2010,
2011,2012) entre outros. Todas essas linhas teóricas foram utilizadas para a análise de como
acontece o emprego das doxai e dos topoi, elementos constitutivos e norteadores na argumentação

da redação ENEM.
A fundação da polêmica sobre os direitos humanos na redação do ENEM
Ana Paula de Sousa Bacelar (PG/UFG)
Orientador: Rubens Damasceno MORAIS (D/UFG)
Neste trabalho, pretendemos analisar a polêmica pública que culminou com o ajuizamento da
petição pela nulidade do item 14.9.4 do edital do Exame Nacional do Ensino Médio. Na seara do
direito, é capital a importância da boa argumentação para a fundamentação e para o deslinde do
processo judicial. Nesse sentido, investigar os debates conflituosos que subjazem à peça jurídica em
questão, além de possibilitar a análise crítica do objeto da contenda, viabilizará a compreensão da
dinâmica de sustentação dos posicionamentos das partes e a interação entre essas perspectivas
divergentes quanto ao assunto. Sob o prisma dos estudos da polêmica como modalidade
argumentativa desenvolvidos por Amossy (2017), utilizando o layout delineado por Stephen
Toulmin (2001) e valendo-nos de pressupostos teóricos da Argumentação e da Retórica,
tencionamos propor um modelo de composição e de avaliação do argumento-base da petição: a
alegação de existência de um “simulacro ideológico” incitado pela impostura dos direitos humanos
no certame. Acreditamos que este estudo contribui para o melhor entendimento de um ponto fulcral
daquela que é hoje a prova de maior expectativa social do contexto educacional brasileiro, como
tentaremos mostrar na breve análise empreendida do documento oficial sobre o qual nos
debruçamos.

A elaboração da face religiosa como estratégia de debate: análise do debate presidencial, no
pleito de 2018
Marcos Dias CAMELO (PG – UFG)
Orientador Rubens Damasceno MORAIS
O presente trabalho, que também caracteriza o objeto de pesquisa em nível de mestrado, visa
discutir os elementos marcantes da face religiosa como estratégia de discurso político nos debates
eleitorais, no pleito para o cargo de Presidente da República de 2018. O mesmo pautar-seá na teoria das faces de Goffman (1983), concomitantemente com a Perspectiva Interacional da
Argumentação (PLANTIN, 2008), visto que as faces serão elaboradas em um momento de interação
argumentativa, a saber o debate eleitoral. Os debates selecionados são os ocorridos anteriores ao 1º
turno das eleições, e os candidatos enfatizados serão Jair Bolsonaro (PSL), Cabo Daciolo
(PATRIOTA) e Marina Silva (REDE), por esses assumirem para si uma postura religiosa fortemente
marcada, ou com marcação mais moderada, como mostraremos. Os debates foram baixados do
canal oficial das respectivas emissoras televisivas que os trasmitiram no Youtube e devidamente
transcritos. Das análises verificamos uma apropriação e/ou construção da face de homem/mulher
religiosa, em graus diferenciados, no intuito de reforçar uma face mais ampla, a saber, a face do
homem e mulher honestos, dignos de confiança. Ao mesmo tempo, também se percebe, no
momento em que os candidatos supracitados se encontram em interação argumentativa, a
construção de argumentos que visam debater uma questão argumentativa, ou evitar fazê-lo.

A sequência didática como mecanismo de ensino do gênero resenha crítica
Normand Almeida Barbosa (G – UFG)
Orientador Rubens Damasceno MORAIS
Esta pesquisa, inicialmente proposta como trabalho de conclusão de curso/TCC, utiliza-se da prática
da sequência didática (SD), adotada como metodologia de ensino, para a instrução do gênero textual
resenha de maneira modular. O objetivo proposto foi analisar a elaboração da SD proposta pelo
autor, para uma turma do oitavo ano do ensino fundamental da rede pública a partir de sua
percepção da necessidade de prestígio aos gêneros textuais dentro da escola-campo. Alguns dos
pensadores que contribuíram nessa jornada foram Dolz et al (2004), Marcuschi (2001), Antunes
(2009) e Magalhães et al (2018). A metodologia empregada lançou mão de pesquisa qualitativa e
bibliográfica, além de brevíssima incursão em sala de aula, com estrita observação do aspecto ético
da pesquisa, no sentido de anonimização absoluta de toda e qualquer forma de identificação dos
participantes. Utilizamo-nos ainda de atividades que consideraram a realidade sociocultural dos
alunos, a partir de filmes e outros elementos a serem resenhados. A fim de proporcionar uma maior
contextualização do conteúdo estudado, tornando essa prática significativa e fazendo com que o
aluno fosse capaz de desenvolver suas capacidades discursivas e linguísticas, lançamos mão de
estudiosos que abordam a SD como um mecanismo que auxilia para a interação através da
linguagem. O trabalho se divide em uma parte inicial teórica e uma segunda analítica,
encaminhando-se, na análise de dados, para uma percepção mais reflexiva e crítica da proposta aqui
apresentada. Este trabalho considerou a prática da SD como um contribuinte necessário para um
ensino efetivo, visto que os alunos tiveram progresso em suas produções escritas, o que resultou em
um saldo positivo para esta pesquisa.

MESA 66 - A estase argumentativa em recortes transversais
Coordenação: Rubens Damasceno MORAIS

Estase argumentativa: a gestão do (des)acordo no julgamento do habeas corpus do expresidente Lula
Brenda Marília de JESUS (G/UFG)
Orientador: Rubens Damasceno MORAIS (D/UFG)
A atividade argumentativa, com viés retórico, é desencadeada quando existem perspectivas
antagônicas sobre um mesmo tema (PLANTIN, 2004). Isto implica dizer que, por meio de um
desacordo de entendimento, isto é, a estase, o conflito se instala. A partir de tal desacordo, tem-se a
tessitura de um contexto interacional e dialogal, caracterizado pela mobilização de mecanismos
argumentativos (enunciativos e/ou interacionais) com vistas à persuasão. Partindo, precipuamente,
da ótica dialogal de Plantin (1990, 1993, 1996, 2005, 2016) e, ainda, na esteira de outros autores da
perspectiva interacional (GRÁCIO, 2009, 2010, 2011,2012), a partir de uma abordagem qualitativa
(SALOMON, 2014; CRESWELL, 2010), o presente trabalho buscou focar na gestão do (des)acordo
em situações argumentativas marcadas pelo conflito de perspectivas. Para a feitura de tal intento,
escolheram-se trechos do voto proclamado pela ministra Rosa Weber do Superior Tribunal de
Justiça, durante o julgamento do Habeas Corpus do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, em
2018. A magistrada, na proclamação de seu voto, evidenciou tanto a situação conflituosa, quanto
outros elementos que, no contexto jurídico, interferem na decisão do colegiado. O objeto escolhido

permitiu a observância das peculiaridades da construção de discurso e contradiscurso em “episódios
argumentativos”, sendo possível perceber, ainda, como o conflito é estabelecido, como os
argumentos são tecidos. Como resultados preliminares, a presente pesquisa tem nos ajudado a
perceber que concordar não necessariamente significa a adesão do interlocutor ao discurso, já que,
no domínio jurídico, valores como a colegialidade, a segurança jurídica e o preferível, possuem
grande relevância e alto impacto na decisão do magistrado.

Argumento ad hominem como estratagema retórico argumentativo de posicionamento, nas
eleições de 2018 no Brasil
Bruna AGAPITO (G/UFG)
Orientador: Rubens Damasceno MORAIS (D/UFG)
Este estudo buscou explorar recortes de vídeos relacionados ao debate entre os candidatos à
presidência da República, transmitido pela Rede TV e veiculado pela plataforma youtube em agosto
de 2018. Objetiva-se a partir deste prisma, e por meio de metodologia qualitativa (SALOMON,
2014; CRESWELL, 2010), analisar a função exercida pelo argumento ad hominem nos discursos de
Jair Bolsonaro e Marina Silva. Após identificação e descrição do ad hominem, o trabalho buscou
averiguar de que maneira a utilização de tal estratagema retórico corrobora para a potencialização
do dissenso, considerando-se que seu uso consiste em – de maneira genérica – desviar o foco da
discussão por meio de ataques pessoais, o que faz emergir assuntos polêmicos na cena do debate
(FIORIN, 2015). Por meio da perspectiva de Ruth Amossy (2017) sobre a polêmica, buscou-se,
aqui, compreender o papel pela polêmica desempenhado neste contexto de debate político eleitoral.
O trabalho tem-nos possibilitado enxergar como, em um debate público, os interlocutores galgam a
vitória (SCHOPENHAUER, 1997), a partir da adesão do auditório (PERELMAN e OLBRECTHSTYTECA, 1998). Portanto, temos constatado que se torna vantajoso que o orador possua
habilidades linguísticas voltadas para a persuasão, pois cabe ao auditório julgar e bater o martelo
designando o veredito. O trabalho tem mostrado ainda que a polêmica é acionada por meio da
utilização do argumento ad hominem em contexto de debate público, a fim de promover uma
espécie de distração e/ou mudança de foco da discussão. Dessa forma o orador consegue aproximarse diretamente de seu auditório. Destarte, por mais que o discurso proferido esteja repleto de
recursos retóricos, a forma como o candidato se apresenta/comporta diante do público pode vir a
torna-se fator decisivo em um debate, como este trabalho tenta mostrar.

Iscas argumentativas: o argumento ad populum como gancho do convencimento
Daniela NUNES COSTA (G/UFG)
Orientador: Rubens Damasceno MORAIS (D/UFG)
Este trabalho está voltado a questões de argumentação e retórica e busca analisar as construções
argumentativas no plano de governo do então presidenciável Jair Bolsonaro. O intento do trabalho
foi observar se há utilização de algum tipo de falácia naquele documento (FIORIN, 2015). Para
isso, esta pesquisa ateve-se à falácia ad populum, que apela para a crença comum, para aquilo que é
visto como padrão e sócio-historicamente partilhado num dado espaço. A etapa metodológica
(SALOMON, 2014; CRESWELL, 2010) pautou-se na análise e interpretação de dados coletados na
internet acerca da proposta de governo do então candidato, de forma a se buscar, nela, o uso da
falácia ad populum. Nesse sentido, buscou-se observar o contexto argumentativo em que esse
recurso foi empregado. O arcabouço teórico fundamenta-se nos estudos de Rui Grácio (2013),
especificamente no verbete que apresenta a definição e características indispensáveis da falácia ad
populum, em seu Vocabulário Crítico de Argumentação. Consoante ao pensamento do autor

português, pôde-se inferir que a mobilização de tal falácia retira do rotineiro a sustentação para
convencer determinado auditório social. Destaca-se ainda que as discussões feitas por Fiorin (2015),
segundo o qual a falácia ad populum é vista como um procedimento emotivo, construído
intencionalmente para persuadir determinadas plateias, ao sustentar-se na crença e naquilo que é
comum a elas, como mostraremos. Nesse sentido, este estudo buscou compreender a estratégia
argumentativa – persuasiva e falaciosa – empregada no espaço de inter-relação – plano de governo
– entre o presidenciável e o anfiteatro brasileiro.

A formação de opinião entre falantes de português como língua não materna, em situação de
estase argumentativa
Izadora ARAÚJO BARBOSA (G/UFG)
Orientador Rubens DAMASCENO-MORAIS (D/UFG)
O objetivo deste trabalho é explorar a questão do (des)acordo e de estratégias retóricas de
posicionamento, em situações de estase argumentativa, isto é de conflito de opiniões, observando-se
as peculiaridades da construção de discurso e contradiscurso em “episódios argumentativos”,
através da análise de dados recolhidos em conteúdos midiáticos do cotidiano, em especial, vídeos
encontrados na plataforma “Youtube”, em que falantes de português como língua não materna,
ainda que estejam expressando suas opiniões em uma mesma língua para que todos possam
interagir no debate, argumentam com base naquilo que aprenderam através de seu dialeto nativo.
Pretende-se investigar até que ponto a língua nativa e toda sua construção influenciam naquilo que
está sendo argumentado pelo falante. A análise desses vídeos retirados do “Youtube” tem sido
realizada, a partir de uma perspectiva qualitativa (SALOMON, 2014; CRESWELL, 2010), numa
coleta que recortou entrevistas ao longo de cinco meses, com base nos métodos apresentados pela
fundamentação teórica, sendo em sua grande maioria pautada na teoria dialogal de Plantin (1990,
1993, 1996, 2005, 2016) e pela perspectiva de Grácio (2009, 2010, 2011,2012). Como resultado,
temos compreendido de que forma, em uma situação de estase, um argumento é construído por
falantes de português como língua não materna. Nesse sentido, e como mostraremos, busca-se ali
encontrar a influência exercida pelas marcas históricas e socioculturais que são adquiridas em suas
línguas nativas, no processo de posicionamento em um conflito de opiniões.

MESA 67 - O DILEMA DO PAPEL HIGIÊNICO OU COMO APRENDER A DISCORDAR:
RECORTES DE UMA PCC
Coordenação: Rubens Damasceno MORAIS
Análise argumentativa acerca de questões de raça e racismo no canal “Papo de Preta”, no
YouTube
Elivelto Cardosos e SILVA (G/UFG)
Carolina Aires S. M. SIQUEIRA (G/UFG)
Orientador: Rubens Damasceno MORAIS (D/UFG)
Neste trabalho, produto da Prática como Componente Curricular - PCC “O dilema do papel
higiênico ou como aprender a discordar”, nossa análise atenta-se para a identificação de três níveis
de argumentação: no primeiro, identificam-se os argumentos consistentes, com fundamentação
explícita; no segundo, buscam-se os argumentos inconsistentes, embasados em mera opinião
pessoal. Já no terceiro momento, encontram-se as ofensas sob a nomenclatura de argumento (ou

falácia) ad hominem. Essa descrição dos níveis nos permite analisar a natureza dos argumentos e,
também, as estratégias argumentativas em uso na cena selecionada por nós, nesse caso, um vídeo do
YouTube de um canal intitulado “Papo de Preta”. O material analisado nos permitiu vislumbrar a
importância dos comentários na plataforma de vídeos em interações reais entre as/os usuárias/os.
Por conseguinte, como aporte teórico, recorremos aos estudos de argumentação de Fiorin (2017) e
de Grácio (2013); às colocações sobre o estudo da polêmica, em Amossy (2014), e também aos
estudos sobre raça e racismo, em Salles Júnior (2006). Como resultado do processo analítico,
constatamos a utilização de argumentos ad hominem em detrimento de qualquer estratégia de
convencimento, ou racionalização, entre as pessoas apresentadas nos vídeos. Notamos ainda que há
o trânsito entre os níveis argumentativos, os quais, não sendo acabados em si, mesclam-se e
cumprem sentidos mais amplos do que podemos prever ou descrever por meio de teoria. Ou seja, os
argumentos não são estanques, tampouco estáticos e dependem da contextualização (no sentido
mais amplo) para análise e/ou respostas para perguntas como: convencemos ou não em uma
discussão?
A relevância da argumentação na construção do senso crítico
Elizeth Martins MORAIS (G/UFG)
Gustavo Pereira Martins DE SOUZA (G/UFG)
Orientador: Rubens Damasceno MORAIS (D/UFG)
A partir das reflexões acerca da forma como nos comportamos ao dialogarmos com pessoas que
possuem opinião diferente da nossa, deu-se origem ao nosso trabalho, ligado à Prática como
Componente Curricular (PCC): “O dilema do papel higiênico ou como aprender a discordar”.
Tendo como objetivo identificar três níveis da argumentação: 1º argumentos consistentes, 2º
argumentos inconsistentes e 3º ad hominem, a partir de comentários diversos na internet, séries,
filmes, etc., buscamos pesquisar e tentar compreender o conceito de argumentação e sua relevância
no meio social. Interessamo-nos também por tentar apreender, a partir do corpus selecionado, de
que modo a argumentação contribui para o desenvolvimento do senso crítico do indivíduo. Nesse
sentido, e a partir de leituras teóricas de autores como Aristóteles (2006), Fiorin (2015) e Amossy
(2017), empreendemos a jornada que ora apresentamos. Para identificar os níveis de argumentação
já mencionados, utilizamos como corpus cenas de filmes, entrevistas e comentários diversos da rede
social Facebook. A partir desse exercício, observamos a dificuldade que as pessoas têm em
encontrar argumentos consistentes para expressarem suas ideias, na rede social aqui mencionada.
Os resultados preliminares apontaram que, em geral, estamos mais preocupados em ter razão ao
defendermos nossas teses, em detrimento de sua fundamentação. Desse modo, com a falta de
embasamento teórico aliado à dificuldade em ouvir e refletir sobre o que o outro diz, o nosso senso
crítico fica prejudicado e cada vez menos enfraquecido.

Concordar em discordar: o conflito/estase no debate político
Luíza Álvares DIAS (G/UFG)
Orientador: Rubens Damasceno MORAIS (D/UFG)
O conflito esteve muito presente nas eleições presidenciais brasileiras em 2018. A polarização
política propiciou (e ainda está propiciando) muitas dissensões, que são vistas, muitas vezes, de
forma negativa, podendo culminar no uso da violência verbal ou física. Esse dissenso pode surgir de
assuntos polêmicos, tópicos relacionados a opiniões divergentes, também presentes no período
eleitoral. Assim, a proposta deste trabalho foi reconhecer um ângulo mais positivo do conflito, da
polêmica, ou, segundo a teoria dialogal, da estase. A polêmica, segundo Amossy (2017), é
fundamental para a existência da democracia, pois o debate de reflexões diversas e opostas pode

suscitar soluções para determinado problema social. O corpus deste trabalho consistiu em um trecho
de um debate transmitido pela RedeTV no primeiro turno das eleições de 2018. Os participantes
eram os então presidenciáveis Marina Silva e Jair Bolsonaro. A partir deste extrato foi possível
analisar, com o auxílio de teóricos da argumentação, como Amossy, Grácio e Damasceno-Morais, o
estabelecimento do conflito por meio dos assuntos polêmicos levantados pelos candidatos. Em
contrapartida, não verificamos pressupostos da teoria dialogal, como a estase, pois tanto um
candidato quanto o outro não constituíram uma questão argumentativa em comum e, portanto, não
houve uma cooperação argumentativa, o que tornou aquela interação argumentativa intrigante como
tentaremos mostrar.
Considerações acerca da dissidência argumentativa
Kellen Aparecida Nascimento RIBEIRO (G/UFG)
Orientador: Rubens Damasceno MORAIS (D/UFG)
O presente texto se propõe a realizar, inicialmente, reflexões sobre a argumentação enquanto
conceito. Ruth Amossy será nosso principal aporte teórico, em seu texto “A coexistência no
dissenso – As funções da polêmica pública” presente no livro Apologia da polêmica, no qual a
autora elogia a polêmica enquanto força motriz de uma democracia pluralista, refletindo deste modo
a diversidade caracterizada a partir de uma sociedade que goza da pluralidade de opiniões. Destarte,
a polêmica não deve ser considerada como um objeto de conformação do diálogo, visto que ela
mesma não institui diálogo algum. É importante termos como pano de fundo que a polêmica pública
é da ordem do dissenso, e não do consenso. Diante disso, explanamos nosso objetivo mais amplo,
que é o de verificar, analisar e compreender as tipificações argumentativas utilizadas rotineiramente
nos espaços públicos. Para isso, teremos como fonte de verificação a apreciação de comentários
retirados de redes sociais, nos concentrando nos três grandes níveis propostos na PCC: O dilema do
papel higiênico ou como aprender a discordar. Ali destacaremos argumentos consistentes,
inconsistentes e argumentos baseados em ofensas. A partir mostramos as relações entre os
comentários analisados, a abordagem argumentativa utilizada pelos autores e – de modo geral – a
polemicidade do assunto tratado em cada um dos três blocos.

MESA 68 - OS DISCURSOS CINEMATOGRÁFICOS E POLÍTICOS À LUZ DA TEORIA
DA ENUNCIAÇÃO
Coordenação: Samuel de Sousa Silva

As relações entre subjetividade e linguagem em Heidegger e Benveniste e a teoria da
enunciação
Samuel de Sousa Silva (D/UFG)
Nessa comunicação, apresentamos o conceito de subjetividade em Heidegger e Benveniste,
procurando traçar um paralelo entre um ponto de vista da Filosofia da Linguagem e outro da
Linguística. Evidenciamos, através da abordagem dos dois autores, a construção da categoria da
subjetividade e qual a relação entre subjetividade e linguagem. Heidegger em várias de suas obras,
mas especificamente em A Caminho da Linguagem e na Conferência Construir, habitar, pensar
relaciona a linguagem como habitação e como testemunho, porém, o testemunho de uma
subjetividade que constrói a si mesma enquanto se edifica na dinâmica com um tu, e essa edificação
ocorre mediante a linguagem. Nesse sentido, Heidegger se aproxima de Benveniste, mais
especialmente no estudo Da subjetividade na linguagem, quando propõe que a linguagem é

fundamental para compreender o que é homem e está presente na própria definição do que ele é.
Segundo Benveniste; “não atingimos nunca o homem separado da linguagem e não o vemos nunca
inventando-a”. Na verdade, essa concepção deixa o indivíduo à margem da linguagem. O que
propõe então é uma idéia de linguagem que dê ao indivíduo o status de sujeito e assim deve ser
porque “é um homem falando que encontramos no mundo, um homem falando com outro homem, e
a linguagem ensina a própria definição do homem”. Dessa forma, a linguagem será o lugar onde o
indivíduo se constitui como falante e como sujeito. Essa noção está desenvolvida na teoria da
enunciação postulada por Benveniste, a qual direciona os estudos sobre a linguagem para uma nova
situação.
As vozes e a perspectiva dialógica bakhtiniana na obra “harry potter e a ordem da fênix”
Nathália Barros de Castro SILVA (G/UFG)
Orientador: Samuel de Sousa SILVA (D/UFG)
O objetivo deste trabalho é analisar as vozes e os discursos presentes na obra “Harry Potter e a
Ordem da Fênix”, da autora britânica J.K. Rowling. O livro se passa em um momento de extrema
polarização da sociedade bruxa, em que a verdade de um se opõe à verdade do outro e competem
entre si. Além disso, a história infanto-juvenil aborda questões políticas e sociais muito presentes na
realidade do próprio leitor, como a censura na escola, o autoritarismo do governo, a parcialidade da
imprensa e a intolerância às minorias. Considerando tais características, este estudo se debruça
sobre os conceitos de dialogismo e de polifonia elaborados pelo teórico russo Mikhail Bakhtin para
investigar a construção dos discursos do governo e da imprensa formal, que se constituem sempre
em relação ao discurso antagônico; bem como o apagamento de certas vozes nas salas de aula. Os
resultados alcançados apontaram para a relação entre os temas abordados na obra britânica infantojuvenil e questões bastante pulsantes nas discussões politicas e sociais na contemporaneidade
circulados nas diversas mídias.
Análise do ethos discursivo em “clube da luta”: o sujeito social e a dependência ideológica
Mariana Almeida LEMOS (G/UFG)
Orientador: Samuel de Sousa SILVA (D/UFG)
Este trabalho tem por objetivo investigar o ethos, segundo Maingueneau (1950 -), partindo do
pressuposto que o ethos dirigido por um discurso, seja este político, religioso, cinematográfico, etc.,
influencia a enunciação e propõe uma conduta, de forma direta ou indiretamente, para quem
presencia este discurso. Na qualidade de estabelecer uma relação entre as ideologias marcadas na
produção cinematográfica “Clube da Luta” (1999), dirigida por David Fincher, baseada na obra
literária de Chuck Palahniuk, a construção do ethos no discurso do filme estabelece uma
justificativa da conduta do narrador, do qual sofre de uma crise de identidade marcada pela solidão
e falta de propósito, típica da sociedade contemporânea manuseada pela ideia geral de consumo
compulsório, desenvolvendo uma segunda personalidade que aqui é marcada pela ideologia
anarquista. A partir disso, manejando o ethos da ideologia capitalista, o trabalho elucida as várias
maneiras dessa ideologia, como a anarquista também, de se apresentarem. Enquanto o personagem
principal mantém-se controlado constantemente ora por uma conduta, ora por outra. Até o ápice da
obra, em seu momento de consciência, onde se encontra o âmago deste paper, o suicídio metafórico
do narrador que acaba com seu alterego revela que um sujeito social não é capaz de evitar ser
conduzido por uma conduta, portanto, de um ethos.

A enunciação: do dialogismo à alteridade nas propagandas políticas eleitorais

Tarcílio Roberto Lima NETO (G/UFG)
Orientador: Samuel de Sousa SILVA (D/UFG)
O objetivo do trabalho é proporcionar uma ampla discussão a respeito da enunciação, partindo dos
princípios do dialogismo à alteridade nas propagandas políticas eleitorais. Tendo em vista
evidenciar os mecanismos envolvidos no processo de construção desde as campanhas até a
propaganda em si. Dessa forma, para conduzir o trabalho, baseei-me nos estudos do linguista russo,
Mikhail Bakhtin (1895-1975) em que ele funda seus princípios teóricos dada a disposição do estudo
do “eu”, do “tu” no enunciado em detrimento de um “nós” e um “outro” em um discurso dialógico,
bem como os mecanismos que o constituem por meio da enunciação, bases estruturadas com grande
poder de persuasão, ainda mais no que diz respeito à exploração dos signos da memória
compartilhada. A partir das observações realizadas, constata-se que o uso dos elementos de ordem
coletiva do enunciado no meio social, é um recurso que cada vez mais tem sido explorado pela
indústria cultural e as indústrias midiáticas, sendo que a função do discurso dialógico em uma
propaganda eleitoral será sempre servir a um público em específico, o qual se queira atingir.

As diferentes vozes que circundam o discurso do candidato cabo Daciolo
Felipe Rodrigues de ARAÚJO (G/UFG)
Orientadora: dra. Elza K. N. N do COUTO (D/UFG)
Nesse ano de 2018 o Brasil foi surpreendido por vários discursos peculiares dos candidatos a
presidência da república. Este trabalho tem como objetivo analisar a polifonia no discurso do
candidato à presidência Cabo Daciolo (Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos), atualmente do
Partido Patriota situado no espectro de extrema-direita. A não homogeneidade do sujeito se dá nas
várias vozes que seu discurso revela (FERNANDES, 2007; 36), e essas várias vozes entendemos
como polifonia. Assim, analisaremos o discurso do candidato de acordo com a polifonia nos
pressupostos de Bakhtin. Para tanto, o corpus escolhido foi um recorte do debate no dia 26/09 pela
emissora SBT. Tendo em vista a vasta transição do Deputado entre partidos tão conflitantes, uma
análise polifônica se faz relevante, uma vez que a partir dessa abordagem encontramos as vozes: da
religião, do marxismo, da justiça, do movimento negro, do feminismo e de teorias da conspiração.
Diante disso, vemos o quão interessante é o estudo da polifonia no contexto político atual que nos
últimos meses vem se tornando um assunto epidêmico.

MESA 69 - OS PROCESSOS DE ENSINO APRENDIZAGEM E OS PROJETOS DE
TRABALHO EDUCATIVOS
Coordenação: Sara Guiliana Gonzales BELAONIA
De receptador a construtor de conhecimentos: a pedagogia de projetos na formação de
professores
Sara Guiliana Gonzales BELAONIA (D/UFG)
Subsidiar conhecimentos teórico-práticos em cursos de formação de professores perpassa pela
recepção e construção de saberes que envolvem, não só conhecimentos teóricos, mas também a
reflexão crítica sobre o lugar que o professor ocupa na conscientização social e transformação da
escola. Nesse sentido, quando a Pedagogia de Projetos Educativos acena para a formação inicial ou
continuada, exige do professor problematização do contexto socioeducativo e reflexão crítica sobre
o “como” e o “porquê” da sua prática profissional, assim como, a sua co-responsabilidade na tarefa

de contribuir com a projeção de uma sociedade mais responsável, igualitária e solidária, orientandoo à construção de saberes profissionais. Hernandez e Ventura (2007) destacam que os projetos
educativos partem da problematização de temas para que os conteúdos sejam analisados e
trabalhados de forma crítica, reflexiva e democrática. Em face de tais afirmações, levar a Pedagogia
de Projetos Educativos a um curso de formação de professores permite que os professores
envolvidos no curso, não apenas conheçam e identifiquem os principais conceitos referentes à
pedagogia de projetos, mas também, permite que, durante a ação, observem, analisem e reflitam o
processo de desenvolvimento de um projeto de trabalho. Portanto, o fio condutor desta apresentação
enfoca o processo evolutivo de futuros professores na Pedagogia de Projetos Educativos.
Reconfiguração do espaço escolar nas aulas de língua espanhola
Fabiana Perpétua Ferreira FERNANDES (D/UFG)
O ensino de língua espanhola, em grande parte das escolas públicas de educação básica, segue
atrelado ao livro didático, ao desenvolvimento das regras de formação da língua e sua aplicação em
atividades repetitivas e descontextualizadas. Nesse sentido, o ensino de língua espanhola por meio
da aprendizagem baseada em projetos (ABP) apresenta uma proposta que rompe com a estrutura
citada e busca criar um espaço de intercâmbio de conhecimentos, protagonismo estudantil e
participação significativa durante a realização dos projetos. No presente trabalho, apresentamos os
resultados do projeto Nuestro espacio nos identifica, realizado em uma escola de educação básica
do estado de Goiás e com a participação de estudantes do terceiro ano do ensino médio. O objetivo
do projeto foi iniciar a reconfiguração do espaço escolar e criar um ambiente motivador que
representasse as vivências e variados contextos destes estudantes. Eles foram divididos em grupos,
organizaram suas propostas de murais, selecionaram imagens e/ou palavras representativas,
desenharam e pintaram. Como as temáticas foram definidas pelos estudantes, cada mural
representou aspectos que fazem parte de suas vidas, memórias e pensamentos. Os resultados
alcançados a partir o uso da aprendizagem baseada em projeto foram positivos, pois percebemos
mais socialização, respeito, trabalho em conjunto, conscientização sobre a importância do espaço
escolar e participação nas atividades de aula.
Oficina de programação básica em python
Carlos Henrique Rorato SOUZA (G/UFG)
Orientadora: Fabiana Perpétua Ferreira FERNANDES (D/UFG)
Vivemos em um mundo cercado pela tecnologia. Os celulares, computadores e tablets estão em
todos os lugares. Portanto, se faz necessária cada vez mais a chamada educação digital, que consiste
em incluir junto aos conhecimentos já abordados algumas noções de programação, que podem ser
utilizadas para o processo de desenvolvimento das competências e habilidades relacionadas à
educação escolar: capacidade de abstração, raciocínio lógico, senso crítico, solução de problemas
reais, além de proporcionar um ambiente de diversão, descoberta e construção do conhecimento.
Dado o cenário atual já descrito, é importante notar que a facilidade de acesso à informação fez com
que o senso crítico fosse deixado para trás, fazendo com que "todos saibam de tudo", ou ao menos
pensem que possuem conhecimento. O presente projeto visa ser o passo inicial, buscando despertar
nos alunos o interesse pela área, através de uma oficina prática que aborde os conceitos principais
da computação, bem como a construção de programas simples na linguagem python. Busca suscitar,
a partir disso, a discussão de temas relacionados, como as fake news, tendo em vista o
amadurecimento das concepções acerca dos fenômenos que permeiam o nosso mundo de hoje. É
necessário conhecer o que se passa por trás das redes sociais, sites e programas que usamos (e que
muitas vezes recebem dados pessoais sigilosos).

Pedagogia de projetos: "A violência doméstica contra a mulher como tema da prática oral em
espanhol com alunos do Ensino Médio"
Lorrainy de Jesus Souza (G/UFG)
Este é um trabalho que objetiva expor os resultados obtidos durante uma disciplina de núcleo livre
sobre pedagogia de projetos. Durante o semestre foram desenvolvidas atividades bibliográficas
sobre educação em geral, com aprofundamento nas questões de pesquisa-ação, e sobre pedagogia de
projetos. Posteriormente, como trabalho conclusivo desta disciplina, foi elaborado um projeto que
poderia ser aplicado em alguma instituição, visando o aprendizado de determinado público a
respeito de um tema. A temática escolhida pela discente foi a violência contra a mulher, a qual seria
trabalhada em aulas de espanhol como língua estrangeira para alunos de ensino médio. Para tanto,
foi elaborado um plano de aula, inserido em um pré-projeto. Contudo, surgiu a oportunidade de
apresentar o trabalho em um evento do CEPAE, na UFG. Tendo apenas um dia disponível para
aplicação do trabalho e visando uma maior dinamicidade de tempo, foi feita uma adaptação
utilizando a mesma temática e tendo o espanhol como língua principal. O trabalho foi recriado em
forma exposição de fotos, com um formato mais dinâmico, no Circula CEPAE 2018. Segundo
avaliação de professores, as pessoas que visitaram a exposição apresentaram reações positivas
acerca do trabalho e o objetivo final do mesmo, conscientização e reflexão à respeito da violência
contra a mulher, foi alcançado.

Ensino do Espanhol através da gastronomia: Uma reflexão sobre as identidades culturais
Caroline de Castro Duarte Moura FLORES (G/UFG)
Fabiana Perpétua Ferreira FERNANDES (Orientadora – D/UFG)
Sara Guiliana Gonzales BELAONIA (Orientadora- D/UFG)
O projeto Ensino do Espanhol através da gastronomia: Uma reflexão sobre as identidades culturais
tem como tema a gastronomia, dando ênfase à diversidade cultural e identitária existente nos países
de língua espanhola. O objetivo deste projeto é ensinar a língua espanhola abordando as questões
culturais de um país de língua espanhola de modo que os alunos possam refletir a respeito do meio
sociocultural em que vivem e, terá como produto final a montagem de um restaurante temático.
Ensinar uma segunda língua vai além de estudar suas regras gramaticais e explorar apenas as
habilidades de ler, escrever, falar e ouvir. O que vai mediar a aula de língua estrangeira é a cultura e
a identidade de um povo com suas lutas, conquistas, derrotas, seus pensamentos, lendas,
festividades, tradições, crenças, suas produções artísticas, aquilo que se torna a marca, voz e
características de um povo. A gastronomia constitui-se como aspeto cultural fundamental para a
existência de cada indivíduo, representa um elemento fundamental da identidade cultural, tanto do
indivíduo como de toda uma sociedade. Os saberes e fazeres tradicionais relacionados à
Gastronomia constroem as identidades, que são valores intangíveis em uma cultura. Hall (2006) diz
que identidades são definidas historicamente, e não biologicamente; o sujeito assume identidades
diferentes em diferentes momentos. Espera-se que este projeto possa contribuir não apenas para o
aprendizado da língua espanhola, mas também para a sensibilização e construção de uma identidade
sociocultural dos envolvidos de forma que possa se reconhecer, numa perspectiva individual e
coletiva, potencializando uma formação mais consciente e humana.

MESA 70 - ESTUDOS SOBRE A LÍNGUA DE GOIÁS: O PONTO DE VISTA CRIA O
OBJETO
Coordenação: Sebastião Elias MILANI

Descrição e análise de fenômenos sintáticos com variação do imperfeito subjuntivo pelo
perfeito do indicativo na língua falada na região metropolitana de Goiânia
Sheyla Helena Elias da PAZ (PG/UFG)
Orientador: Sebastião Elias MILANI (D/UFG)
O objeto desta pesquisa é o estudo da variação do verbo na língua falada na região metropolitana de
Goiânia, nos municípios de Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Trindade; com ênfase em
descrição e análise de fenômenos sintáticos, contemplando a variação do imperfeito subjuntivo pelo
perfeito do indicativo. A metodologia será feita por pesquisa de bibliográfica com suas fontes e
canais e de campo. Na pesquisa de campo, para o corpus, foram selecionado 12 entrevistas com
questionários semiestruturados, coletados aos sábados, com 2 informantes por faixa etária, que
variaram de 43/65 anos, com escolaridade entre 0 até 15 anos, nos três municípios da região
metropolitana de Goiânia, atendendo ao perfil: ser residente no município pesquisado há pelo
menos 20 anos, ter nascido na região e ser filho de pais nascido na região. Espera-se fazer uma
descrição consistente e mapeada do fenômeno da variação do imperfeito subjuntivo pelo perfeito do
indicativo. Os resultados esperados é que haja uma prevalência do falante em usar o presente do
indicativo em detrimento do imperfeito do subjuntivo.

A forma que ocorre o falar das médias pretônicas na cidade de Alto Horizonte/GO
Thaynara Cardoso SOARES (G/UFG)
Orientador: Sebastião Elias MILANI (D/UFG)
A língua é o meio pelo qual o indivíduo se comunica com os demais. Sabe-se que as línguas não são
uniformes. O modo de falar varia de região para região e de pessoa para pessoa. O Brasil é um país
com diversos falares que variam de acordo com as regiões brasileiras. Alguns estudos apontam que
os falares do português brasileiro estão divididos em amazonense, nordestino, baiano, fluminense e
sulista. Goiás, e demais estados inseridos nessas divisões, oferece um espaço interessante para
estudo. Em virtude disso e afim de sanar alguns questionamentos, este trabalho se pautará na
identificação do falar das médias pretônicas [e,o] na cidade de Alto Horizonte/GO. Este trabalho
será desenvolvido e fundamentado de acordo com a teoria da variação linguística com o uso de
elementos fonéticos e fonológicos. Com o passar dos anos as formas de pronunciar as vogais
médias pretônicas foram se modificando de modo que alguns falantes passaram a pronunciá-las em
situações que as colocam em posições média-alta ou baixas. Várias dessas ocorrências são
resultadas do momento da transição do latim para o português. Para este estudo, será feita uma
pesquisa em campo para a coleta de dados. Serão escolhidas em média 20 pessoas de escolaridade e
idades diferentes, metade de homens e de mulheres, que moram na cidade desde o nascimento para
responderem ao questionário. Ao final do trabalho em campo, os dados serão analisados a fim de
saber como é a distribuição das médias pretônicas no falar dos moradores nativos da cidade de Alto
Horizonte-Goiás.

Um olhar sobre a região nordeste do estado de Goiás e suas características sintáticas
Maurício Moreira da CRUZ (PG/UFG)
Orientadora: Glaucia Vieira CÂNDIDO (D/UFG)
Antenor Nascentes, com sua obra “O linguajar carioca”, de 1922, foi um dos primeiros a dividir o
Brasil, geograficamente, de acordo suas características linguísticas, subdividindo o estado goiano
em três, “sulista”, “incaracterístico” e “baiano”. Mesmo que tenha sido considerada essa
conceituação, a tarefa de descrição sintática da língua, no estado de Goiás, ainda está prosseguindo
a passos curtos. Desse modo, nesta comunicação, pretendemos apresentar nosso projeto de
pesquisa, o qual se prontifica a desenvolver um estudo de cunho sintático da língua portuguesa
falada no território denominado por Antenor Nascentes como “baiano”, que compreende a região
nordeste do estado. Objetiva-se, também, buscar dados linguísticos para discutir se há, ou não,
influência do dialeto baiano para com as cidades que estão em posição de divisa territorial entre
Goiás e Bahia. Contribuir para a ampliação do acervo audiovisual da língua falada no estado de
Goiás, para posteriormente servir de amparo para possíveis estudos linguísticos que venham a
surgir, é, por conseguinte, mais um dos objetivos deste projeto. Por método, será realizada a
pesquisa in loco, de modo que se utilizará a proposição de Sebastião Milani para escolha das
localidades a serem coletados os dados, a partir de sete critérios, dentre eles, os aspectos históricoculturais e geográficos. Para definição dos informantes, será usado o que Silvia Brandão defende
como a preferência por pessoas de baixa escolaridade e que tenham nascido na localidade de coleta
de dados. Por último, para análise, serão utilizadas as teorias de Sintaxe Descritiva, Tipológica e
Funcional, postuladas por Mário Perini, Rosana Oliveira e Ivo Rosário, respectivamente. A fim de
estruturar o presente projeto, desfrutar-se-á de referenciais teóricos como Perini, que defende a
necessidade do estudo descritivo; Talmy Givón, um dos principais nomes dos estudos
funcionalistas; e por fim, Joseph Greenberg, um dos grandes estudiosos da tipologia linguística.
A escolha lexical é a melhor opção para convencer um público
Francivaldo Araujo Silveira (G/UFG)
Orientador: Sebastião Elias Milani (D/UFG)
O presente trabalho se compõe de um estudo sobre as escolhas lexicais do então presidente Michel
Temer em um cenário em que o mesmo se pronunciou acerca de acusações direcionadas a ele.
Buscamos observar de quais maneiras as escolhas lexicais se articulam dentro do discurso para
surtirem um efeito de convencimento. Mais ainda, nos questionamos sobre a eficácia das escolhas
lexicais com relação aos outros fatores argumentativos. Existem recursos linguísticos que são
acionados quando se utiliza o discurso. Aquilo que é enunciado, o locutor, o interlocutor e a cena
enunciativa modificam o tom daquilo que é proferido. O léxico, não funciona apenas de uma
maneira referencial, no sentido de indicar uma coisa, tendo em vista que possui uma carga
semântica e uma significação que é histórico e cultural. Assim sendo, a escolha lexical se mostra
como relevante na formulação do discurso. Uma informação pode ser dita de diferentes modos e o
modo escolhido para dizer algo modifica a maneira como o receptor daquela informação irá recebêla. A metodologia utilizada é a de um trabalho dissertativo – argumentativo referente à análise do
discurso proferido pelo Chefe de Estado. Foram considerados alguns autores referentes à teoria da
gramática e da retórica. A análise dialoga com alguns cânones, tanto da área da linguística, quanto
da gramática normativa, como também, da retórica. Ao final do trabalho concluímos que, ainda que
o discurso fora proferido com uma boa utilização da retórica e com boas escolhas lexicais, o
convencimento não se efetuou de fato.

MESA 71 - ESTUDOS SEMIÓTICOS E HISTORIOGRÁFICOS: O PONTO DE VISTA
CRIA O OBJETO
Coordenação: Sebastião Elias MILANI e Helda Núbia ROSA

Leonard Bloomfield sob a égide da historiografia-linguística
Helda Núbia ROSA (PG/CAPES/UFG)
Orientador: Sebastião Elias MILANI (D/PG/UFG)
Leonard Bloomfield (1887-1949), linguista e antropólogo, é o objeto da pesquisa desenvolvida com
o intuito de garantir que a Linguística tenha tido um papel importante, principalmente, a partir da
publicação de Language, em 1933. O modo como se olha para o objeto de pesquisa é que dará
forma a ele que, nesse caso, centra-se em como Bloomfield conseguiu reunir as ideias linguísticas,
categorizá-las e explicá-las didaticamente com a finalidade de ensinar às gerações futuras de
linguistas como proceder diante dos fatos da língua, a qual pode ser compreendida como um hábito
desenvolvido e propagado pela comunidade-de-fala, pois ela não existe se não pelo contato social.
No Language, ele conseguiu perfazer um caminho já percorrido por outros, como Willian D.
Whitney (1827-1894), o qual contribuiu enormemente para a formação linguística bloomfieldiana, e
se fazer ruptura, à medida que, pelo viés da filosofia materialista procurou explicar, a partir de um
fenômeno físico, o som articulado com um feixe de traços consolidados que vão constituir a língua,
por exemplo: os afixos classificadores de palavras, organizados de modo a criar enunciados e
provocar significados dentro da comunidade-de-fala. Para que compreendamos
epistemologicamente como Bloomfield conseguiu criar um método para compreender os dados
linguísticos partindo sempre da materialidade. Sendo assim, pretendemos, por meio de uma súmula
histórico-comparativa, depreender a intersecção entre os estudos linguísticos, o método e a obra
prima de Leonard Bloomfield, a fim de comprovar que o Language é, realmente, um meio de se
ensinar e elucidar como a Linguística atuou e prossegue atuando.
A semiótica das paixões de Algirdas Julien Greimas: as fontes clássicas e contribuição para o
estudo do texto
Pedro Henrique da SILVA (PG-D-FL-UFG)
Orientador: Sebastião Elias MILANI (D-PG-FL-UFG)
Objetiva-se com este trabalho demonstrar como o linguista Algirdas Julien Greimas retomou o
conhecimento dos filósofos antigos, sobretudo, Aristóteles e Platão, para desenvolver o livro
Semiótica das Paixões, nosso objeto de estudo. Por meio da Historiografia Linguística, nosso
recurso teórico-metodológico, pretendemos evidenciar como Greimas voltou aos textos dos
filósofos já mencionados e se apropriou de tais para escrever sobre as paixões na era moderna. De
modo mais objetivo, a Historiografia-Linguística, segundo Milani (2011), pode tomar como objeto
de análise um livro ou uma obra, um conceito, ou ainda um indivíduo, autor ou obra completa. O
instrumento metodológico utilizado neste trabalho também é o da Historiografia Linguística, que,
de acordo com Milani (2011), tem função de examinar criticamente a historicidade dos conceitos,
pois toda produção científica possui um passado, e uma história de conflitos entre paradigmas e
fontes diferentes. Os principais teóricos utilizados para o desenvolvimento do trabalho são Konrad
Koerner (1996), Milani (2011), Fontanille (2001, 2008) e Barros (2001, 2007, 2008). Como
resultados, esperamos demonstrar as relações entre as teorias de Platão, de Aristóteles e de Greimas
sobre o tema das Paixões e demonstrar a evolução metodológica de Greimas ao assumir que o

pensamento se concretiza sempre como texto.

Historiografia-linguística da cultura indigenista de Goiás através de textos literários,
documentais e didáticos
Danillo Macedo Lima BATISTA (PG/UFG)
Orientador: Sebastião Elias MILANI (D/UFG)
O objetivo é refletir sobre as representações ideológicas do indigenista que habitou o território
goiano a partir de um estudo comparativo de narrativas escritas: documentos oficiais, textos
literários e livros didáticos. Proponho a possibilidade de identificar mecanismos discursivos com
potencial para criar a invisibilidade do indigenista que habitou Goiás há mais de dois séculos. A
produção de discursos que desestabilizam a imagem do ameríndio estaria em junção a grupos de
poder determinados. Volóchinov e Fiorin tratam sobre a natureza do signo linguístico, através do
qual opera sua maior forma material: a palavra, dotada de efeitos de sentido apreendidos em cada
situação social, por meio da qual se estruturam modelos que propõem formas e conteúdos aos
discursos, assim como às ideologias dominantes. A palavra é mediadora de existências sociais, o
indigenista que um dia habitou o território goiano encontra-se relativamente marginalizado do
contexto social proposto por gêneros relevantes de narrativas, principalmente aqueles que não são
literários. A voz do índio não tem tido efeito social/simbólico relevante sempre que dominada pelo
processo etnocêntrico de colonização epistêmica. A língua pode ser lugar de poder. Analisar a
história de uma cultura, considerando a apropriação linguística de seus falantes, é objeto da
Historiografia-Linguística a partir de Saussure e suas fontes, sobretudo William Dwight Whitney e
Wilhelm von Humboldt. Analisar a História com ênfase nas relações linguísticas considerando
diversos tipos de narrativa tem fundamento especial na Nova História proposta por Peter Burke.
Meu trabalho consiste, pois, em demonstrar como uma fonte limitada pode produzir um
conhecimento incompleto da própria história e produzir conclusões, muitas vezes, precipitadas,
principalmente a partir daquilo que se pretende ensinar na escola.

Elementos semissimbólicos na escultura são miguel arcanjo, de Veiga Valle
Eliel Naves de QUEIROZ (UFG/CAPES)
Sebastião Elias MILANI (D/UFG/PG)
Este trabalho objetiva identificar possíveis elementos semissimbólicos a partir da análise semiótica
visual da obra São Miguel Arcanjo, do escultor goiano José Joaquim da Veiga Valle. Os contrastes
plásticos que constituem a dimensão discursiva da imagem seriam conteúdos também observáveis,
pois motivariam o estatuto do olhar à passagem do Plano de Expressão ao Plano de Conteúdo, e
esse seria o resultado da força semissimbólica no objeto semiótico. Essa é uma característica
observável em todas as obras de Veiga Valle, inclusive no Divino Pai Eterno, sua mais importante
obra. Por ser a imagem dotada também de um domínio mítico, ou seja, daquilo que está na
influência da cultura sobre a experiência do olhar sobre o sujeito da contemplação, a significação da
ideia de sacralidade será aqui observada. Para isso, o semissimbolismo adviria da teoria do autor
francês Jean-Marie Floch, em especial de suas Petites mythologies de l’oeil et de l’esprit (1985). O
intuito é analisar a escultura enquanto texto visual, a partir da fotografia como instrumento de
apropriação do fenômeno senvível a um suporte do visível e, dela, poder fazer semiótica. O que está
evidenciado é a pesquisa que fez o artista por materiais: formas, substâncias e cores que fizessem
significar o imaginário sagrado do povo brasileiro de Goiás.

MESA 72 - JOÃO CABRAL DE MELO NETO: NOVAS PERSPECTIVAS DE LEITURA
Coordenação: Solange FIUZA
A organização da revista O cavalo de todas as cores e a relativização do ideal de planejamento
cabralino
Solange FIUZA (D/CNPq/UFG)
Publicada em Barcelona em 1950, a revista O cavalo de todas as cores, editada por João Cabral de
Melo Neto e pelo poeta português Alberto de Serpa, foi organizada por meio de cartas. Na primeira
missiva enviada a Serpa, em que o convida a “levar a efeito” uma pequena revista de poesia, “mais
de texto que de crítica”, Cabral já apresenta as diretrizes de publicação e duas sugestões para o
sumário. Esse espírito organizador que se lê já na primeira carta, antes de o poeta brasileiro saber a
resposta do editor convidado, poderia fazer pensar na obsessão cabralina pelo planejamento, no seu
ideal de composição. Entretanto, a revista, sobretudo no seu sumário, sofre diversas reformulações
até chegar à sua versão final. No caso das escolhas de Serpa, essas se definem rapidamente pelo
poema em prosa “Poesia”, de José Régio, e “Nove canções católicas”, de Pedro Homem de Mello e
não há alterações posteriores. Já Cabral, por sua vez, vai reconsiderando suas escolhas até chegar
aos poemas “A bomba atômica”, de Vinicius de Moraes, e “Cuatro poetas”, de Rafael Santos
Torroella. Quando O cavalo de todas as cores já está em processo e impressão, o poeta ainda insere
um caderno plástico, com xilogravuras populares dos séculos XVII e XVIII. Propõe-se acompanhar,
por meio das cartas de Cabral a Serpa, o processo de construção dessa revista, evidenciando como
as reformulações parecem confirmar estudos mais recentes sobre a poesia cabralina que relativizam
o ideal construtivo do poeta.

Alberto de Serpa e a revista O Cavalo de Todas as Cores: escolhas e valores
Bruna Costa Máximo de SOUSA (G/PIBIC/UFG)
Orientadora: Solange FIUZA (D/CNPq/UFG)
Solange Fiuza Cardoso Yokozawa encontrou 31 cartas inéditas de João Cabral de Melo Neto ao
poeta português Alberto de Serpa, tendo a maioria sido escrita no período em que os dois
trabalhavam na organização da revista de poesia O cavalo de todas as cores, publicada em fevereiro
de 1950. Nessas cartas, ficam evidentes os critérios que nortearam Cabral na seleção dos textos por
ele indicados para compor a revista: os poemas “Cuatro poetas”, do espanhol Rafael Santos
Torroella, “A bomba”, do brasileiro Vinicius de Moraes, e um texto sobre xilogravura popular na
Catalunha, do espanhol Enric Tormo, seguido de reproduções de gravuras dos séculos XVII e
XVIII. Como muito provavelmente as cartas de Serpa a Cabral foram descartadas, não se tem
acesso aos critérios que moveram o editor português na escolha dos textos que indicou para a
revista: “Poesia”, de José Régio, e “Nove canções católicas”, de Pedro Homem de Melo. Serpa e os
autores por ele selecionados estão ligados ao Presencismo, sendo José Régio o idealizador da
revista Presença, que deu início ao movimento, e o poeta central desse segundo momento do
Modernismo português. Assim, tendo em vista a obra de Serpa e dos autores escolhidos e a ligação
de todos com o Presencismo, é possível, conforme se propõe nesta comunicação, reconstruir os
critérios que nortearam as indicações do editor português.

“O sim contra o sim”: a representação de tipos heroicos em Cesário Verde e João Cabral
Maria Aparecida Barros de OLIVEIRA (PG/UFG)
Orientadora: Solange FIUZA (D/CNPq/UFG)
Esta comunicação objetiva investigar a figuração de tipos heroicos tanto no processo de
modernização portuguesa quanto no nordeste, tendo como corpus poemas de Cesário Verde (18551886) e João Cabral de Melo Neto (1920-1999), e com base em estudos sobre a mímesis e o
heroísmo na modernidade, a partir do que dizem Nelson Goodman (1906-1998), Charles Baudelaire
(1821-1867), Walter Benjamin (1892-1940) e Marshall Berman (1940-2013). Sabe-se que João
Cabral estabelece um diálogo produtivo com a tradição poética portuguesa. Todavia, seu escritor
predileto é Cesário Verde, em quem o poeta brasileiro admira o modo como aquele incorpora o
mundo à sua poesia. Sem mergulhar no abstracionismo e no lirismo exacerbado, Cesário Verde
observa a realidade e a incorpora ao poema a partir da análise e da imaginação criadora, fazendo
surgir uma poesia assinalada pela aproximação de duas imagens: a real e a imaginada. Por meio
desse recurso, o poeta português denuncia as injustiças de seu tempo concomitante ao apreço que
revela pelos trabalhadores pobres e marginalizados - os heróis de sua poesia-, reconfigurando,
assim, o realismo do século XIX. Também João Cabral elege como heróis os trabalhadores do
campo que muitas vezes migram para a cidade em busca de melhores condições de vida, mas
acabam encontrando uma situação talvez ainda mais precária. Para retratá-los, o poeta aproxima-os
da paisagem natural e incorpora-os ao texto de forma a “dar a ver” essa realidade a partir da própria
linguagem. As imagens construídas a partir dessa técnica revelam que tanto o autor de “O
sentimento dum ocidental” quanto o de O Cão sem Plumas, respectivamente, pensam a
representação do mundo em poesia não a partir da ideia de imitação, de cópia, mas da criação de
uma realidade que, em parte, se assemelha ao “real sensível”, funcionando como uma amostra do
mundo de que falam.
Proust e João Cabral, contadores de anedotas
Thales Rodrigo Vieira (PG/UFG)
Orientadora: Solange FIUZA (D/CNPQ/UFG)
A anedota, definida como um gênero que apresenta uma história curiosa, cômica, curta e que faça
pensar, foi muito difundida na França do século XVII. O domínio da utilização desse gênero era
obrigatório para quem quisesse se destacar nas conversações dos salões da aristocracia. Contudo,
ele perdeu importância na contemporaneidade. No século XIX, a anedota, enquanto gênero literário,
entra em declínio, sendo reabilitado com certas modulações, no século XX, por importantes autores,
dentre os quais Proust e João Cabral. Ao tomarem a memória como matéria de sua obra criativa,
esses autores contam uma infinidade de histórias, que fazem referência a personalidades conhecidas
de um povo, à geografia de um local, a momentos históricos específicos. Proust e João Cabral
recorrem a esse gênero, ainda, para retratar aspectos morais e curiosidades de personalidades nem
sempre bastante conhecidas, mas que ilustram, contudo, os hábitos de um tempo e um lugar.
Analisaremos como a anedota é utilizada pelos referidos autores, na escrita das histórias (assim no
plural) no interior de suas obras, retratando lugares, eventos, costumes em um registro da memória.
A anedota se mostra um gênero muito profícuo para essa finalidade, pois lida bem com a
heterogeneidade e a concisão das miríades de histórias apresentadas pelos autores no intuito de
retratarem um panorama literário abrangente de todo um segmento social de uma localidade em
determinado tempo histórico.

MESA 73 - ESTUDOS DE POESIA BRASILEIRA: CORA CORALINA, HELENO GODOY
E DONIZETE GALVÃO
Coordenação: Solange FIUZA

Cora Coralina e a representação cronística da infância em Goiás
Ludmila Santos ANDRADE (PG/UFG)
Orientadora: Solange Fiuza Cardoso YOKOZAWA (D/CNPq/UFG)
Cora Coralina é conhecida, sobretudo, como poetisa, não obstante suas primeiras publicações em
periódicos tenham sido de crônicas e contos. Estreando em livro com Poemas dos becos de Goiás e
estórias mais (1965), mais tarde seriam publicados seus livros de prosa. Ainda que não se fale ou
pouco se fale das crônicas de Cora Coralina, muitos dos seus textos em prosa e verso ou são
crônicas ou assumem uma dimensão cronística. Cora foi uma autêntica cronista de seu tempo.
Inventariando, em prosa e verso, um quotidiano passado público ou privado, sua obra, de matriz
autobiográfica, se erige como crônica da sociedade goiana e, por extensão, de um Brasil colonial,
imperial, recém-republicano. Nesta comunicação, produto da dissertação Poesia e crônica em Cora
Coralina, proponho discutir o trânsito de gêneros recorrente na obra coralineana, de modo a
examinar a feição cronística de seus poemas. Para a discussão proposta, a metodologia utilizada é a
pesquisa bibliográfica. Além da fortuna crítica da autora, a fundamentação teórica se ancora nos
estudos específicos sobre os gêneros contemplados na pesquisa. Nesta comunicação, a reflexão se
centrará na discussão do poema “A escola da mestra Silvina” recorrendo tangencialmente a outros
textos de Cora, presentes no livro Vintém de cobre: meias confissões de Aninha.

Heleno Godoy, um irônico por natureza: diálogo com Drummond
Claudine Faleiro GILL (PG/UFG)
Solange FIUZA (D/CNPq/UFG)
Quem convive com Heleno Godoy sabe que a ironia é habitual em seu discurso. Seu modo de ler o
mundo e, consequentemente, a si mesmo e a sua arte, é marcado pelo criticismo. E sua poesia
apresenta ao leitor essa mirada crítica, sempre questionadora do mundo e de si mesma. Heleno
Godoy assume essa postura lúcida ao fazer poesia e, com isso, faz-se objeto de derrisão de si
mesmo, assemelhando-se ao artista moderno, crítico e leitor de si. Por essa perspectiva, propomos
uma leitura da obra poética de Heleno Godoy, buscando nela o diálogo estabelecido, por meio do
uso da autoironia como estratégia poética, com Carlos Drummond de Andrade. Observaremos, por
meio de uma leitura relacional, como a ironia romântica reverbera no século XXI adentro,
assumindo novas formas e manifestações individuais. Ao lançar o olhar diretamente para a própria
poesia e para o próprio poeta, Heleno Godoy dialoga com Drummond, uma vez que eles exerceram
a autocrítica em suas obras e transformaram a poesia na própria matéria poética, praticando versos
autoirônicos. Esse diálogo se estabelece com Drummond quando Godoy ironiza a figura do poeta e
a própria poesia, ambos rebaixados na sociedade contemporânea, imbuindo sua poesia da reflexão
proposta por Schlegel, a ironia romântica, e colocando-se no lugar do poeta romântico segundo a
definição de Rosenfeld e Guinsburg, isto é, marginalizado. Esta proposta é um recorte da tese de
doutorado intitulada Quatro ensaios sobre Armando Freitas Filho e Heleno Godoy em diálogo com
Cabral e Drummond.

(Anti)metáforas do ar em O antipássaro, de Donizete Galvão

Arlete de FALCO (PG/UFG)
Orientadora: Solange FIUZA (D/CNPq/UFG)
A proposta deste trabalho é desenvolver uma reflexão sobre a obra O antipássaro, de Donizete
Galvão, a partir da construção de um contraponto entre poemas dessa obra e as ideias de Gaston
Bachelard (2001) sobre metáforas do ar e sua relevância na expressão do elemento poético. Para
esse autor, os objetos que nos circundam, cada um ao ser contemplado, e cada palavra murmurada
podem desencadear um verso, um sonho, na sua condição de elemento linguístico criador. Por seu
lado, o elemento aéreo fomenta imagens mais arrebatadoras, condicionadas pelo movimento
dinâmico, o que gera voos imaginativos inusitados e expressivos. O objetivo que norteia esta
comunicação é discutir a presença dessas metáforas na obra de Galvão. O elemento linguístico
“pássaro” carrega semas positivos e, conforme lembra Antonio Carlos Secchin (2017), remete à
altura e, por extensão, a sonho, liberdade. Porém, esse elemento linguístico aparece alterado na obra
de Galvão pelo prefixo “anti- “, o que leva o leitor para uma direção contrária. Assim sendo, buscase investigar, por meio da discussão dos poemas “Pássaros urbanos”, “Ninho” e “Ode ao morcego”,
que metáforas do ar comparecem no texto em discussão e de que forma elas são trabalhadas para se
transformarem em antimetáforas, atravessadas pelo caráter de negatividade implícito no título da
obra.

MESA 74 - ATUALIZAÇÕES MÍTICAS EM NARRATIVAS DOS SÉCULOS XX E XXI
Coordenação: Sueli Maria de REGINO

O mito de Helena de Tróia em um texto juvenil de García Lorca
Sueli Maria de REGINO (D/UFG)
Nos primeiros anos da década de 1920, em sua correspondência com amigos poetas, Federico
García Lorca, faz referências ao teatro de bonecos e às pesquisas por ele realizadas entre os
moradores mais idosos de Granada sobre antigas tradições populares, como o teatro de títeres
andaluz, as cantigas de roda e os contos tradicionais granadinos. Elenita é um texto incompleto, de
1921, e tem como ponto de partida uma canção infantil, que conta a história de uma menina levada
por um cavaleiro, seu raptor e algoz. Uma jovem de nome Elena, raptada por um hóspede, configura
um mitema, o qual sugere a atualização do mito de Helena de Troia, princesa grega e símbolo do
“eterno feminino”. A hermenêutica simbólica, metodologia de pesquisa utilizada nesta pesquisa,
revela a presença do simbolismo lunar. Também são encontrados símbolos relacionados à vegetação
e à água, que aparece na forma de fontes e mananciais. Imagens poéticas vegetais e aquáticas estão
presentes de forma recursiva em toda a obra lorquiana e são especialmente abundantes em textos
escritos nesse período. Da mesma forma, o simbolismo dos fios do bordado, interrompido pela
chegada do nefasto hóspede, liga-se ao simbolismo das fiandeiras, senhoras do destino. Embora a
isomorfia entre o simbolismo lunar e o aquático conduza, muitas vezes, ao mistério da morte, a
relação entre o ato de fiar e o devir faz do fio um símbolo que, apesar da inevitabilidade da morte,
sugere a possibilidade de novos ciclos vitais, expressos na obra pelo simbolismo da semente.

A atualização do mito labiríntico na obra Grande Sertão: Veredas de Guimarães Rosa
Vinícius Victor BARROS (PG- UFG)
Esta comunicação tem como intuito apresentar algumas das diferentes formas de atualização do
mito grego do Labirinto de Minos na obra Grande Sertão: Veredas (1956), de João Guimarães Rosa.
Para que isso seja possível, recorremos à tradição de análise mítica da obra rosiana, procurando
detectar, em diferentes partes dessa narrativa, alguns dos mitemas que possam identificar o espaço
do Sertão, apresentado por Rosa, com o Labirinto cretense, especialmente em situações nas quais
esse espaço surge encaminhando e desencaminhado os personagens do romance. Além do mito
dedálico, nos interessa também investigar outros mitos, que se revelam nessa obra, e mostram-se
relacionados às vivas imagens labirínticas do sertão. Ao estudarmos a obra de Guimarães Rosa,
utilizando como metodologia de pesquisa a hermenêutica simbólica, procuramos também entender
de que forma o sertão figura um labirinto, consolidando-se não somente como elemento de
construção do enredo, mas também na construção da prosa que ora avança e ora regressa, e ainda,
como metáfora da vida, plena de embates entre opostos, como o bem e o mal, Deus e o Diabo, a paz
e a guerra, que surgem ao longo da narrativa. O espaço que aprisiona todo aquele que ousa penetrar
seu mistério, o ir e vir em busca de um ponto, um centro, onde haverá um enfrentamento, são
mitemas que revelam na obra de Rosa o mito milenar do labirinto.
O mito literário de Romeu e Julieta e sua atualização na série de TV “Teen Wolf”
Luiz SIQUEIRA (PG/UFG)
Em Romeu e Julieta, Shakespeare atualiza antigos mitos como “Antígona”, tema de uma das
tragédias de Sófocles, e “Píramo e Tisbe”, poema que Ovídio apresenta em Metamorfoses. O gênio
de Shakespeare transformou Romeu e Julieta em um mito literário, muitas vezes atualizado na
literatura e no cinema. Em suas diferentes atualizações, esse mito apresenta casais cujo amor precisa
enfrentar o ódio que contamina o meio onde vivem. Na série de TV Teen Wolf, cujo mito patente é
Licaon, também registrado por Ovídio, e atualizado nas narrativas que têm como tema a figura do
“lobisomem”, observa-se que o relacionamento entre as personagens Scott McCall e Allison Argent
sugere a atualização de “Romeu e Julieta”, como um dos mitos presentes nessa obra. Após ser
mordido por um lobo, Scott se transforma e passa a ser perseguido por um grupo de caçadores do
qual faz parte o pai de Allison. Assim como na tragédia shakespeariana, os protagonistas são de
famílias rivais e, embora se amem, deverão enfrentar situações em que o ódio entre suas famílias se
imporá como um entrave ao seu amor. Com o advento das plataformas digitais e o surgimento dos
serviços de streaming, houve uma propulsão de narrativas seriadas e, diante disso, a proposta deste
trabalho é analisar a atualização da obra shakespeariana em diálogo com a estrutura de séries de TV,
que têm por característica instalar incertezas na narrativa, promovendo a manutenção de uma
relação com o telespectador.
O bode expiatório: uma leitura do conto “André Louco” de Bernardo Élis
Elis Regina da Silva OLIVEIRA (PG/UFG)
O presente trabalho é uma análise da atualização mítica do “bode expiatório” no conto “André
Louco” de Bernardo Élis. O foco da investigação incide sobre o protagonista André, que divide o
espaço da narrativa com outras personagens, também importantes para o desenvolvimento da trama.
A leitura desse conto de Élis sob o viés da atualização mítica tornou-se possível em virtude de
conceitos estabelecidos por René Girard, que teoriza sobre a constituição do bode expiatório, desde

o seu surgimento até o seu sacrifício; por Joseph Campbell, que investiga a importância do mito em
todas as esferas da produção humana, e pelo trabalho de outros que pesquisaram sobre a loucura e a
alteridade. Esse aparato teórico nos ajudou a compreender as críticas feitas pelo escritor goiano às
relações de poder, marcadas pela exclusão do diferente. A trama se desenrola em meio a uma
sociedade tomada pela desordem, um espaço deteriorado, regido pela lógica do senso comum na
compreensão do fenômeno da loucura. O protagonista, André, inserido nesse ambiente, sofre o
estigma da não aceitação social, decorrente de um comportamento agressivo que ameaça a ordem
estabelecida. Desse modo, interessa nesse estudo acompanhar o percurso de André na trama, a fim
de compreender o que seus movimentos revelam em relação ao louco e à loucura em uma sociedade
interiorana do estado de Goiás de meados do século XX.
O mito da Sereia: hibridismo e ambiguidade no conto “As Sereias” de Augusta Faro
Nadja Karoliny ALMEIDA (PG/CEPAE-UFG)
O conto “As Sereias” da escritora goiana Augusta Faro é a narrativa que se pretende analisar, nesta
comunicação, por meio da hermenêutica simbólica. O objetivo deste trabalho é expor, com a
utilização dos recursos teóricos propostos pelos Estudos do Imaginário, a forma pela qual ocorre o
imbricamento do maravilhoso cristão e do fantástico, que convivem na narrativa de Faro,
observando ainda a recorrência de temas como o hibridismo e a ambiguidade no mito das Sereias,
que aparece de forma patente, atualizado no conto “As Sereias”. A presença do Maravilhoso
possibilita que esse conto também possa ser compreendido como um exemplo de narrativa metaempírica, ou seja, que não pode ter comprovada a sua realização no mundo onde ocorrem os
fenômenos empíricos. Por outro lado, os aspectos mítico-simbólicos dessa narrativa promovem
diferentes vínculos entre a protagonista Iara, sua natureza íntima e a natureza que a cerca.
Multifacetada, a narrativa de Faro leva o leitor a percorrer caminhos híbridos, que o conduzem a
refletir sobre a escolha de novas direções que poderão ser tomadas a cada cruzamento de
significados. Uma vez que a convivência dos gêneros constitui um recurso estético que se enquadra
na poética do pós-modernismo, na qual a autora goiana está inserida, pretende-se também observar,
no conto “As sereias”, de que forma a narrativa de Faro pende, ora para o maravilhoso, ora para o
fantástico, um fenômeno que leva, nessa obra, um gênero sobrepor-se a outro.

MESA 75 - LUTAS NARRATIVAS PARA O ENFRENTAMENTO DOS PROCESSOS
INSTITUCIONAIS DE MEMORICÍDIO E ONTOEPISTEMICÍDIO
Coordenação: Tânia Ferreira REZENDE

Memoricídio: um projeto de Estado como estratégia de ontoepistemicídio de minorias
subalternizadas
Tânia Ferreira REZENDE (D/UFG)
Com base nos pressupostos de Fernando Baez, em A história da destruição cultural da América
Latina: da conquista à globalização (Nova Fronteira, 2010), e de Jorge Ramos Tolosa, Propuestas
para un análisis decolonial de Palestina-Israel: (re)conocer el marco interpretativo general de
Palestina-Israel (inédito), estamos pensado e propondo o conceito de memoricídio como um projeto
de Estado para a dominação de povos e territórios. Considerando a existência como um ato de
qualificação epistêmica e a qualificação epistêmica como um ato de dar existência a um povo; e

concebendo linguagem como conhecimento e como mundo, a imposição linguística é,
simultaneamente, imposição de conhecimento e de mundo. O apagamento da memória coletiva, o
memoricídio, significada uma forma de extermínio da existência de um povo, daí a execução, pelo
memoricídio, acarretado pelo linguicídio que o antecede e promove, do ontoepistemicídio, porque a
morte do conhecimento é a morte do ser/povo e vice-versa. São estratégias de memoricídio, pelo
controle da linguagem, a docilização dos corpos, a contenção dos dizeres, a substituição dos
símbolos e manifestações do sagrado e as renomeações (controle onomástico), dentre outros. Da
mesma forma, há estratégias de resistência e manutenção da memória e da existência, pela
salvaguarda do sagrado, das nomeações, da culinária e muito mais. É fundamental, portanto, nessa
linha de raciocínio, instaurar lutas narrativas – novas/outras versões para antigas/oficiais narrativas
– que façam reexistir as memórias adormecidas, nunca totalmente exterminadas, para trazer à
reexistência os seres e os conhecimentos, as epistemologias ancestrais, que foram apagadas nos
processos, pelos projetos, de dominação.

Memoricídio de Estado: o apagamento do indígena nas narrativas de construção do Brasil
Juliana Dias Erthal (G/UFG)
Orientadora: Tânia Ferreira Rezende
Este trabalho filia-se à vertente decolonial da sociolinguística, e tem como objetivo discutir sobre o
apagamento dos povos indígenas na narrativa de construção da história do Brasil. A evidência
empírica dessa discussão são os textos das constituições brasileiras, de 1824 a 1988, e as leis de
diretrizes e bases da educação nacional, de 1961 até 1996. O referencial teórico é construído com
autores, tais como: Mignolo (2003), com a perspectiva decolonial, Neumann (2015), com a
abordagem da temporalidade e da historicidade do papel da escrita de um determinado povo, e
Tolosa (2018), que fundamenta a discussão sobre a decolonialidade, com base na tensão política
entre Palestina e Israel, na Faixa de Gaza. A discussão dialoga com outras narrativas existentes
sobre a construção da brasilidade, no que diz respeito aos povos indígenas, tais como as narrativas
do Nativismo, do Romantismo, do Modernismo e da contemporaneidade. Os resultados do estudo
mostram que a maioria dessas narrativas expressa o apagamento do indígena, mesmo quando o tem
como herói. Espera-se que com a leitura e discussão das informações obtidas seja possível trazer à
tona os processos de apagamento dos povos indígenas nos documentos referenciados, isto é, nas
narrativas oficiais, e, assim, chamar a atenção para a necessidade de sua desconstrução. È
importante chamar a atenção também para o fato de que, apesar desse insistente apagamento, existe
uma resistência desses povos, o que não tem permitido a sua ausência das narrativas.

Desencarceramento sociolinguístico de pessoas presas na Unidade Prisional de São Luís dos
Montes Belos-Goiás
Amanda Moreira TAVARES (PG/UFG)
Orientadora: Tânia Ferreira Rezende
Esta comunicação trata dos resultados do estudo etnográfico multissituado decolonial (REZENDE,
2017), com base em práticas sociolinguísticas escritas, de pessoas presas, que se encontram no
processo de “ressocialização” na Unidade Prisional de São Luís de Montes Belos-GO. São objetivos
problematizar uma questão sociolinguística que emerge no contexto prisional, que é, ao mesmo
tempo, o encarceramento das vozes dos indivíduos presos pelo controle do corpo e da fala, e o
desencarceramento de suas vozes, pela escrita, uma instância de poder da linguagem; e evidenciar
uma rasura (FREITAS, 2016), no sistema de poder sociolinguístico, que é a possibilidade que os
presos têm de escrever ao juiz da comarca. A pessoa presa, neste trabalho, é considerada em sua

condição de subalternizada (SPIVAK, 2010), que é a de estar sujeita a diversas práticas de
inferiorização, marginalização e silenciamento. A sociedade declara o preso como um ser
inferiorizado e, dessa forma, institui o seu apagamento social. Há uma construção do silenciamento
dos discursos que possam ocorrer nesse espaço, havendo assim, além do aprisionamento físico, o
encarceramento sociolinguístico da pessoa presa. Qualquer manifestação que diferencie o preso dos
demais partilhará em sua condição, também de subalternizado, das exclusões próprias de um
sistema opressor. Parafraseando Spivak (2010), perguntamos: Pode o preso escrever? A resposta
imediata que temos é: não”, não pode! Mesmo sabendo das políticas intersubjetivas dentro dos
presídios, onde alguns presos detêm todo o poder, superando, muitas vezes, o próprio poder estatal,
o preso não pode falar e, menos aina, escrever. Não é só seu corpo que está encarcerado, sua voz
também está! O presídio é higienizado, silencioso, os corpos são domesticados e as vozes são
silenciadas. Entretanto, há um vazamento: a Constituição garante ao preso o direito de escrever em
sua defesa, uma rasura no sistema. É disso que tratamos.

Ontoepistemicídio, folclorização e ambiguidades: a construção discursiva do negro e do
indígena num livro de História do Brasil da década de 90
Mário Martins NEVES JR (PG/UFG)
Esta apresentação tem por objetivo apontar a investigação da narrativa de um livro de História
distribuído a partir de 1998 para o ensino médio observando elementos discursivos e performativos
sobre os negros escravizados bem como os povos indígenas uma vez que segundo Rosemberg
(2003), os livros da década de 1990 apresentavam conteúdos racistas e partilhavam da
‘cristalização’ dessas ideologias. O livro aqui analisado foi escrito pelo historiador José Geraldo
Vinci de Moraes (1998) e publicado sob o título de Caminho das civilizações. História Integrada
Geral e Brasil. Para isso, foi analisado os gêneros textuais em sua formas semióticas – tipográfica
bem como pictórica – tendo como referencial as seguintes perguntas: a) De que maneira os povos
foram apresentados, narrados e construídos no livro? b) De que maneira a narrativa em si se situou
diante dos eventos históricos narrados? c) Quais são os elementos contra-discurisvos, contracolonais ou decoloniais à perspectiva do colonizador apontados? Em linhas gerais, podemos
concluir que, através de discurso eurocêntrico mais eufêmicos, o livro reitera a lógica eurocêntrica
de colonialidade, e apresenta uma narrativa que contribui para a não naturalização da realidade
social dos povos indígenas que na época da colonização. Apresenta uma narrativa permeada de
ambiguidades que possibilitam o desparecimento do ser e de suas respectivas formas de
conhecimento caracterizando-se no onto-epistemicídio necessário para a manutenção da
colonialidade. Com isso, é possível relacionar o discurso com a referida falta de documentalidade
histórica para a construção desses povos já que são tratados por uma estratégia discursiva de
adicionalidade, isto é, de pós-texto, de segundo plano. A narrativa histórica do livro produz uma
descontinuidade e um falta de historicidade desses povos promovendo um ostracismo pernicioso
entre a realidade do país de hoje e os (arte)fatos da época dando margem para a folclorização desses
povos.

MESA 76 - DE QUE É FEITA A MODERNIDADE?
Coordenação: Tarsilla Couto de BRITO
As grandes narrativas da Modernidade
Tarsilla Couto de BRITO (D/UFG)
Se as grandes narrativas da modernidade apresentam o defeito de selecionar fatos históricos e
estéticos segundo critérios teleológicos que previamente definem os resultados do exercício
interpretativo; por outro lado, essas grandes narrativas, mesmo que mantendo suas orientações
ideológicas e/ou nacionalistas, podem ser colocadas em justaposição, em um exercício de literatura
comparada, terminando por constituir um mosaico, no sentido benjaminiano da expressão (Walter
Benjamin. “Sobre o conceito da História” in: Obras escolhidas, vol.1). Com isso ganhamos um
quadro lacunar e diferencial que, longe de oferecer um panorama elucidativo, produz
descontinuidades narrativas e zonas de indeterminação semântico/simbólica que merecem
investigação se estiverem livres de sentidos antecipados. O objetivo deste trabalho é analisar
comparativamente Os filhos do barro de Octávio Paz, A arte de vanguarda de Peter Bürger, Os cinco
paradoxos da modernidade de Antoine Compagnon e Vanguarda europeia e Modernismo brasileiro
de Gilberto Mendonça Teles a fim de observar convergências, divergências e especialmente as
lacunas hermenêuticas do desenvolvimento e consolidação do conceito Modernidade nos Estudos
Literários.
Mímesis nos trópicos: o “moderno” brasileiro em perspectiva antropofágica
Yasutoki MINOMO NETO (PIVIC/UFG)
Orientadora: Tarsilla Couto de BRITO (D/UFG)
O Modernismo propiciou um novo modo de pensar a literatura nacional, desvinculando-a do
arcabouço europeu, a fim de reconstruir o que Mário de Andrade chamou de Inteligência nacional.
Nota-se que, embora não tivesse exercido uma influência imediata, o movimento formou, gradativa
e coletivamente, um conjunto de ideias básicas, coerentes com a realidade brasileira, como sublinha
Raul Bopp em Vida e Morte da Antropofagia (1977). Conforme afirma Bopp, o período no qual o
espirito modernista se avassalou pelo Brasil fora destruidor. E apesar dessa atitude de destruição,
principalmente da imitação de estéticas já consagradas e acadêmicas, percebeu-se que os meios
pelos quais isso aconteceu fora, justamente, importado da Europa. Antonio Candido (1985) salienta
que até então tratava-se da dialética entre o dado local, como substância da expressão, e os moldes
herdados da tradição europeia, como forma de expressão. Quando, ao tomar consciência de nós
mesmos, em razão da não-identificação com aquela civilização, ante particularidades de meio, raça
e história, precisava-se superá-la. Então foi necessário a ela se opor, em uma atitude de
autoafirmação. As fases culminantes da afirmação brasileira – a Independência política e o
nacionalismo literário do Romantismo – já haviam se processado por meio da negação dos valores
portugueses. Entretanto, foi somente o espírito modernista que admitiu que, se vivíamos em uma
realidade brasileira, faltava reverificar o instrumento de trabalho – as artes – para que se exportasse
algo verdadeiramente brasileiro. Diante disso, aos olhos de Oswald de Andrade, a Antropofagia foi,
na primeira década do modernismo, o ápice ideológico, o primeiro contato com nossa realidade
política porque dividiu e orientou no sentido do futuro. Pode-se dizer, prematuramente, que o
Modernismo talvez represente, realmente, o primeiro movimento de independência cultural
brasileiro, legítimo e indiscutível.

A crise da literatura na modernindade: O Sol se Põe em São Paulo
Natália Oliveira e Silva (G/UFG)
Orientadora: Tarsilla Couto de BRITO (D/UFG
O presente trabalho propõe analisar a crise da literatura na modernidade através de O Sol se põe em
São Paulo, de Bernardo de Carvalho (2007), mapeando brevemente algumas definições de literatura
apresentadas ao longo desta obra literária e investigando, a partir da narrativa e dos personagens, os
vestígios dados pelo autor sobre a crise literária na modernidade. Dentre os resultados, há o conflito
de identidade e sentimento de não pertencimento presente nos personagens, principalmente do
narrador, um escritor que nunca escreveu coisa alguma ou até mesmo a cidade de São Paulo - um
dos locais em que se passa o enredo - descrita como aquela que se passa por aquilo que não é,
indicando, dessa forma, dentro da estrutura narrativa, uma hipótese de um problema literário do
homem escritor e seu lugar no mundo pós-moderno. Além do mais, Bernardo Carvalho estabelece
uma ligação direta entre literatura e mercado publicitário, o que também é desenvolvido ao longo da
narrativa e será importante para a discussão do processo criativo do escritor atual. Na busca pelo
conceito de literatura apresentados ao longo da obra O Sol se Põe em São Paulo, encontra-se, por
exemplo, conceitos paradoxais de autoria, ficção e realidade, que serão importantes para
compreensão e representação da crise literária.
O intertexto kafkiano na concepção de corpo em O corpo em que nasci, de G. Nettel
Karollayne Martins GONÇALVES (G/UFG)
Orientadora: Tarsilla Couto de BRITO (D/UFG)
Este trabalho tem por objetivo entender como é construída a concepção de corpo no livro O corpo
em que nasci, de Guadalupe Nettel e, a partir disso, promover reflexões no que concerne a questões
de linhagem: literária e familiar. Trata-se de uma narrativa autoficcional em que a personagem
principal, que é a própria autora, a partir da necessidade de compreender sua vida, conta sua
infância e sua adolescência, em que passou os primeiros anos de sua vida marcada por um problema
de visão, o que a obrigava a usar um tampão no olho bom com o objetivo de desenvolver o doente,
sendo alvo de estranhamento. Essa concepção leva em consideração as questões que envolvem
cultura, tradição e vivência, observando a união de passado e presente, fato analisado através de
Maria Helena Mendonça, e como elas contribuem para a formação de uma identidade kafkiana.
Além disso, essa perspectiva vai ao encontro à ideia de corpo como efeito de uma construção social
e cultural, tratada por David Le Breton. O incômodo com o corpo sentido por Nettel atravessa todo
o romance, refletindo nas poucas relações que a menina estabelece. Sendo assim, ela toma para si
um corpo que é construído socialmente, resultado das relações com o outro, estas que desde a
infância ficaram fortemente marcadas e influenciaram diretamente na maneira de concebê-lo.

Autoras mulheres na tradição moderna da metalinguagem: Um diálogo entre Virginia Woolf,
Carolina Maria de Jesus, Deborah Levy e Guadalupe Nethel
Amanda Reis RISTOV (PIBIC/UFG)
Orientadora: Tarsilla Couto de BRITO (D/UFG)
O estudo da tradição de autoria feminina possui diversos campos de análise, como a delineação dos
temas comuns ao fazer literário feminino e se há forma própria dessa autoria, por exemplo. Este
estudo visa contribuir com uma via de estudo e pesquisa diferentes dessa ótica, mesmo que se
constitua como crítica literária em algum nível, rastreando uma tradição literária, se houver, de
autoras que refletem sobre os modos e motivos pelos quais escrevem, interferindo diretamente nesse

processo e afixando, inclusive, critérios de análise próprios. Isso se dá por meio da leitura e
discussão de obras ficcionais e não ficcionais de autoria feminina, em que essas autoras discorrem
sobre a arte da escrita em variadas nuances que abordam os aspectos materiais, circunstanciais,
sociais e até biológicos que afetam esse fazer literário e seus posicionamentos acerca desses temas.
Dessa forma, esta discussão será protagonizada pelas autoras Virgínia Woolf, Carolina Maria de
Jesus, Deborah Levy e Guadalupe Netell, por meio de suas obras. As obras são contrastantes,
distintas entre si e discorrem sobre os mais variados temas que integram o fazer literário e escrita
femininos. Virgínia abre a discussão nos apresentando uma tese inicial sobre o que seria essencial
para que a produção literária feminina se faça possível, Carolina então possibilita uma perspectiva
do peso material para a discussão, enquanto Levy nos apresenta vários pontos de reflexão sobre
produção literária sob o ponto de vista feminino em resposta à obra de Orwell, intitulada Porque
escrevo, e, por fim, Nettel expõe um possível relacionamento próximo existente entre experiências
pessoais e escrita na Literatura de autoria feminina por meio do corpo.

MESA 77 - PROJETO REDE-ITALIA: ASPECTOS LINGUÍSTICOS, SOCIAIS E
POLITICOS
Coordenação: Vânia Cristina CASSEB GALVÃO

Políticas linguísticas e pesquisas/estudos realizados na Università Chieti-Pescara relativas ao
português como língua de herança
Kátia de Abreu CHULATA (D/(Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio", Chieti-Pescara,
Itália.)
Vânia Cristina CASSEB GALVÃO (D/UFG)
Apresentamos os principais aspectos político-sociais e resultados de pesquisa envolvendo o
português como língua de herança na Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio", em
Pescara/Itália, no âmbito do projeto “O português brasileiro em contexto italiano: aspectos sociais,
políticos e linguístico” (REDE/Itália CNPq: Edital Universal/2014-2017, Processo 460859/2014-5).
O projeto REDE/Itália envolve universidades italianas (Unich, Unisalento, Roma Tre, UniPi) e
brasileiras (UFG/UEG/UnB/UFMt), e prevê ações conjuntas de cooperação, pesquisa, ensino,
extensão e publicação. No REDE/Itália, os resultados de pesquisas descritivistas são fomentadores
de ações de ensino do português brasileiro (PB) como língua estrangeira, língua adicional e língua
de herança no contexto universitário italiano. O projeto REDE/Itália enfoca o Português
contemporâneo falado no Brasil, reconhecendo-o como um exemplar da efervescência do português
brasileiro (PB) como língua de interação global. Estão em evidência a língua e a cultura brasileiras
visíveis na fala e na escrita, vernácula, midiática e literária. O REDE/Itália encontra-se já na sua
segunda fase (2018/2021) para a qual são propostas investigações de fenômenos gramaticais e
socioculturais cujas descrição e análise foram suscitadas importantes, conforme pesquisas
diagnósticas desenvolvidas na 1ª fase, para subsidiar o processo de ensino e aprendizagem do PB
como língua estrangeira e língua de herança nesse país.

Trajeto de formação intercultural na Itália: experiências de vida e atividades formadoras no
exterior
Kélio Junior Santana BORGES (PG/UFG-Uniroma3)
A possibilidade de um estágio em outro país é uma oportunidade para entrar em contato com o
outro, aqui entendido como uma diferente cultura e outra visão de mundo. Dentro desse contexto,
desenvolver uma pesquisa é, quase sempre, um exercício de confronto com o diferente, como o
plural e, muitas vezes, com o desconhecido, realidades que podem parecer obstáculos, mas que
constituem forma infinita de amadurecimento e formação tanto no campo pessoal como no
profissional. Considerando tal realidade, buscamos apresentar, nessa fala, as atividades
desenvolvidas no decorrer de um ano na Itália, período em que, na perquirição de um “conceito
estético” (aquele conhecido como arte dionisíaca), tivemos a oportunidade de desenvolver
atividades variadas de contato e de aprendizado com essa outra cultura. Vinculados e amparados
pela perspectiva de pesquisa do projeto Rede-Itália, nosso estágio no exterior foi marcado por
interessantes e importantes atividades voltadas não só para a aquisição de fundamentos teóricos
(isto é, pesquisa bibliográfica e contemplação/análise de obras de arte ligadas ao tema em estudo),
mas também para a exposição dos resultados até ali alcançados e parcialmente avaliados, tudo isso
exposto por meio de seminários, comunicações e publicações tanto na Itália quanto em outros
países. Entretanto, tão importante/enriquecedora quanto essa gama de ações metodológicas regidas
por uma postura científica, foi o contato/confronto com a realidade humana, fonte inesgotável de
material analítico, tornando-se também um dos pilares para o processo de pesquisa/formação.
Português como Língua de Herança. Relações de Poder/Resistência
Janete HOLANDA (PG/UFG)
Orientadora: Eliane Marquez da Fonseca Fernandes (D/UFG)
Esta comunicação resulta da tese que objetiva compreender como a língua brasileira como herança
emerge em enunciados da comunidade de fala brasileira em Pescara (Abruzzo/Itália) em relações de
forças. Para analisar melhor a constituição dessas relações, realizamos um trabalho analíticodescritivo dos discursos, com embasamento teórico-metodológico nas formulações de Foucault,
especialmente para discutir as relações de poder e as formas de resistências e, também, a partir do
pensamento de Bakhtin, para compreendermos quais forças incidem sobre esses discursos (forças
centrípetas e centrífugas). Esse campo teórico e a articulação com esses dois estudiosos, permitemnos realizar um gesto analítico dos enunciados para que possamos identificar o jogo de
(des)legitimação da língua brasileira falada fora do seu território de origem, pois nessas condições
há uma eterna luta contra um controle, uma normalização. Intentamos identificar os enunciados que
foram possíveis de irromper na rede discursiva, gerando forças que controlam o seu uso. Para isso,
selecionamos os seguintes instrumentos: questionários, mídia social, diário de campo, foto.
Portanto, esse estudo é de natureza qualitativa e segue o paradigma do estudo etnográfico,
envolvendo a participação da comunidade pesquisada. Os resultados indicam uma predominância
de discursos que constroem a representação brasileira como um tom valorativo uniforme e
homogêneo. A língua brasileira como herança vai se estabelecendo pela música, pela culinária, pela
internet em espaço estrangeiro. Há um processo de normalização que engendra e faz funcionar o
discurso de deslegitimação da língua materna. Não há um poder governamental proibindo a
comunicação em língua brasileira, mas todo um conjunto social que leva o sujeito a usar a língua
local para se inserir no trabalho, na escola, no transporte, no comércio. Os resultados ainda mostram
que os sujeitos italianos têm uma atitude favorável ao bi/multilinguismo. A língua brasileira
concretiza-se em domínios familiares.

Percepção das transferências linguísticas nos processos de apropriação
da língua portuguesa em Pisa – Itália
Sinval Martins de Sousa Filho (D/UFG)
O estudo trata das percepções dos estudantes dos cursos de letras da Universidade de Pisa – Itália
sobre transferências linguísticas nos processos de apropriação da língua portuguesa. Objetiva
demonstrar quais fatores linguísticos, psicolinguísticos e sociolinguísticos atuam nessas percepções.
A metodologia empregada consiste no estudo de caso. Os resultados demonstram que os alunos
veem as transferências como atritos, desvios e erros linguísticos a serem evitados nos processos de
aquisição e aprendizagem de línguas.

O Português como língua de herança em Florença: Diretrizes para
o ensino em contexto italiano
Ana Luiza Oliveira de Souza (PG/UFG)
Orientadora: Vânia Cristina CASSEB GALVÃO
Esta comunicação diz respeito ao projeto de Doutorado que traz como tema central o ensino do
Português como Língua de Herança (POLH1), a pesquisa faz parte da “Rede de estudos de língua
portuguesa ao redor do mundo: o português brasileiro em contexto italiano”, da Universidade
Federal de Goiás. De natureza qualitativa, deseja-se conduzir a investigação através de estudo de
caso realizado com alunos brasileiros e ítalo-brasileiros de uma escola comunitária brasileira na
cidade de Florença. Neste contexto, buscar-se-á analisar algumas variáveis: o planejamento
linguístico familiar; as políticas linguísticas públicas da cidade e do país; e a metodologia de ensino
aplicada na escola brasileira. Orientada à tranformação, o objetivo desta pesquisa visa compreender
as atitudes linguísticas num determinado cenário a fim de propor conhecimentos teóricometodológicos direcionados a otimizar as práticas linguísticas e culturais desenvolvidas na
instituição. Dessa forma, baseada em métodos de análise qualitativas, e técnicas de observação para
a recolha e análise de dados, a proposta final é criar diretrizes e estratégias para o ensino de POLH
em contexto italiano, criando recursos didáticos e paradidáticos, nos quais o afetivo, o cognitivo e o
sócio-cultural estejam entrelaçados de forma a desenvolver habilidades e competências linguísticas.
Essa pesquisa tem o seu suporte teórico no Funcionalismo aplicado ao ensino (NEVES & CASSEBGALVÃO, 2017) em interface com as áreas da Sociolínguística e Políticas Linguísticas
(FISHMAN, 1972, 2001; SPOLSKY, 2007, GARCÍA, 2010) concorrendo também algumas
abordagens referentes ao bilinguismo e multilinguismo em contexto de migração (GROSJEAN,
1996; FLORES E MELO-PFEIFER, 2014)1.
Implicações linguísticas e identitárias na tradução canibalização português-italiano em
poemas de autores goianos
Margareth NUNES (D/UFG)
Orientadora: Kátia de Abreu CHULATA (D/UCHIETI-PESCARA)
O que é a “tradução-canibalização” e a sua aplicação nas traduções para a Língua Italiana de obras
da literatura goiana, em particular. Como realizar a desconstrução de mitos e lugares comuns,
característicos das obras, por muitos definidas como “regionalistas”. Refletir sobre a amplitude do
1

Na literatura acadêmica a sigla PLH é muitas vezes usada para o Português como Língua de Herança. Escolhe-se
nesse projeto de pesquisa o acrónomo POLH por representar o contexto imigratório de ensino do português brasileiro
como língua de herança, principalmente na Europa, representando ainda as questões dialógicas de experiências sociais,
linguísticas e culturais que envolvem a cultura de acolhimento e a cultura de origem. Para saber mais veja SOUZA, A.
2016, pp. 21-28.

conceito de uma “didática transculturadora antropofágica” do PB pelo entendimento dos conceitos
constituidores de uma práxis da tradução, que permitem ao tradutor ir além das questões relativas às
diferenças linguístico-culturais. Trazer o conceito de tradução-canibalização para as obras
selecionadas procurando desenvolver reflexões cujo ponto focal é a transposição dos textos em PB
escolhidos para a língua italiana ou textos em italiano para o PB em contexto de
ensino/aprendizagem. Procurar identificar as principais dificuldades no processo de desconstrução
de mitos e paradigmas estéticos e éticos além de entender o processo de canibalização promovido
pelos intelectuais do Sudeste criando conceitos de hegemonia cultural. Verificar se na literatura feita
em Goiás, sobre Goiás e Goiânia, há uma libertação dessa hegemonia estético-cultural construída
por alguns expoentes do Modernismo.

MESA 78 - LITERATURA E MODERNIZAÇÃO NO BRASIL
Coordenação: Wilson José FLORES JR

O Descompasso entre Noções de Justiça em Grande Sertão: Veredas de João Guimarães Rosa
Vinícius Victor A. BARROS (PG- UFG)
Orientador: Wilson José FLORES JR.
Esta comunicação visa analisar as diferentes concepções de justiça e os embates decorrentes desse
desencontro entre elas na obra Grande Sertão: Veredas (1956) de João Guimarães Rosa. Para isto
procuraremos discutir como a experiência literária e a percepção social, ancoradas pela dialética de
tradição materialista, se cruzam e se articulam com o intuito de delinear uma imagem de nação
dilacerada, de acordo com os termos empregado por Willi Bolle (BOLLE, 2004a). Traremos para
debate os diferentes entendimentos quanto às noções de juridicidade associados à condição de
nação cindida, cujo produto encontra na “guerra de bem-criação” a legitimação de seu existir. Desse
modo, procuraremos, a partir dos entendimentos destoantes e dos procederes em comum dos donos
do poder e dos homens pobres livres, que apesar de divergentes em vários aspectos sustentam-se em
um movimento dialético, evidenciar que Grande Sertão: Veredas (1956) é, segundo os termos de
Antonio Candido, uma importante “forma de pesquisa e descoberta do país” (CANDIDO, 1981).
A Configuração dos Narradores dos Contos “A Usina Atrás Do Morro” e “A Estranha
Máquina Extraviada” de José J. Veiga
Flaviana AMÂNCIO (PG/UFG)
Orientador: Wilson José FLORES JR
A obra de José J. Veiga destaca-se no mundo literário, em primeira análise, pela incursão do veio
insólito. Os contos de romances do autor são repletos de mundos oníricos, onde o desejo pode
finalmente tornar-se real, ou de eventos sobrenaturais que desencadeiam o caos em vilas ou
povoados inteiros, como o fogo que brota do chão em uma cidadezinha isolada onde veio a se
instalar uma misteriosa usina. As tramas, intrigantes pela estranheza, desenvolvem-se a partir de
uma configuração precisa dos narradores, que frequentemente são as personagens principais das
estórias. Os narradores de Veiga deixam transparecer os sentimentos de medo, de euforia, de cisma
e de desconfiança em relação às mudanças que os eventos desencadeiam em sua realidade
cotidiana. A proposta desta comunicação é estudar a configuração dos narradores dos contos “A
usina atrás do morro” (do livro Cavalinhos de Platiplanto) e “A estranha máquina extraviada”, do
livro homônimo. A força propulsora do ato de narrar, para ambos os narradores, é a mesma: a

chegada de um elemento de modernidade às suas vilas distantes e isoladas. Contudo, nota-se uma
diferença grande na forma como cada um deles concebe a modernidade: o menino que narra a
estória da usina enxerga a novidade como causadora de destruição de sua comunidade e de sua
família, expressando esse sentimento de forma bastante sensível, com um lirismo infantil
melancólico e ressentido. O narrador adulto que conta a estória de como uma máquina foi
misteriosamente depositada em sua cidade parece entorpecido pela beleza da novidade e expressa
um entusiasmo pela novidade técnica que se aproxima do fetiche.

Procedimento Construtivo e Comunicação Temática em O Cão Sem Plumas
Letícia Gonzaga CHACON (PG/UFG)
Orientador: Wilson José FLORES JR
João Cabral de Melo Neto é correntemente denominado poeta da construção e poeta antilírico. Sua
poesia é considerada por parte da crítica como hermética, caracterizada por tensões que demarcam o
processo criativo de escrita. Contudo, sua obra de 1950, O cão sem plumas, exibe para além de um
trabalho laborioso com a linguagem, a apreensão da realidade social de certas regiões do Nordeste
brasileiro da segunda metade do século XX. O poeta configura esteticamente o lamentável estado
de deterioração dos arredores do rio Capibaribe, apresentando-nos uma paisagem humana e social
que se encontram igualmente degradadas. O poema é construído mediante recursos estéticos que se
estabeleceram como projeto poético do autor no decorrer de suas produções e que apresentam uma
perspectiva crítica em relação ao avanço devastador do progresso, a partir de uma ótica
predominantemente racional e objetiva. O trabalhador dos manguezais surge imerso no anonimato e
relagado à insignificância, igualado aos diferentes “dejetos” do rio, caracterizando-se, assim, como
elemento de um único cenário de decadência social, histórica e natural. Como se procurará discutir,
o procedimento construtivo do poema expressa a contundência da realidade social, representando as
tensões e conflitos históricos pernambucanos por meio da tensão com a linguagem.
Amigo do Rei: A Poesia de Francisco Alvim e as Relações de Poder no Brasil
Sammea LIRA (PG/UFG)
Orientador: Wilson José FLORES JR
Vários poemas de Francisco Alvim configuram situações em que as relações de poder vigentes em
nossa sociedade vêm para o centro da expressão estética. Nesses poemas, a experiência da
modernização social surge conjugada com a reposição de configurações diversas do favor, da
cordialidade e das relações de exercício do poder pessoal direto. Nesta comunicação, serão
analisados “Conversa de Alice com Humpty Dumpty”, do livro Elefante (2000, p.130) e “Quase”,
de O corpo fora (2004, p.105), poemas que podem ser lidos a partir de uma abordagem que ressalte
a cristalização de cenários legitimadores dos impasses da modernização brasileira, do autoritarismo
sempre presente mesmo nas relações sociais mais miúdas, definindo parte dos arranjos internos da
vida brasileira. Em ambos os poemas verifica-se, como se procurará discutir, um tipo de
representação em chave realista de trejeitos desnecessários, presunção, abuso e oportunismo. O
princípio metodológico desta pesquisa é o da intersecção de forma literária e processo social que
implica a análise dialética de estrutura literária e dos influxos externos ao texto. As referências
teóricas que fundamentam a discussão são obras de Antonio Candido, Sérgio Buarque de Holanda
(particularmente, Raízes do Brasil) e Roberto Schwarz.

MESA 79 - LITERATURA, HISTÓRIA E PSICANÁLISE
Coordenação: Wilson José FLORES JR
Sobre Odes Maiores ao Pai: O Pai e o Luto na Viagem Poética de Hilda Hilst ao Hades
Wallace Byll MONTEIRO JR. (PG/UFG)
Orientador: Wilson José FLORES JR
Analisando a série de poemas intitulada Odes maiores ao pai (1966), de Hilda Hilst, em suas
relações com as produções anteriores da poeta, esta comunicação se estrutura a partir da ideia de um
retorno, na acepção do seu equivalente grego, nostos, tal como no desafio dos heróis que visitaram
o mundo dos mortos (em especial Odisseu e Orfeu). Para tanto, poemas escritos entre 1950 e 1966
em que se verifica a ocorrência o tema Morte, serão discutidos para estabelecer um recuo que situa
o objeto de estudo no conjunto da obra hilstiana. Para tanto, pretende-se analisar a forma dos
poemas escolhidos em sua clara referência aos clássicos e à origem da própria estruturação do dizer
poético em língua portuguesa. Hilda Hilst, como se procurará discutir, encontra em Camões e Nikos
Kazantzákis substitutos de uma filiação literária original ao próprio pai, Apolônio Hilst. Toma como
significante a morte do pai como momento de travessia numa viagem iniciática que demanda uma
ação diante da perda que sirva como elaboração do luto. Suscita, a partir dos poemas selecionados,
conceitos oriundos de Freud, bem como de Lacan, que auxiliam a compreensão da obra,
estabelecendo um limite teórico que comporte o pai, filiação, morte e luto, a partir do
desenvolvimento infantil e das instâncias id, ego e superego.

O Conceito de Personalidade em Wilhelm Meister e em Memórias Póstumas de Brás Cubas
Kelly Cristina FONSECA (PG/UFG)
Orientador: Wilson José FLORES JR.
Esta comunicação pretende analisar a categoria personalidade empregada por György Lukács
(1911–1938) em sua análise de La misión teatral de Wilhelm Meister (1777-1785), Años de
aprendizaje de Wilhelm Meister (1796) e Años itinerantes de Wilhelm Meister (1829), de Johann
Wolfgang Goethe. Pretende, também, investigar como a categoria pode colaborar para a
compreensão de elementos da leitura que Roberto Schwarz, sobretudo em Um mestre na periferia
do capitalismo, faz de Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881) de Machado de Assis. Pretende-se
discutir como Machado de Assis se apropria do gênero romance e do ideal do indivíduo burguês,
que encontram no ciclo de Wilhelm Meister algumas de suas maiores realizações, de modo
esteticamente criativo e consequente ao compor as memórias de um defunto autor que fora rico
proprietário no Brasil de meados do séc. XIX. Em ambos os casos, encontramos críticas agudas ao
romantismo, mas enquanto em Goethe as tensões caminham para uma superação dialética, em
Machado as tensões subsistem de modo marcadamente negativo.
Representações do Passado em “Crônicas da Província do Brasil” de Manuel Bandeira
Natallia SANTOS (G/UFG)
Orientador: Wilson José FLORES JR
A produção de Manuel Bandeira, como se sabe, não se restringe à poesia, da qual foi um dos
grandes mestres, mas abarca também importantes e relativamente pouco estudados textos em prosa
de diversos gêneros, como crônicas, estudos críticos e históricos, uma autobiografia literária, cartas,

entre outros. Em Crônicas da província do Brasil (1937), que, ao lado de Itinerário de Pasárgada
(1954), são as duas mais importantes produções em prosa de Bandeira, o cronista aborda
recorrentemente temas relacionados à representação do passado. Esta comunicação pretende
analisar a configuração estética das crônicas reunidas no livro, relacionando-a ao modo como o
autor de Libertinagem incorporava em sua produção impasses subjetivos e históricos decorrentes da
vertiginosa e parcial modernização brasileira. Para tanto, serão discutidas as crônicas “De Vila Rica
de Albuquerque a Ouro Preto dos estudantes”, “Bahia”, “Um purista do estilo colonial”,
“Arquitetura brasileira”, “Um grande artista pernambucano”, Recife” e “Velhas igrejas”. As
referências teóricas e críticas fundamentais desta pesquisa são as obras de Antonio Candido,
Roberto Schwarz e Davi Arrigucci Jr.

PÔSTERES

A relação entre o feminino e poder no conto Hillary, de José Eduardo Agualusa
Beatriz Serrado GONÇALVES (G/UFG)
Orientadora: Edna Silva FARIA (D/UFG)
Muito se discute sobre as igualdades e direitos conquistados pelas mulheres. De certo é que
vivemos em uma sociedade alicerçada através de uma cultura tradicionalmente patriarcal e sexista,
onde o local de existência feminino é sempre definido pelo homem e subjulgado ao cumprimento de
deveres essencialmente relacionados à necessidade masculina, como lavar, passar, cozinhar –
sempre para o homem. O conto Hillary apresenta um universo arisco à imagem feminina. A
protagonista, que está prestes a assumir uma posição de poder na sociedade na qual faz parte,
precisa do aparato de artifícios masculinos para que sua figura seja aceita pelos que estão a sua
volta. Dessa forma, a partir dos estudos de Fiorin (2009) e Barros (2008) sobre o Percurso Gerativo
de Sentido desenvolvido pela Semiótica, explicitou-se como a construção narrativa e os
mecanismos de criação de sentido nos níveis de composição do conteúdo do conto denunciam uma
sociedade que repudia a feminilidade quando ela se posiciona em locais inicialmente entendidos
como masculinos. Observou-se, então, que em todo o trajeto narrativo, há uma oscilação entre
empoderamento e submissão. Ao mesmo tempo que Hillary quebra paradigmas assumindo um local
designado para homens, ela não pode fazer transparecer sua femilinidade em prol da manutenção de
sua reputação pública, assumindo então características determinadas como masculinas dentro da
sociedade em questão. Assim, foi entendido que é questionável o nível real de empoderamento
atingido pela personagem, como mulher em uma relação entre poder-sociedade, uma vez que sua
identidade feminina é ferida ao assumir uma posição hierárquica que, para a cultura que a circunda,
não lhe pertence.

A Percepção dos acadêmicos de IES sobre a Disciplina de Libras ofertada nos Cursos de
Formação de Professores
Ana Raquel GONÇALVES DE SOUSA (PCC/UFG)
Maria José DOS SANTOS (PCC/UFG)
Thamara CRISTINA SANTOS (PCC/UFG)
Thuanny GONÇALVES DA SILVA (PCC/UFG)
Orientadora: Gláucia XAVIER DOS SANTOS PAIVA
O presente relatório foi elaborado no âmbito do projeto de PCC 2018, cujo objetivo tem como foco
principal a percepção dos acadêmicos de IES sobre a Disciplina de Libras ofertada nos Cursos de
Formações de Professores e pretende verificar a percepção dos graduandos sobre a disciplina de
Libras oferecida no curso IES. A Lei de Libras nº 10.436, de 24 de abril de 2002 reconhece a
Língua Brasileira de Sinais como meio legal de comunicação e expressão da comunidade de
pessoas surdas. É regulamentada pelo Decreto Lei nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005, que além
de reconhecer a Libras como língua oficial das comunidades surdas do Brasil, dispõe sobre a
obrigatoriedade de seu uso e difusão para o acesso das pessoas surdas para a educação. O estudo
tem como proposta metodológica uma análise comparativa da ementa da disciplina de Libras
ofertada nos cursos superiores (licenciatura ou bacharelado), através de uma análise crítica de dados
mencionados na revisão bibliográfica. Conforme Decreto-Lei nº 5626, de 22 de dezembro de 2005,
capítulo II, Art. 3º, a Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de
formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos cursos de
Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e privadas, do sistema federal de ensino e dos
sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Diante dessas observações,
seria essencial que os futuros professores tivessem a disciplina de Libras em todos os anos de curso,
visando fluência e competência na comunicação, também um aprendizado real, eficaz em

estratégias de ensino, metodologias e didáticas específicas para o ensino de surdos, de forma a
garantir uma educação futura de qualidade para os alunos em questão.

O aluno surdo nas escolas inclusivas
Veridiana Martins da ROCHA(G/UFG)
Orientadora: Gláucia Xavier dos Santos PAIVA (D/UFG)
Nos últimos anos, vem crescendo consideravelmente, em todo país, a quantidade de alunos com
necessidades especiais que estão adentrando as escolas, para usufruir do lugar que lhes foi dado por
direito. Assim, surgiu a necessidade de entender a qualidade do ensino para alunos surdos dentro
das escolas públicas. Neste cenário, o presente trabalho tem como objetivo principal verificar se os
professores das escolas públicas estão aptos a receber o aluno surdo. De modo específico
pretendemos fazer o levantamento de quantos professores já tiveram contato com a Libras e mapear
as dificuldades encontradas pelos professores para adquirir tal aprendizado. A proposta
metodológica deste projeto é uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo de caráter
interpretativo, para levantamento de dados que respondam às indagações levantadas. O referencial
teórico do presente trabalho teve por base autores da área, como por exemplo, Damázio (2007),
Gonçalves e Festa (2013), entre outros. Com base nas leituras realizadas, observamos, em nossas
considerações finais, que os professores em geral sentem falta de um melhor preparo para
receberem o aluno Surdo dentro das escolas. Isso serve de estímulo, para que prossigamos com a
pesquisa, com o intuito de encontrar possíveis soluções que facilitem a comunicação entre o
professor ouvinte e o aluno surdo.

Recorte Racial na Língua Brasileira de Sinais: uma análise na perspectiva da Semântica
Marcela Gabriela Assis CIRQUEIRA(G/UFG)
Orientadora: Gláucia Xavier dos Santos PAIVA (D/UFG)
Coorientadora: Adria Borges Figueira CERQUEIRA (D/IFG)
Este projeto tem como objetivo realizar uma análise semântica dos sinais da Língua Brasileira de
sinais-Libras que são utilizados para tratar especificamente as questões raciais. O que justifica a sua
realização são os debates atuais que ressaltam a importância do tema, assim pretendemos investigar
como é reconhecido o corpo das pessoas negras pelo povo surdo, como eles veem as relações
raciais e como conseguem traduzir os recortes raciais pelos sinais da libras. Teremos como
referenciais as obras de Nogueira (1937) que trata do racismo no Brasil como sendo racismo de
Marca. Segundo esse autor é importante ter em vista que o racismo está no fenótipo e não na origem
das pessoas. Outro autor é Silvio Almeida (2018) que contribuirá para analisar o racismo de forma
estrutural. Ele traz reflexões inovadoras acerca da construção das noções de raça e racismo no
Brasil do ponto de vista dos aspectos históricos, políticos, sociais, jurídicos, institucionais. Trata-se
de uma pesquisa qualitativa de caráter interpretativo, que prevê realização de levantamento
bibliográfico e realização de entrevistas com alunos surdos, da Universidade Federal de Goiás –
UFG, Campus Goiânia. As respostas serão traduzidas para a língua portuguesa e em seguida será
feita uma análise dos resultados comparando com as leituras realizadas. “A Libras não escapa de
representar as relações políticas e sociais de seus comunicantes, em seus signos, ecoam os
simbolismos de nossa sociedade, no qual o racismo e preconceito transparecem nas relações
sociais” (CRISTINA, 2017, 06). Nesse sentido, nossas considerações finais almejam demonstrar a
importância de oferecer às crianças surdas uma educação diversificada tratando de temas como o
racismo, para possibilitar a sua desconstrução.

Ensino de libras como L2 para servidores, fornecedores e terceirizados da Universidade
Federal de Goiás (UFG)
Katileen Rodrigues COUTO (G/UFG)
Sandra Gonçalves MACHADO (G/UFG)
Orientadora: Gláucia Xavier dos Santos PAIVA (D/UFG)
Este projeto tem como objetivo propiciar uma melhor interação entre Surdos e ouvintes da UFG, nas
áreas de comum acesso da Faculdade de Letras, através da Língua Brasileira de Sinais (Libras). Sua
realização é justificada pela dificuldade de comunicação entre os Surdos (professores e alunos) e
servidores, fornecedores e terceirizados. Percebemos que a barreira linguística, em algumas
situações pode privar o Surdo de práticas básicas, como conseguir um livro na biblioteca, por
exemplo. Observar o cotidiano de uma pessoa surda nos permite sentir, de certo modo, a angústia
existente na ausência da comunicação. É através da socialização do convívio em sociedade, que
se obtém a evolução particular, como por exemplo, o desenvolvimento de sua identidade. Sob o
ponto de vista teórico autores como Capovilla (2000), Libâneo (2013), dentre outros, embasam
nosso estudo. Sob o ponto de vista metodológico, nosso trabalho será dividido em quatro fases:
inicialmente será feita a aplicação de um questionário, a fim de observar o que os ouvintes sabem
sobre o Surdo e a libras; logo após a análise do questionário, pretendemos verificar o interesse dos
ouvintes em aprender libras como L2; na terceira etapa almejamos ministrar aulas práticas e
teóricas a fim de proporcionar o aprendizado da língua; por fim, aplicaremos um outro questionário
para verificar possíveis mudanças, nos participantes em relação ao Surdo e à libras. Nossas
considerações finais almejam demonstrar a importância de oferecer informação e ensino de Libras
como L2 aos servidores, fornecedores e terceirizados. A Lei Nº 10.436, de 24 de abril de 2002
legitima a Libras como segunda língua oficial do Brasil, ainda assim observamos que as
informações não alcançam todas as instâncias da sociedade. Nesse sentido, consideramos de
fundamental importância difundir a Libras entre a comunidade universitária, em todos os setores.

O ensino de português para alunos surdos no âmbito regular
Gean Campos FELIPE(G/UFG)
Orientadora: Gláucia Xavier dos Santos PAIVA (D/UFG)
Este estudo tem como objetivo realizar uma análise das metodologias e dos materiais utilizados para
o ensino de Português em salas de aula inclusivas por compreender que esse processo é importante
para a formação do aluno Surdo. Diversas pesquisas na área têm demonstrado que as metodologias
e os materias utilizados no ensino de crianças, ouvintes ou não, são de grande importância no
aprendizado destes. Nesse sentido, a realização deste estudo justifica-se e é de grande valia, pois os
alunos surdos têm necessidades específicas no aprendizado do Português, e as metodologias
utilizadas podem promover um melhor aprendizado. Através dos artigos de Lima (2006), Fernandes
(2007), Almeida, Santos e Lacerda (2015) foram levantadas as contribuições para a área de ensino
de português como L2 e metodologias adotadas em sala de aula junto com os materiais passados aos
alunos Surdos das escolas públicas de ensino regular. Percebemos grandes mudanças ocorridas no
ensino de português para surdos ao longo do tempo e que é necessário que as metodologias de
ensino que acompanhem essas mudanças paralelamente. Temos constatado que as metodologias
utilizadas atualmente estão ultrapassadas e necessitam de mudanças acompanhadas de mais estudos
na aréa para auxiliar não só o estudo do português mas também de outras matérias em geral.

Consequências da invisibilidade
Raphaela Mazer TAGLIAPIETRA (G/UFG)
Orientadora: Gláucia Xavier dos Santos PAIVA (D/UFG)
A necessidade de debater as consequências da invisibilidade do surdo e da comunidade surda tem se
tornado cada vez maior, sabendo disso, o trabalho tem como objetivo mostrar a necessidade de
visibilidade do sujeito Surdo para que haja a real inclusão na sociedade. O que justifica é a
segregação cada vez mais frequente, causada pela falta de conhecimento da sua língua e capacidade
cognitiva. Os pontos de vista teóricos deste projeto se baseiam em Carlos Skliar (1999; 1997),
Giuseppe Rinaldi (1997), Karin Strobel (2009), Noam Chomsky (2005) e José de S. Martins (1997),
trazendo estudos sobre a capacidade cognitiva do indivíduo surdo, sobre a importância da língua de
sinais (LS) para seu desenvolvimento, entre outros temas. A proposta metodológica baseia-se na
aquisição falha da língua devido a invisibilidade da mesma, o método adotado foi o histórico,
acompanhando uma pesquisa explicativa, para que assim, seja possível chegar numa conclusão das
consequências de tal exclusão. As considerações finais têm o intuito de levar o leitor a um ambiente
em que ele possa compreender como a visibilidade da surdez em papéis sociais, políticos e afins são
de extrema importância para a inserção do surdo no papel de indivíduo pensante e com capacidade
cognitiva e possibilitando assim, uma convivência mais harmoniosa entre Surdos e ouvintes.

Vídeo aulas em Espanhol - uma proposta COLABORATIVA de sala de aula invertida para
alunos da Educação Básica
Iris Oliveira de CARVALHO (PG/UFG)
Neuda Alves do LAGO (D/UFG)
Segundo Castells (1999) a fluidez da informação e do conhecimento traz outra configuração para a
sociedade. A sociedade do conhecimento exige novas abordagens de ensino, principalmente para
adolescentes, que vivem conectados por meio de seus celulares e computadores. Essa mudança de
paradigma influenciada pelas tecnologias presentes no cotidiano, segundo Belloni (2001), nos
obrigam a formar, na Educação Básica, um novo tipo de indivíduo, dotado de postura autônoma,
criativa, crítica e reflexiva que o torne qualificado e capaz de se adaptar às novas situações, sempre
disposto a aprender. Assim, esta pesquisa pretende trazer uma proposta colaborativa de sala de aula
invertida para os alunos da Educação Básica. A intenção é torná-los agentes do seu processo de
ensino aprendizagem, por meio da produção de vídeo-aulas e propostas de atividades para a
consolidação dos temas previstos para a primeira série do Ensino Médio. O objetivo principal é
perceber se a mudança da perspectiva do trabalho em sala de aula pode levar a mudanças nos papéis
de aluno e professor, no processo de ensino-aprendizagem. Buscamos verificar se houve melhoria
na motivação e autonomia, e observar, na visão do aluno, se existem benefícios no desenvolvimento
de um currículo baseado em contexto híbrido. Esta pesquisa se caracteriza como um estudo de base
qualitativa, uma observação participante e um estudo de caso. Para este estudo, utilizaremos como
instrumentos de coleta dois questionários (inicial e final), gravação das vídeo-aulas realizadas pelos
alunos, interação via whatsapp entre a pesquisadora participante e os grupos de alunos responsáveis
por mediar os conteúdos. Para sustentar teoricamente esta pesquisa, utilizaremos os pressupostos de
Horn e Staker (2015), Moran (2007, 2015) sobre o ensino híbrido; Bergmann e Sams (2018) sobre a
sala de aula invertida; Bacich (2018) e Moran (2018) com respeito às metodologias ativas.

A Interculturalidade Na Construção da Práxis de Professor de Português como Língua
Estrangeira em Formação
Mirielle Rosa Nunes FARIA (G/UFG)
Orientadora: Leila Borges Dias SANTOS(D/UFG)

O interesse é tratar a interação em sala de aula por meio das trocas socioculturais e das experiências
que cada aluno carrega por meio de relatos deles próprios, a princípio para incentivar a oralidade
em língua portuguesa independente de seu nível. Com isso, introduzir conceitos da língua alvo para
tornar seu uso útil em narrativas e necessidades no ambiente de interação cotidiana. Nesse contexto,
com os estudantes da graduação estando no Brasil para intercâmbio, ao chegarem na universidade
precisam pedir informações, saber o horário do ônibus, comprar a passagem de ônibus, a ficha do
restaurante universitário dentre outras necessidades. Essa imersão na língua enaltece a
aprendizagem do aluno estrangeiro, de modo que ele experiencia a língua. Assim, é possível apurar
o ensino-aprendizagem com o recurso das trocas culturais, as quais fazem um trajeto muito
correspondente à língua.
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