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Sobre o evento  
  

Em 2018, o PET Letras Ufal, em parceria com o Núcleo de Estudos 
Indigenistas – NEI, a Direção da Faculdade de Letras e as Coordenações de 
Graduação, traz para a 11ª Semana de Letras o tema ―Contemporaneus‖. 

A Semana de Letras é um evento de periodicidade anual que recebe um 
público de, em média, 300 participantes, e tem o objetivo de, por meio das 
discussões dos temas propostos, integrar ainda mais a comunidade acadêmica 
de Letras de diversas unidades. Este ano, o evento abrigará a VIII Jornada de 
Estudos Indigenistas e contará com conferências, palestras, minicursos, mesas 
redondas, oficinas, comunicações orais de graduandos, CinePET, CINEI e 
apresentações culturais, além da VI Expoletras, com as segundas edições do 
Retrato e do Retrate, e o VI concurso de contos Arriete Vilela. Assim, 
convidamos todos a participarem da nossa 11ª edição da Semana de Letras da 
Ufal. 

A proposta temática surgiu em decorrência da necessidade de reflexão 
acerca da Linguagem no tempo contemporâneo tanto no âmbito na Literatura 
quanto no âmbito da Linguística. Assim, para fomentar essa discussão, 
algumas datas redondas foram escolhidas.   

No âmbito da Linguística, serão celebrados os 80 anos de nascimento de 
Michel Pêcheux, bem como os 50 anos do Movimento - que impulsionou o 
surgimento da Análise do Discurso - de maio de 1968 na França. Ademais, 
durante a 11ª edição da Semana de Letras, serão abordadas questões em 
torno do atual contexto da produção científica na ampla área da Linguagem, isto 
é, os vários aspectos associados ao fazer científico contemporâneo voltado 
para o seu estudo.  

No âmbito da Literatura de Língua Espanhola, as datas escolhidas foram 
os 55 anos da primeira publicação de Rayuela, de Julio Cortázar e 20 anos de 
morte de Octavio Paz. Quanto à Literatura de Língua Francesa, 190 anos de 
nascimento de Julio Verne e 120 anos de morte de Mallarmé. Em torno da 
Literatura de Língua Inglesa, celebramos os 200 e 90 anos das primeiras 
publicações de duas grandes produções, sendo elas, respectivamente, 
Frankenstein, de Mary Shelley e O chamado de Chtulhu, de H. P. Lovecraft. E, 
por fim, no âmbito na Literatura de Língua Portuguesa, as datas selecionadas 
foram: 100 anos de morte de Olavo Bilac, 100 anos de nascimento Antonio 
Candido, e uma série de datas associadas ao modernismo brasileiro. 

Algumas datas marcantes na história do país relacionadas ao período da 
ditadura militar também serão abordadas no decorrer da 11ª Semana de Letras, 
buscando, sobretudo, associá-las ao atual contexto sócio-político no qual 
estamos inseridos. São elas os 50 anos do Ato Institucional Número Cinco (AI-
5), 30 anos de publicação da Constituição de 1988 e 30 anos da invasão militar 
ao Congresso da União Nacional dos Estudantes. A essas datas, em um plano 
histórico global, somam-se os 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial. 

 
O logo da 11ª edição da Semana de Letras foi escolhido, dentre outros 

aspectos, como forma de homenagem aos 120 anos de nascimento do pintor 
surrealista René Magritte, sendo uma referência direta ao seu quadro ―O falso 
espelho‖ que, por sua vez, completa, em 2018, 90 anos de sua criação. O olho 



presente tanto na obra pictórica quanto no logo representa, em sua simbologia, 
uma janela para a alma e para o mundo, revelando e percebendo, vendo tudo 
ou absolutamente nada. O olho ilumina, compreende, expressa, protege, critica 
e fita. Já a substituição das nuvens presentes na obra de Magritte pelas 
imagens de prédios e ruas foi feita com o intuito de representar o caos 
vivenciado nos grandes centros urbanos, marca da sociedade contemporânea. 
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FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICA DOS EGRESSOS DO CURSO DE 

LETRAS/PORTUGUÊS: INTERPRETANDO AÇÕES-DISCURSOS 

Adeilda Maria da Silva 

Profa. Dra. Rita de Cássia Souto Maior  

  

Nossa pesquisa tem como base a noção de discurso bakhtiniano (BAKHTIN, 

2003) e defendemos um conceito de formação na qual o professor reflete sobre 

sua própria prática (TARDIF, 2011, NÓVOA, 2009). Dessa forma, entendemos 

que o trabalho com diários reflexivos pode ser um bom instrumento nesse 

sentido (MAGALHÃES 2004; SOUTO MAIOR, 2018). Desse modo, conduzimos 

nosso estudo através da pesquisa qualitativa (LESSA, 2011) e da abordagem 

interpretativista de Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 1996). Além disso, 

com a finalidade de refletir acerca das questões que envolvem os discursos 

sobre a formação e a prática de professores, analisamos parte do Projeto 

Pedagógico do Curso de Letras Português/UFAL-2014 e os diários reflexivos 

de duas egressas (uma do ano de 1995 e a outra do ano de 2005, ambas do 

Curso de Letras Português da Universidade Federal de Alagoas), junto com um 

questionário composto por três questões abertas e a análise dos diários de 

campo da observação que fizemos das aulas de uma dessas egressas. Nas 

análises observamos os conflitos que essas egressas dizem vivenciar nas suas 

práticas docentes e a busca de resoluções para os problemas que essas dizem 

lidar no seu cotidiano em classe. Pois sabemos que não é fácil encontrar meios 

para encarar esses problemas já existentes, bem como os que poderão surgir 

ao longo da carreira docente nas atividades em sala de aula. Vimos também 

que, no processo de formação, o/a graduando/a pode pensar em formas de 

desconstruir e reconstruir as ações do seu cotidiano docente, caso a prática 

seja inserida de maneira mais efetiva nas suas atividades acadêmicas e a 

Universidade se aproxime mais das escolas. 

 

Palavras-chave: Diários reflexivos; Formação Docente; Análise discursiva. 

 

  

PESO E TEXTURA NA LEITURA DE “OS ANÕES”, DE VERONICA STIGGER 

Alana Araújo Rodrigues 

Jaiane Beatriz Cavalcante dos Santos 

Prof. Marcelo Ferreira Marques 

 

A leitura de um livro não se restringe às palavras que compõem o seu texto; 

muitas vezes, o desenho da fonte, a distribuição dos parágrafos na página, o 

material do qual o livro se constitui e outros elementos de natureza física podem 

completar essa experiência. Nesse sentido, o livro Os Anões (2010), da 

escritora gaúcha Veronica Stigger, pode ser aproximado do que conhecemos 

como livro-objeto, ainda que esse termo encerre parcela grande de problemas. 

O volume, cujo sumário se encontra dividido em três etapas - ―pré-histórias‖, 

―histórias‖ e ―histórias da arte‖-, é composto por narrativas curtas, que fazem uso 
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de gêneros como o bilhete, o anúncio, o texto dramático etc. O formato 

achatado, em dimensões reduzidas se comparado aos formatos mais comuns 

de livros, e a composição das páginas em papel cartonado, que lhe dão um 

aspecto rechonchudo, não criam dificuldades para que associemos o aspecto 

material do livro à ideia de pequenez para a qual o título e as personagens do 

primeiro conto apontam. Em outros termos, a diagramação e as narrativas 

encadeiam-se na constituição de experiências de leitura que misturam o banal 

ao absurdo, e apontam ―caminhos‖ de observação das atitudes humanas. Esses 

aspectos nos fazem pensar que, junto do humor peculiar, talvez exista algo 

próximo de uma curiosidade antropológica nesse livro, e ler seus contos poderá 

se assemelhar ao desbravar de uma caverna (―caverna‖ inclusive é o título do 

segundo texto apresentado no sumário), coisa que podemos destacar nas 

páginas escuras que iniciam essa ―caminhada‖ em que somente os textos estão 

―iluminados‖ pela lanterna da leitura. O propósito deste trabalho, de natureza 

bibliográfica e qualitativa, é analisar a referida obra, observando como a relação 

entre a diagramação e as narrativas encadeiam-se na constituição de 

experiências de leitura que misturam o natural ao fantástico, proporcionando um 

contato sensorial ao passo que nos conduz no percurso de observação interna e 

externa das ações humanas. O aporte teórico está baseado em Cortázar (2018), 

Silveira (2008) e Roas (2014).    

 

Palavras-chave: Veronica Stigger, Os anões, Conto brasileiro contemporâneo; 

Livro-objeto. 

  

  

GOTTLOB FREGE E A SEMÂNTICA FORMAL: PARA UMA (META)SEMÂNTICA 

DO SUBSTANTIVO ALEMÃO SATZ  

Alexandre Sales Macedo Barbosa 

Profa. Dra. Núbia R. B. Faria 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar, no texto de Frege ―Sobre sentido e 

referência‖ [1892], as ocorrências e usos do termo sentença (Satz). Através de 

uma leitura da tradução brasileira (Edusp, 2009) em cotejo com o original 

alemão, podemos perceber uma oscilação terminológica em torno deste termo, 

tanto na própria argumentação do autor, quanto nas soluções encontradas pelo 

tradutor. Este se utiliza de abundantes notas - 74 ao todo - que esclarecem e 

justificam muitas das escolhas feitas, porém a própria polissemia do 

substantivo alemão Satz dificulta, na tradução, a precisão exigida pelo tema. 

Podendo significar, em português, sentença, frase, proposição, oração, período 

etc., Satz é traduzido em todo o texto como sentença, seguindo o registro 

lógico da temática. Esta escolha não é explicitada pelo autor em nota; 

acreditamos que a ausência de uma nota explicativa dos vários sentidos de 

Satz acaba constituindo um problema para a compreensão. Em alemão, Satz é 

utilizado tanto no campo da Lógica, para designar o que chamamos de 

sentença, como no da gramática tradicional, para designar o que chamamos de 

oração. Como o autor passa constantemente de um campo ao outro (da Lógica 
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à gramática, e vice-versa), poder-se-ia traduzir Satz ora por sentença, ora por 

oração, o que, no entanto, visivelmente prejudicaria a compreensão de que se 

trata do mesmo conceito. Neste sentido, a escolha da tradução se justifica. 

Todavia, os problemas aumentam quando Frege trata dos vários tipos de 

Sätze: Nebensatz, Hauptsatz, Satzgefüge, por exemplo, traduzidos 

respectivamente por sentença subordinada, sentença independente, sentença 

composta, correspondem na verdade ao que chamamos em gramática 

respectivamente de oração subordinada, oração principal e período composto. 

Ao optar por manter sentença tanto no registro lógico como no gramatical, a 

tradução se afasta deliberadamente deste último; estas e outras opções, assim, 

ao preço de não se afastarem do registro lógico com sentença, acabam 

causando outros tipos de dificuldade. Nosso objetivo, porém, não é sugerir uma 

tradução alternativa para o termo, mas apenas problematizar as dificuldades 

em se estabelecer uma compreensão dos sentidos do termo alemão, a fim de 

lançar luz sobre a leitura deste texto seminal para a Semântica. 

 

Palavras-chave: Sentença, Semântica, Frege. 

  

  

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PROMOVENDO ENSINO DE INGLÊS: LETRAMENTO 

CRÍTICO E EDUCAÇÃO PARA JUSTIÇA SOCIAL 

Ana Cristina Lopes do Espírito Santo 

Prof. Dr. Sérgio Ifa  

  

Esta comunicação objetiva apresentar o relato de experiência de uma 

professora no Projeto Casa de Cultura no Campus, que fez uso de práticas 

pedagógicas na perspectiva do Letramento Crítico (Janks, 2014) aliada à 

educação para a justiça social como forma de prover ferramentas para 

examinar como a opressão e o poder operam nos posicionamentos dos alunos 

bem como os motiva e auxilia no processo de aprendizagem de inglês. De 

acordo com Bakhtin apud Soares, 1998, a atividade humana está sempre 

relacionada com a utilização da língua.  É pela interação, lugar de constituição 

das relações sociais, que estabelecem/concretizam-se discursos. Quais 

posicionamentos podem ser revelados nos discursos? A pesquisa é de caráter 

qualitativa e etnográfica. Os dados foram gerados por meio de diários de 

campo, gravações, questionários e produções dos alunos. Analisou-se os 

discursos de alunos e da professora nos momentos de aulas em que os 

participantes tinham que se expressar sobre os questionamentos lançados. O 

resultado é muito relevante porque sublinha a importância do trabalho sob a 

perspectiva do LC para provocar aprendizagem significativa para os alunos. 

 

Palavras-chave: Língua inglesa, Letramento crítico, Justiça social. 
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EDUCAÇÃO EM FOCO: OS ECOS DAS TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS NO 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Anderson da Silva Pereira 

Christine Tayse Gomes de Barros 

Profa. Dra. Ana Carolina Faria Coutinho Gléria 

 

O trabalho docente exige do professor, em sua prática efetiva, a adoção de 

ações de ensino e avaliação que ecoam a presença, mesmo que de forma 

indireta e implícita, das chamadas tendências pedagógicas (LIBÂNEO, 2014), 

considerando que a prática escolar possui condicionantes sociopolíticos que 

delimitam e constituem o professor (como mediador de conhecimento e sujeito 

social) e seu ambiente de trabalho. O papel da escola, os conteúdos de ensino, 

os métodos, o relacionamento professor-aluno, os pressupostos de 

aprendizagem e a manifestação na prática escolar estão intimamente ligados 

em uma relação homogênea, mas, a depender de cada tendência, a 

perspectiva de cada fator é distinta. Professores diferentes, aulas diferentes, 

alunos diferentes, tendências pedagógicas igualmente diferentes. Quais as 

implicações da presença dessas tendências no processo de ensino e 

aprendizagem? Tendo isso em vista, essa Pesquisa Qualitativa (LÜDKE E 

ANDRÉ, 1986) tem como objetivo identificar essas tendências pedagógicas em 

uma aula de Língua Portuguesa de uma turma do Ensino Fundamental II da 

cidade de Maceió-AL e refletir sobre as implicações dessas tendências no 

processo de ensino e aprendizagem. Para essa reflexão, buscamos suporte 

teórico em discussões acerca das relações entre a prática escolar e as 

tendências pedagógicas, abordando as suas possiblidades de ensino 

(LIBÂNEO, 2014) e nos pressupostos dos métodos de avaliação da 

aprendizagem (LUCKESI, 2011). Os dados coletados mostram que, se em um 

primeiro momento evidenciamos a presença de apenas uma tendência, o que 

poderia caracterizar toda a aula do professor seguindo aquele determinado 

pressuposto teórico, em outro momento, encontramos uma tendência distinta 

da anterior, provando que a prática docente do professor é constituída de ecos 

de mais de uma tendência pedagógica e que o ensino e aprendizagem, 

colocados em xeque, dialogam com esse misto teórico. 

 

Palavras-chave: Tendências pedagógicas, Ensino e Aprendizagem, Avaliação. 

  

 

O USO DA PLATAFORMA KAHOOT APLICADA AO ENSINO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA: EXPERIÊNCIA EM SALA DE AULA 

 

Anderson Melo Gomes 

Fabricio de Lima Goes 

 

É inegável a importância da tecnologia na atualidade e apesar de nem todas as 

escolas possuírem laboratórios de informática, consideramos ser possível a 
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inserção de tecnologias aplicadas ao ensino de língua portuguesa, desde que 

baseados conceito do M-learning, visto que a maioria dos estudantes dispõem 

de aparelhos móveis que podem ser utilizados para auxiliar no processo de 

ensino-aprendizagem. Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo 

relatar uma experiência de ensino em que testou-se a funcionalidade da 

ferramenta Kahoot aplicada ao ensino de língua portuguesa. Para tanto, 

embasamo-nos teoricamente nas contribuições de M-learning (GRUND E GIL, 

2011; CABRERO E CASTAÑO, 2013). Metodologicamente, elaboramos na 

plataforma kahoot um quiz com dez perguntas referente ao assunto figuras de 

linguagem a fim de verificar as funcionalidades da ferramenta e, por seguinte 

sua cooperação no processo de ensino-aprendizagem. O resultado demonstrou 

que a plataforma é de fácil utilização, posto que possui inteligência artificial, o 

que contribui para que os professores que possuem pouca afinidade com as 

tecnologias consigam elaborar uma atividade nessa plataforma. Ademais, por 

ser um jogo com pontuação os estudantes sentem-se motivados a de estudar 

para que possam alcançar bons resultados. Como conclusão, destaca-se a 

importância da inserção de ferramentas tecnológicas, como a deste estudo, 

aplicadas ao ensino da língua portuguesa. 

 

Palavras-chave: Ensino, M-learning, Kahoot. 

 

A (RE)CONSTRUÇÃO DE SIGNIFICADOS EM PRODUÇÕES ESCRITAS EM LÍNGUA 

ESPANHOLA: ARGUMENTAÇÃO E CRITICIDADE 

 

Andrey Ronald Monteiro da Silva 

Profa. Dra. Flávia Colen Meniconi  

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados de uma 

pesquisa do PIBIC realizada durante o período de 2017 e 2018. A investigação 

teve como objetivo geral descrever e interpretar o processo de ensino-

aprendizagem da produção de textos argumentativos em língua espanhola de 

uma turma de nível básico do Projeto Casas de Cultura no Campus (CCC) 

desenvolvido na Faculdade de Letras (FALE) da Universidade Federal de 

Alagoas (UFAL). O embasamento teórico que direcionou a pesquisa foi o 

Letramento Crítico (JANKS, 2016; MATTOS et al., 2011; SANTOS e IFA, 2010; 

STELLA e IFA, 2014) que por sua vez, defenda a formação crítica e cidadã dos 

alunos. Trabalhou-se, nesse período, temas escolhidos pelos próprios alunos. 

São eles: estereótipos, preconceito, drogas, violência de gênero, a maternidade, 

etc. Duas perguntas nortearam a pesquisa, 1 - De que forma as aulas temáticas 

elaboradas pelo professor pesquisador promovem a criticidade e o 

desenvolvimento da escrita dos alunos em língua espanhola? 2 - Como os 

alunos analisam/avaliam seu desempenho linguístico-discursivo nas aulas de 

língua espanhola? A pesquisa seguiu as orientações da pesquisa narrativa 

(CLANDININ e CONNELLY, 2011; PAIVA, 2008) porque entendemos que as 

histórias são fundamentais para compreender os homens e as mulheres e seus 
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avanços, retrocessos, conquistas e aprendizagens. Já com o ensino de línguas 

estrangeiras, estudamos Teixeira e Ribeiro (2012). Como resultado, as 

discussões desenvolvidas durante as aulas foram de vital importância para a 

assimilação de vocabulários da língua espanhola, mas, principalmente, serviram 

para o desenvolvimento da criticidade do aluno, como também do professor, 

através da construção e reconstrução de novos significados. 

 

Palavras chaves: Letramento Crítico, Língua Espanhola, Compreensão Escrita. 

  

EXPERIÊNCIA DE UMA NOVA PFI: ANÁLISE E COMPREENSÃO DO LISTENING 

 

Beatriz Tavares Soares de Miranda 

Prof. Dr. Sérgio Ifa 

 

Este trabalho tem o objetivo de analisar o processo de aprendizagem e 

compreensão da habilidade listening, com a visão de novas experiências de 

uma PFI novata, de uma turma composta por 29 alunos do nível básico 1 de 

Língua Inglesa do Projeto de Extensão Casas de Cultura no Campus (CCC – 

Inglês), realizado na Universidade Federal de Alagoas. Para tanto e visando a 

uma avaliação e pesquisa qualitativa, foram utilizados como objetos e 

metodologias de estudo a análise de dez planos de aula para evidenciar quais 

atividades foram feitas, dez diários de classe para analisar de que forma as 

atividades resultaram, focando nos exercícios de listening, e dois questionários, 

um no início e outro próximo ao fim do curso, com opiniões dos alunos para que 

haja uma comparação entre os momentos analisados. Utilizando o Letramento 

Crítico como base fundamental de pesquisa (WOOD, SOARES E WATSON, 

2006; JANKS, 2012) que, parafraseando Lina Bell Soares e Karen Wood (A 

Critical Literacy Perspective for Teaching and Learning Social Studies, The 

Reading Teacher Vol. 63, No. 6 March 2010, p. 487), consiste numa abordagem 

pedagógica com foco em questões políticas, socioculturais, históricas e 

econômicas para uma melhor formação dos estudantes. Com isso, formam-se 

pessoas mais criticamente conscientes de seus valores e responsabilidades na 

sociedade. Focando a análise na construção e compreensão da habilidade 

listening dos alunos, foram realizadas atividades com áudios autênticos e não 

autênticos para comparar os resultados de ambas as formas, atividades de 

bottom up e top down, utilizando músicas e vídeos, assim como dinâmicas em 

sala, constantemente proporcionando e incentivando reflexões críticas aos 

alunos, em função de sempre trabalhar o Letramento Crítico. Com isso, os 

resultados esperados são um aprendizado voltado para a ação social e para a 

construção e formação crítica dos alunos de forma contextualizada e discursiva, 

assim como uma considerável melhoria na habilidade listening dos estudantes. 

 

Palavras-chave: Letramento Crítico, listening, CCC, Língua Inglesa, análise, 

atividades. 

 



21 | P á g i n a  
 

LETRAMENTO CRÍTICO E JUSTIÇA SOCIAL: PROBLEMATIZANDO SISTEMAS DE 

OPRESSÃO NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE INGLÊS COMO LÍNGUA 

ADICIONAL 

 

Benyelton Miguel dos Santos 

 

Muitos educadores definem a educação para Justiça Social como um campo 

essencial de combate aos sistemas de opressão da sociedade pós-moderna 

(WESTHEIMER, 2010; JANKS, 2010;  BROWN, 2015). Para mim, um dos 

desafios é planejar uma aula de língua inglesa como língua adicional - ILA 

(HAUPT & VIEIRA, 2007), que contemple os objetivos da Pedagogia para 

Justiça Social - PJS (ADAMS 2016, WESTHEIMER, 2010). Isso se mostra uma 

discussão relevante para a prática docente em várias áreas. A PJS propõe que 

o ensino deve contestar estruturas históricas de opressão presentes em nossa 

sociedade, sugerindo que o educador prepare atividades em sala de aula que 

oportunizem a contestação e reflexão sobre os sistemas de opressão. Essa 

pedagogia se alinha com a postura do Letramento Crítico (MONTE-MÓR, 2007; 

JANKS,2010;  LANKSHEAR & KNOBEL, 2007), que é uma forma de ―ler o 

mundo‖ com um olhar reflexivo e crítico, considerando articulações de poder e 

(re)construção de significados. O objetivo da apresentação é problematizar a 

prática do ensino de ILA, alinhando-a com com as ideias da PJS e pautada na 

perspectiva do LC. 

 

Palavras-chave: Letramento Crítico, Justiça Social, Inglês como Língua 

Adicional. 

  

 

UTOPIA CORPÓREA: POSSIBILIDADE DE SONHO EM “ROSA DE HIROSHIMA”, 

PERFORMADO POR NEY MATOGROSSO  

Cecilília de Lima Silva 

Profa. Dra. Maria Gabriela Fernandes da Costa 

  

No século XX, houve o fim trágico da II Guerra Mundial marcado pelo 

lançamento de bombas nucleares em cidades do Japão. A violência desse fato 

serviu como fonte para autores/as nacionais e internacionais tecerem obras 

literárias com um olhar crítico sobre a realidade vigente e/ou sobre a 

antecipação de um futuro distópico, em oposição às obras utópicas, marcadas 

pela ideia da esperança e do sonho de um bom lugar (eutopia). No entanto, 

assim como pode não existir um lugar de todo bom, os maus lugares podem 

ser o ponto de partida para uma literatura em que o objetivo seja a 

possibilidade de sonhar o bom lugar. O presente trabalho busca como objetivo 

contribuir para os estudos críticos da utopia e distopia a partir de uma análise 

do poema ―Rosa de Hiroxima‖, de Vinicius de Moraes (1954) – como uma 

metáfora versificada do desastre ocorrido em Hiroshima – em 1945 e com a 

interpretação de Ney Matogrosso em conjunto com o grupo vocal brasileiro 
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Secos & Molhados (1973). Com base em teóricos/as da utopia como Ayres 

(2015), Bloch (2001), Costa (2015) entre outros/as, pensadores/as de áreas 

como a estética da recepção (ISER, 1979), a performance  (ZUMTHOR, 2014) 

e a dança, à luz da coreologia  (MARQUES, 1992), investiga-se a possibilidade 

de vislumbrar um caminho utópico dentro de um poema cuja interpretação pode 

ser distópica por meio de elementos como o movimento do corpo e o tom da 

voz do cantor em sua leitura performática. Estes elementos, unidos, podem 

revelar ao/à leitor/a (ou expectador/a) uma das inúmeras formas de jogar com o 

texto literário, criando uma brecha para, então, poder sonhar com o bom lugar. 

 

Palavras chaves: Utopia, Distopia, Performance, Ambiguidade. 

  

DIMENSÃO TEXTUAL E SUA RELAÇÃO COM O PAPAEL ARGUMENTATIVO DOS 

SINAIS DE PONTUAÇÃO 

Cleydson Marcone Salgueiro da Silva 

Elias André da Silva  

Prof. Dr. Elias André da Silva 

 

O texto escrito é inerentemente composto por elementos linguísticos (lexicais e 

gramaticais), mas também por marcas extralinguísticas: as informações que não 

figuram na superfície textual e, sim, em um plano mais discursivo. Este trabalho, 

ainda em andamento, objetiva investigar o comportamento assumido pelos 

sinais de pontuação em textos de menor e maior dimensão de elementos 

linguísticos, relacionando essa dimensionalidade ao caráter argumentativo ou 

estrutural para o uso da pontuação. Para tanto, fundamentando-se em autores 

como Lima (2003), Dahlet (2006), Bakhtin (2011), Koch (2012) e, por fim, Puzzo 

e Kozma (2014), a análise voltou-se para textos dos gêneros 

textuais/discursivos Charge, por sua menor dimensão textual, e notícia que, 

opondo-se a gênero anterior, apresenta uma maior dimensão. A hipótese 

central, a ser constatada na análise, é a de que, em textos de menor dimensão, 

haveria uma maior necessidade de recorrência ao plano discursivo para 

transmitir a totalidade de suas ideias. Nesse caso, os sinais de pontuação 

tendem a adquirir uma função mais argumentativa, ou seja, eles são colocados 

não pelo regimento de regras estruturais (como a maioria das gramáticas 

normativas apresentam), mas, sim, pelo aspecto argumentativo de que também 

são dotados os sinais de pontuação. Porém, em nenhum momento, de forma 

alguma pensou-se em negar a argumentatividade dos sinais de pontuação 

presentes em textos de maior dimensão, isso seria equívoco, o que não anula 

tal hipótese. O que se pretende discutir nesse trabalho é relação entre a 

dimensão do texto e o maior ou menor grau de força argumentativa atingida 

pelo uso da pontuação. Isso, no sentido de que quanto menor for o texto – como 

a charge, por exemplo – maior a força argumentativa advinda da pontuação. 

 

Palavras-chave: Argumentação, Dimensão Textual, Pontuação. 

  

A ROSA DE HIROXIMA: METÁFORAS DE UMA BOMBA VERSO A VERSO 
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Cristina Thuylya Patriota Valença 

Profa. Dra. Gildea Vilela Brandão  

  

Desde a Antiguidade uma definição acerca da metáfora é buscada por teóricos 

da área. E essa definição já foi desde a simples substituição de um termo por 

outro até ao embelezamento da linguagem corriqueira. Entretanto, atualmente, 

adota-se a posição de que metáfora é uma relação feita entre dois termos por 

meio da analogia, ou seja, de elementos em comum que a ideia dos termos 

traz ao leitor. É uma experiência pessoal aliada ao ponto de vista e à 

subjetividade de seu autor sobre determinado conteúdo. É a partir desse 

conceito atual que foram observadas as metáforas no poema ―Rosa de 

Hiroshima‖, de Vinicius de Moraes. A análise objetivou mostrar como Vinicius 

utilizou metáforas na construção da temática político-social, sendo essas 

metáforas a base para manter o lirismo apesar da crueldade social do tema. 

Inicialmente, foram elencadas as metáforas contidas no poema e identificadas 

as relações analógicas entre termos comparantes e comparados; em seguida, 

uniu-se tais metáforas ao arcabouço teórico desenvolvido por nomes como 

Octávio Paz, Antônio Cândido e Alfredo Bosi; por fim, as análises foram feitas 

levando em consideração a realidade histórico-social em que o poema está 

inserido. Chegou-se à conclusão que no poema ―A Rosa de Hiroxima‖, Vinicius 

de Moraes utilizou palavras cotidianas, abrindo mão da formalidade lexical e 

aproximando os termos utilizados como comparados do público, talvez esse 

tenha sido o grande diferencial desse poema: a seleção de palavras de fácil 

compreensão em contraponto com a complexidade do tema. O cenário de 

destruição, incerteza e falta de perspectivas gerados pela Guerra foi relatado a 

partir da desconstrução da beleza de uma rosa, estabelecendo, assim, um fio 

quase invisível para separar beleza e horror. 

 

Palavras-chave: Metáfora, Poema, Vinicius de Moraes, Analogia.  

  

  

LETRAMENTO CRÍTICO E DIALOGISMO EM PRODUÇÕES ESCRITAS DE ALUNOS 

DE LÍNGUA ESPANHOLA DO PROJETO CASA DE CULTURA NO CAMPUS 

 

Dara Raiza Melo de Souza 

Profa. Dra. Flávia Colen Meniconi 

  

Esta proposta de comunicação tem como objetivo apresentar uma pesquisa em 

desenvolvimento acerca do trabalho com o letramento crítico em produções 

escritas de resenhas nas aulas de língua espanhola. A pesquisa de deu em 

uma turma de espanhol do projeto de extensão Casa de Cultura no Campus 

(CCC/ESPANHOL) da Faculdade de Letras (LETRAS/ESPANHOL), na 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL). A proposta de investigação surgiu a 

partir do nosso interesse em trabalhar com o letramento crítico nas aulas de 
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espanhol, tendo como referência a concepção dialógica de língua de Bakhtin 

(1998, 2003, 2004), a visão do professor como agente de letramento consoante 

(LIMA; SOUTO MAIOR, 2014) e as pesquisas realizadas sobre o processo de 

ensino-aprendizagem da escrita em língua espanhola (MENICONI, 2015, 

2017,2018). A base metodológica que sustentou o estudo foi a pesquisa-ação 

interventiva (THIOLLENT, 1985; ENGEL, 2000), a partir do desenvolvimento de 

uma sequência didática de ensino-aprendizagem do gênero resenha crítica em 

espanhol. O corpus analisado é composto de produções escritas e reescritas 

pelos alunos participantes da pesquisa. O presente trabalho possibilitou 

repensar o ensino de línguas espanhola na CCC, não apenas como uma 

prática voltada para o trabalho com a gramática e o vocabulário, mas, 

principalmente, como uma proposta de formação para a cidadania, 

transformação social e criticidade. A sequência didática desenvolvida 

evidenciou que as práticas dialógicas e interacionais tornam o ensino de 

línguas mais significativo para os alunos. Por meio delas é possível trabalhar 

tanto a estrutura da língua de forma contextualizada, quanto a formação crítica 

e reflexiva. Assim, acreditamos que a pesquisa possibilitou refletir sobre as 

dificuldades apresentadas pelos alunos e buscar meios para aprimorar o 

ensino-aprendizagem da língua espanhola no projeto, visando sempre 

encontrar novas ferramentas didáticas que contribuam para o processo de 

ensino-aprendizagem do espanhol como língua adicional. 

 

Palavras-chave: Dialogismo, Letramento Crítico, Língua Espanhola, Gênero 

Resenha.  

 

UNIVERSOS LITERÁRIOS: RESSIGNIFICANDO A LEITURA E A INTERPRETAÇÃO 

DE POESIA PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO  

Dara Maria Alves Melo 

Fabrício de Farias Melo 

Jaiane Beatriz Cavalcante dos Santos 

Maria Aparecida Barbosa Eleutério 

 

A partir de observações construídas durante a vivência escolar e acadêmica, 

torna-se possível depreender que o ensino do gênero poesia durante o 

segundo grau da educação básica, ensino médio, é em muitas vezes tratado de 

maneira supérflua e em muitos casos pode-se considerar inexistente. 

Compreendendo a importância de conhecer a literatura em suas distintas 

formas, concebendo a realidade de que ela está em tudo e toda parte, e que 

em seus muitos formatos encontra-se também em forma de poemas, se faz 

necessário a expansão dessa arte para além de caminhos aos quais a maioria 

dos jovens acabam percorrendo durante seus estudos. Em certos casos, a 

maneira que a literatura é apresentada acarreta no distanciamento dos jovens 

em relação a alguns textos literários. Assim, objetiva-se neste trabalho, de 

caráter qualitativo, envolver os estudantes na leitura prazerosa, de maneira 

mais específica na leitura de poemas, para que possam se debruçar sobre 
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conceitos de maneira que não lhes seja desgastante, ao tempo em que 

conhecem autores distintos, opinam sobre as obras, produzem textos autorais 

e expressam-se por meio de seus conhecimentos empíricos e teóricos. O 

presente trabalho embasa-se nas teorias de Lajolo (1993), Cereja (2005), 

Marques (2014), e Alves (2008) que corroboram com a noção de a poesia ser 

trabalhada na escola, e ser visualizada e exercida da maneira adequada nesse 

âmbito, além de contextos gerais voltados à literatura. 

 

 

 

  

NOVAS PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ENSINO 

DA LIBRAS, BASEADAS NO QECR: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Dayse Caroline Teixeira Lima 

Prof. Dr. Thiago Bruno de Souza Santos  

 

Este trabalho explana sobre a possibilidade do surgimento de uma nova 

metodologia no ensino de Libras percebido através de um trabalho feito na 

academia no curso de Licenciatura em Letras Libras realizado na Universidade 

Federal de Alagoas. Primeirramente investigando várias instituições que 

ofereciam o curso de libras; salientando que o objetivo do estudo esta voltado 

para o nível A1 do QECR (Quadro Europeu Comum de Referência para as 

Línguas) por isto a pesquisa foca no curso basico 1, que é seu equivalente. A 

partir de um ponto de vista critio, analisamos oa metodologia de ensino na qual 

tivemos como resultado  o uso do mesmo formato, todos em glosa, insistindo 

em um ensino de palavra e sinail. Partindo dos nossos resultados na pesquisa 

com as instituições, o desafio foi produzir um material que atendesse todos os 

critérios do QECR com os seguintes objetivos: Contextualizado do inicio ao fim, 

conter o mínimo possível de palavras em português; possibilidade de 

aprendizagem autonoma/online tanto como em aulas presenciais. A maior 

preucupação foi como seria possível trazer o ensino ultilizando somente a libras 

e evitando o uso abusivo de glosas, para alunos que muitas das vezes não 

tiveram contato algum com a língua de sinais. A concentração estava em tornar 

o conteúdo intendivel e prático. Iniciamos construindo o material em forma de 

slaides, nossas tentativas foram frustadas, pois estavam configurando-se em um  

nível  elevado para o curso básico um e voltando para o metodo do qual deveria 

ser ultrapassado. Diante de diversas tentativas descobrimos que o formato mais 

eficiente foi em vídeo. Então, conseguimos fazer seis aulas com texto, 

interpretação de texto, atividade, diálogo, vocabulário; tudo no nível A1 e 

usando totalmente a Libras. Apesar de não ter nenhum modelo pronto de 

referência para elaboração do material, conseguimos alcançar os objetivos com 

êxito, mostrando que é possível pensar em novas metodologias  para o ensino 

de Libras, se estivermos dispostos a discutir sobre e enfrentar novos desafios. 

    

Palavras-chave: Libras, Ensino da Libras, Novas Metodologias. 
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MAIOR AMOR NEM MAIS ESTRANHO EXISTE QUE O MEU: A DISMISTIFICAÇÃO 

DO AMOR ROMÂNTICO NO “SONETO DA FELICIDADE”, DE VINÍCIUS DE 

MORAES 

Débora da Silva Moreira 

Júlia Cunha Alves Cavalcante 

Profa. Dra. Susana Souto 

 

A temática do amor é uma das mais recorrentes na literatura para a constituição 

do discurso poético. Os amores irrealizados, a exaltação da pessoa amada e a 

idealização sentimental ocupam lugar central no emaranhado do lirismo literário.  

Entretanto, nem sempre a linguagem poética, de fato, se propõe a falar daquilo 

que, aparentemente, parece óbvio e uma leitura atenta, ou seja, uma análise 

dos versos, permite uma visão diferenciada do que um poema de amor, 

realmente quer tratar. Diante disso, o principal objetivo deste trabalho é analisar, 

atentamente, a concepção amorosa presente no discurso lírico do poema 

―Soneto de fidelidade‖, de Vinicius de Moraes, classificado, por muitos, como um 

soneto de exaltação total a pessoa amada, procurando desmistificar essa ideia 

a partir de uma leitura atenta do discurso poético. Para tanto, desenvolveremos 

uma pesquisa de cunho bibliográfico, de caráter qualitativo, tendo como base 

teórica os estudos de SARMENTO (2009), RANGEL (2007), CANDIDO (2006), 

CASTELLO (1994) e PAZ (1994). Após o desenvolvimento da análise, pautada 

na observação dos aspectos temáticos e formais do poema, foi possível 

constatar que a visão de amor associada ao texto não condiz com a ideia de 

amor romântico, exaltado e infinito, mas sim de amor fugaz, inquieto e 

consciente de sua própria finitude. Assim, a presença constante do pronome 

possessivo (meu) e o uso exclusivo dos verbos na primeira pessoa do singular 

(como em ―atento‖, ―quero‖ e ―hei‖), são indícios de que o ―meu amor‖ ao qual o 

eu lírico se refere, no primeiro verso do poema, não é uma referência à pessoa 

amada, mas sim ao próprio sentimento da voz poética, ou seja, de uma 

declaração de amor ao próprio amor. 

 

Palavras-chave: Poema, Amor, Vinicius de Moraes. 

  

LETRAMENTO CRÍTICO NO ISF-UFAL: DESCONSTRUÇÕES E RECONSTRUÇÕES 

ACERCA DAS PRÁTICAS NEOLIBERAIS 

 

Diogo Fagundes Barros 

Prof. Dr. Sérgio Ifa 

 

A ideologia neoliberal se faz cada vez mais marcante no nosso dia a dia, seja 

através de projetos de lei que visam prejudicar o funcionamento dos serviços 

públicos, ou, de acordo com Gentili (2005, p.228), através de uma crescente 

tendência à mercantilização de todas as coisas. Por sua vez, Gentili (2005, 

p.228) afirma que tal fato acaba afetando tanto a realidade das coisas materiais 
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como também a materialidade da própria consciência. A pesquisa busca 

investigar e avaliar estratégias para combater as práticas dessa ideologia, bem 

como conscientizar os alunos acerca dos mecanismos neoliberais que afetam 

negativamente o Estado. Com isso em mente, se fez necessário o uso do 

Letramento Crítico (LC) como proposto por Janks (2013), que o define como 

sendo permitir que os jovens (neste caso os alunos) leiam tanto o mundo 

quanto a palavra em relação a quatro pilares básicos, são eles: poder, acesso, 

diversidade e desenhar/ redesenhar. Tal perspectiva serviu como base para o 

processo de problematização, desconstrução e reconstrução dos pontos de 

vista apresentados pelos alunos acerca do Neoliberalismo. Esta pesquisa usou 

como metodologia a pesquisa-ação (TRIPP, 2005) e investigou turmas de nível 

B1 (intermediário) de inglês do Programa Idiomas Sem Fronteiras. Os 

resultados demonstraram como a criticidade proporcionada pelo LC auxiliou no 

processo de conscientização dos alunos acerca das forças destrutivas 

impostas pelo modelo Neoliberal e suas consequências no ensino público 

federal. A importância da pesquisa realizada sinaliza para a necessidade de 

oportunizar espaços para discussão sobre os impactos do Neoliberalismo. 

Revela ainda a possibilidade do ensino e uso da língua inglesa no processo de 

problematização e conscientização dos efeitos neoliberais em temas da vida 

cotidiana. 

 

Palavras-chave: Idiomas Sem Fronteiras, Letramento Crítico, Língua Inglesa, 

Neoliberalismo 

  

NARRATIVA, VERDADE E OBSESSÃO: A 

CONTEMPORANEIDADE DE DOM CASMURRO, DE 

MACHADO DE ASSIS 

Ednelson João Ramos e Silva Júnior 

Profa. Dra. Maria Gabriela Cardoso Fernandes da Costa 

 

O romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, é um dos trabalhos do 

―Bruxo do Cosme Velho‖[1] enquadrados por compêndios no Realismo 

brasileiro. Contudo, essa classificação parece não dar conta por completo 

daquilo que o referido livro propõe em seu discurso, pois, tendo como voz 

narradora Bento Santiago, a obra é permeada por índices de indeterminação; 

nisso, já teríamos uma contravenção do código realista, conforme o 

conhecemos no século XIX. Por conseguinte, chamar a narrativa das 

obsessões de Bentinho de realista exigiria reconsiderar o que vem a ser tal 

termo, no mínimo. Feitas essas colocações, para pensar como Dom Casmurro 

dá mostras de romper com convencionalismos e manter-se com fôlego até o 

nosso século, conduzi uma análise comparativa, trazendo os contos ―A quinta 

história‖ (1964), de Clarice Lispector; ―Desenredo‖ (1967), de Guimarães Rosa; 

―Estão apenas ensaiando‖ (2000), de Bernardo Carvalho; ―A figurante‖ (2003), 

de Sérgio Sant’Anna; ―Encontros na península‖ (2009), de Milton Hatoum. 

Como fundamentação teórica, adotei Giorgio Agamben (2007), Terry Eagleton 
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(2006), Massaud Moisés (1974) e Leyla Perrone-Moisés (2006). 

Metodologicamente, este estudo é uma pesquisa bibliográfica. Por meio do 

diálogo entre os contos lidos e Dom Casmurro, vimos a preocupação com 

testar as possibilidades plásticas do ofício literário, alertando para o poder do 

verbo enquanto instrumento perceptivo. Por fim, oscilando na substancialidade 

da dimensão da história, as obras por mim selecionadas não se escusam de 

teorizar, apontando como as palavras são um dos indícios de nossa 

condenação à liberdade, como diria Jean Paul-Sartre, em virtude de serem elas 

essa chave imperfeita para a inconstante massa em que residimos, o real, 

perpetuamente em fuga e levando alguns à obsessão. 
 

[1] ―Bruxo do Cosme Velho‖ é um epíteto consagrado a Machado de Assis. O 
termo ganhou força no meio literário quando Carlos Drummond de Andrade 
publicou o poema: ―A um bruxo, com amor‖, no qual o poeta fez referência à 
casa (número 18) da rua Cosme Velho, situada no bairro de mesmo nome, no 
Rio de Janeiro, onde morou Machado de Assis. 
 

  

Palavras-chave: Dom Casmurro, Machado de Assis, Análise Comparativa, 

Contemporaneidade. 

  

O DESCONCERTO DA TRAMA DELIRANTE: UMA FATIA DO DELÍRIO DE 

DAMASCO DE VERONICA STIGGER 

Gabriela Maria Hollanda Ferreira de Farias 

Profa. Dra. Susana Souto 

  

 

Ao se tratar da formação de leitores por via do texto literário, cabe esclarecer o 

que significa este termo, uma vez que ele se encontra em ampla discussão 

desde a antiguidade até os dias atuais. A literatura tem um conceito 

multifacetado, pois ela ganha novas dimensões ao transitar por diversas 

épocas e culturas, e tem sido objeto de estudo de todas as sociedades 

letradas, por ter um caráter humanizador e reflexivo acerca do desenvolvimento 

e formação humana. Desta forma, este trabalho ocupa-se em observar fatores 

relacionados ao letramento literário e a sua prática, além de observar a 

introdução do fenômeno através de um projeto lúdico que serviu como pontapé 

inicial da discussão. A metodologia utilizada aqui é feita através do 

levantamento bibliográfico sobre temas relacionados a nossa ideia, embasados 

em teóricos como Souza & Cosson (2013), Cosson (2014), Antunes (2003) e 

Soares (2012), correlacionando tais ideias com os temas abordados, e também 

com a análise da inserção de um evento prático voltado ao tema. A partir disso, 

abordar-se-á, num primeiro momento, questões relacionadas ao letramento e 

as suas faces para poder, assim, passarmos para a segunda parte que está 

mais voltada em como pode ser trabalhado o letramento em sala de aula. Os 

resultados obtidos vão ao encontro de iniciativa de promoção do letramento em 

sala de aula, tendo em conta um trabalho preliminar de nossas pesquisas. 
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Assim, podemos concluir uma forma de abordar o letramento literário por meio 

de uma prática pedagógica, buscando sempre desenvolver essa competência 

letrada nos alunos, pois abordá-la em sala de aula possibilita uma criticidade e 

reflexão local sobre aspectos sociais, tornando-os críticos, construtivos e 

produtores de novos sentidos. 

 

Palavras-chave: Humor, Ironia, Literatura contemporânea, Autoria, Veronica 

Sttiger. 

  

DEPOIS DA MEIA-NOITE: A REPRESENTAÇÃO DA IMAGEM E PALAVRA, E 

FRAGMENTOS DE INTERTEXTUALIDADE NA OBRA “HELTER SKELTER”, DE 

KYOTO 

Heitor Manrubia Monteiro dos Santos 

Prof. Dr. Jozefh Fernando Soares Queiroz  

 

O objetivo deste trabalho é fazer analise da representação imagem e palavra, 

enquanto componente de construção narrativa, e dos fragmentos de 

intertextualidade na obra de narrativa gráfica, Helter Skelter, de Kyoko Okazaki. 

Inicialmente publicada na revista mensal Feel Young, da publicadora 

Shodensha, voltada para o público josei , entre julho de 1995 e abril de 1996, e, 

posteriormente, encadernado no formato tank?bon  no ano de 2003. A 

trama gira em torno da personagem de Lilico, uma supermodelo que começa 

sua trajetória de declínio físico e psicológico, após procedimentos cirúrgicos em 

seu corpo inteiro para conseguir a combinação ideal entre o corpo e rosto 

perfeito. Paralelo à trama principal, surge à investigação de uma série de 

suicídios que podem estar ligados a roubos de órgãos de recém-nascidos. 

Buscando contribuir para um enriquecimento intelectual da percepção que, o 

mangá ou outras histórias em narrativas gráficas, não são meras histórias para 

passar o tempo. E como poderemos notar a imagem em si é bastante 

expressiva e de forte impacto, além disso, por se tratar de uma obra voltada 

para o público de mulheres adultas (Josei), a imagem de uma bela mulher pode 

parecer importante para esse nicho em específico. Com base em estudos sobre 

intertextualidade (Walles, 1989), e narrativas gráficas (Eisner, 1989) e (Queiroz, 

2017) a leitura proposta salienta as formas pelas quais o diálogo entre obra e 

fábulas se materializam através do viés da narrativa gráficas, enfocando os 

modos como se dá a representação da imagem e palavra nas intertextualidades 

deste mangá.  

 

Palavras-chave: Mangá, Intertextualidade, Imagem, Palavra, Narrativas 

Gráficas. 

 

O MODERNISMO EM FERNANDO PESSOA REVELADO ATRAVÉS DO 

PANTEÍSMO E ESTOICISMO NO POEMA “QUANDO VIER A PRIMAVERA”, DO 

HETERÔNIMO ALBERTO CAEIRO 

Herbert Luan Lopes da Silva 

Rafael José Gomes Brandão 
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Profa. Dra. Maria Gabriela Cardoso Fernandes da Costa 

 

Em 1915, foi lançada a revista Orpheu em Portugal considerado o principal 

marco do movimento Modernista no país, reunindo diversos escritores com suas 

inovações literárias. Entre eles, Fernando Pessoa, que é considerado pela 

maioria dos críticos literários junto com Camões, o maior poeta da língua 

portuguesa pela grandeza de sua obra. No ano de 1914, pensando em 

enriquecer seu universo temático, o poeta cria seus três principais heterônimos, 

que são: Álvaro de Campos, poeta futurista, Ricardo Reis, poeta neoclássico 

decadente e Alberto Caeiro, poeta bucólico. Este último heterônimo privilegia em 

seus poemas ―o ver e o ouvir‖ em detrimento ―do pensar e do sentir‖. O presente 

e a natureza são duas coisas bastante admiradas por ele, ao lado de duas 

doutrinas filosóficas que recorrentemente aparecem nos seus escritos: o 

Panteísmo e o Estoicismo. A primeira é a concepção filosófica de que toda 

natureza e todo universo compõem Deus; entretanto, tal doutrina não acredita 

que Deus seja um ser inteligente, onisciente e onipotente como creem as 

religiões judaico-cristãs. A segunda é a concepção filosófica que tem como ideal 

virtuoso e ético a apatia, ou seja, o ser humano deveria ser indiferente às suas 

emoções e aos fatos que ocorrem na sua vida. Diante do que foi exposto, este 

artigo analisará como o Modernismo de Pessoa se revela através do Estoicismo 

e do Panteísmo no poema ―Quando vier a primavera‖ de Alberto Caeiro. Para 

esta análise utilizamos como respaldo teórico os pressupostos de Gaarder 

(2009), Puccini (2008), Henriques (2007), Bessa (2007) e Menegusso (2012). 

Como é um estudo que está em andamento ainda não temos uma conclusão 

definida; masestamos compreendendo que Fernando Pessoa tinha seu próprio 

estilo modernista incorporado nos seus heterônimos através de uma 

variabilidade temática, estilística e de doutrinas filosóficas. 

 

Palavras-chaves: Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, Modernismo, Panteísmo, 

Estoicismo.  

 

HIEROFANIA NO POEMA O LÍRIO, DE SABINO ROMARIZ 

Herlanne Nayara do Nascimento Santana 

Mariana Lima da Silva 

Prof. Dr. Márcio Ferreira da Silva   

  

Este artigo tenciona analisar a presença da religiosidade na literatura a partir do 
poema O lírio, de Sabino Romariz. Para tanto, encontramos no movimento 
Simbolista, no qual esse poema está inserido, a possibilidade de vislumbrar o 
panorama do aspecto religioso, a hierofania – manifestação do sagrado 
(ELIADE, 2010), com isso nele, observamos que o símbolo passa a dar forma 
aos anseios obscuros, no sentido de mistério do mundo, trazendo trevas sobre a 
luz, sendo uma fonte de inspiração para o movimento estético que prima pelas 
questões espirituais e religiosas. Também consideramos importante abrir espaço 
para falar sobre a literatura alagoana, pois sabemos que é gritante o 
desprestígio dessa literatura, de modo que ela está ausente do ensino em sala 
de aula, enquanto que essas manifestações literárias em Alagoas merecem 
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cuidado, respeito e relevância, para que a cultura e a identidade continuem 
vivas. E é na possibilidade de enaltecer a literatura Alagona que foi realizada a 
escolha do poema O Lírio. Assim, para iluminar este trabalho, utilizaremos como 
fundamentação teórica os/as autores/as Bosi (2000-2006), Bomfim (2007), 
Brandão (2010) e Cantarela (2015). Foi possível visualizar que o simbolismo é 
fortemente marcado no poema O Lírio, com a presença da religiosidade, repleto 
da transcendência, em que o eu poético é divinizado, e de forma singular, numa 
hierofania, representa a figura de Jesus. Diante disso, o artigo é dividido em três 
tópicos, iniciando com uma reflexão acerca do simbolismo e a presença da 
religiosidade nesse movimento, o próximo discutindo sobre a importância da 
Literatura alagoana, e finalizando com a análise do poema O lírio, de Sabino 
Romariz. 

  

Palavras-chave: Simbolismo. Poesia. Hierofania. Sabino Romariz. 

 

 

O CONTEXTO DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LETRAS: O QUE DIZEM AS 

DCN’s PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LETRAS EM REWLAÇÃO AO 

PERFIL DO EGRESSO DO CURSO DE LETRAS 

Humberto Soares da Silva Lima 

Prof. Dr. Eduardo Lima dos Santos 

  

Este trabalho faz parte de um recorte do trabalho de conclusão de curso, de 
pós-graduação em nível de especialização em Linguagens e Práticas Sociais, 
do Instituto Federal de Alagoas, campus Murici, intitulado ―Caminhos e 
descaminhos na formação do licenciado em Letras: uma análise dos (PPC’s) em 
Letras‖, (LIMA, 2018). Discute-se aqui, inicialmente, a proposta das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Formação de Professores do curso de Letras 
(BRASIL, 2001), frente ao que se defende no Projeto Político de Curso de 
Letras (UFAL/FALE, 2007), da Universidade Federal de Alagoas, da Faculdade 
de Letras, no que diz respeito ao perfil do egresso do curso de Letras, 
entendendo a aproximação ou distanciamento que há entre os documentos. Em 
seguida, partindo da contribuição acadêmico-científica de (VEIGA, 1998), à luz 
acerca da ―compreensão política‖ do PPC, dos cursos de licenciaturas, os 
documentos serão analisados de acordo com a metodologia proposta por 
Lüdke; André (1986), em relação ao diálogo dos documentos de formação de 
professores da educação básica recorremos a (GATTI; BARRETO, 2009) e 
(GATTI et al, 2013). Através da análise realizada, ainda em se tratando de um 
recorte do TCC, tornou-se possível compreender, por fim, que os documentos 
em análise, tanto de ordem macro – as DCN’s (BRASIL, 2001) –, quanto o 
documento de ordem micro, PPC, – (UFAL/FALE, 2007) – detêm do mesmo 
objetivo na formação inicial dos professores do curso de Letras: formar 
profissionais interculturalmente competentes, capazes de lidar, de maneira 
crítica, com as linguagens, especialmente a verbal, nos diversos contextos oral 
e escrito, e, acima de tudo, conscientes de sua inserção na sociedade e das 
relações com o outro.  
  

Palavras-chave: Formação Inicial, DCN's, PPC, Egresso, Letras. 
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O USO DE PARTICULAS MODAIS EM PROCESSOS DE ESCRITA COLABORATIVA 

REALIZADOS POR ALUNOS DO FUNDAMENTAL 

 

Islan Lisboa da Silva 

  

As partículas modais são expressões linguísticas compostas por lexemas, e 
estes lexemas, estão presentes em alguns enunciados, dando-lhes um caráter 
de leveza, de validação, determinando a posição do enunciador dentro do 
enunciado. O objetivo deste trabalho é investigar a presença dessas partículas 
no manuscrito escolar, por meio da escrita colaborativa em pares, haja vista que 
pouco se conhece ou se estudou a esse respeito, tanto em geral, quanto no 
recorte proposto neste trabalho. Analisa-se quantitativa e qualitativamente 18 
processos que foram coletados em 1991, na Escola da Vila (São Paulo), 
transcritos a partir das produções de uma díade de alunas do ensino 
fundamental, que escreveu em situação colaborativa. Estes dados são 
originários do Banco de Dados Práticas de Textualização na Escola – PTE, 
pertencentes ao Laboratório do Manuscrito Escolar – L’ÂME – da Universidade 
Federal de Alagoas, por meio deles foi possível identificar, quantificar e 
qualificar e as partículas modais que surgiram no texto produzido pela díade. 
Como ancoragem teórica, buscou-se respaldo na Linguística da Enunciação, 
mas especificamente em Benveniste, e na Crítica Genética em Grésillon, 
procurando assim contribuir com os estudos linguísticos voltados para as 
pesquisas de escritura e autoria em sala de aula. O estudo mostrou que a troca 
enunciativa entre os sujeitos do discurso é um campo fértil para o surgimento 
das partículas modais no texto dialogal, posto que elas contribuem trazendo 
leveza à interação. Estas partículas foram devidamente quantificadas por meio 
de gráficos, quadros e tabela e foram qualificadas por função e ocorrência 
dentro do texto dialogal.  
 

Palavras-chave: Partículas modais. Escrita colaborativa. Linguística da 

enunciação. 

 

SOCIOLINGUÍSTICA EDUCACIONAL: UMA REFLEXÃO SOBRE O ENSINO DE 

LÍNGUA PORTUGUESA  

João Marcos Vieira dos Santos 

Viviane Silva de Novais 

Profa. Dra. Elyne Giselle de Santana Lima Aguiar Vitório  

 

A língua, enquanto objeto de comunicação e interação social, é repleta de 

variedades que são apagadas do contexto da sala de aula. O ensino de Língua 

Portuguesa, há muito tempo, tem tomado a gramática normativa como objeto 

de estudo e a transmissão de regras gramaticais como principal atividade das 

aulas, excluindo, portanto, as variedades presentes na língua. Desse modo, 

neste trabalho, objetivamos problematizar o ensino de português na educação 

básica por não contemplar estudos e reflexões linguísticas que possam ir além 

do que prescreve a gramática normativa. Para tanto, fizemos, inicialmente, um 

breve percurso histórico da disciplina,, para que possamos compreender como 
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e de que forma foram iniciados os estudos em torno da língua e quais as 

transformações ocorridas ao longo do tempo. A partir dessa reflexão, 

apresentamos uma abordagem acerca dos conceitos de língua homogênea e 

língua heterogênea. Além disso, refletimos sobre o preconceito linguístico como 

uma consequência da não inserção de conteúdos que envolvam a variação 

linguística no ensino de português. Tendo por base os pressupostos da 

Sociolinguística Educacional, acreditamos que o ensino de língua precisa ser 

significativo, de modo a conduzir os alunos a alcançarem a competência 

comunicativa, a terem conhecimento sobre variação linguística e, 

especialmente, a respeitá-las. Assim, reconhecendo a importância dos estudos 

sociolinguísticos iniciados por William Labov (2008[1972]), apresentamos uma 

perspectiva sobre o ensino de Língua Portuguesa que visa incluir nas 

atividades de sala de aula as variações linguísticas trazidas pelos estudantes, 

refletir sobre elas e não reprimi-las ou excluí-las. Como embasamento teórico 

do nosso trabalho, utilizamos Bagno (1999), Bortoni-Ricardo (2005), Santos & 

Vitório (2011), Geraldi (1996) e Oliveira (2010). 

 

Palavras-chave: Ensino, Língua Portuguesa, Sociolinguística Educacional, 

Variação. 

 

LABIRINTO DE IMAGENS E FORMAS: A PERSONAGEM NO ROMANCE 

CORDILHEIRA, DE DANIEL GALERA 

Joseane Ferreira da Costa 

Vitor Emmanuell Pinheiro da Silva 

Prof. Dr.Renildo Ribeiro 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o projeto de pesquisa 

intitulado Configurações da personagem e a condição do sujeito da 

modernidade no romance Cordilheira, de Daniel Galera, desenvolvido no Grupo 

de Estudos de Literaturas de Língua Portuguesa – GELLP e integrante do 

programa PIBIC/FAPEAL/UNEAL. O projeto tem como objetivo geral estudar a 

personagem e a condição do sujeito da modernidade no romance Cordilheira, 

de Daniel Galera (2008). A obra foi o primeiro lançamento da coleção Amores 

expressos, em que autores brasileiros escrevem ficções ambientadas em 

diversas cidades ao redor do mundo. O romance conta a história de Anita, uma 

escritora brasileira que realiza uma viagem para o lançamento de seu livro em 

Buenos Aires e muda sua vida ao conhecer um fã em terras argentinas. Para a 

pesquisa, consideramos como ponto de partida o pensamento de Moisés 

(2012), de que o romance representa, mais que o conto, a novela e a poesia, 

uma visão global do mundo. Além dos autores já mencionados, a 

fundamentação teórica é composta por Bauman (2001), Candido (2005), Brait 

(1985), Coutinho (1999), Dalcastagnè (2011), além de outros. A metodologia se 

enquadra em uma linha qualitativa, com foco na leitura da teoria literária e 

estudo de Cordilheira. Por se tratar de uma pesquisa em andamento, o foco do 

trabalho está voltado para a apresentação do projeto de pesquisa e exposição 

de uma revisão da literatura que diz respeito ao romance contemporâneo, a 
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personagem e a condição do sujeito da modernidade no romance de Daniel 

Galera. Acreditamos que estudar a personagem e o sujeito da modernidade em 

um romance contemporâneo corrobora com a tese de Melo (2010), ao explicitar 

que o romance tem o poder de questionar valores, identidades, visões de 

mundo e modos de vida, representando um labirinto de imagens e formas. 

 

Palavras-chave: Romance contemporâneo, Literatura brasileira, Personagem.  

 

A INTERAÇÃO EM SALA DE AULA: UMA ANÁLISE A PARTIR DE DIÁRIOS 

REFLEXIVOS 

José Claudenelton Costa  

Profa. Dra. Rita de Cássia Souto Maior 

 

Com Geraldi (1994), entendemos que o ―para quê‖ no ensino de Língua 

Portuguesa envolve tanto uma concepção de linguagem quanto uma postura em 

relação à educação. Partindo do pressuposto de que, segundo Bakhtin (1988), a 

situação constitui e é constituída pela enunciação, precisamos entender que 

cada interação, e entre elas a que se enquadra o gênero discursivo aula, tem 

configuração particular, entendendo que a linguagem é situada como o lugar de 

constituição das relações sociais, em que os discursos se estabelecem na 

interação (BAKHTIN, 2003), que podem ser observados não só no texto verbal, 

através do que está explícito, mas também em outros elementos não verbais 

que se encontram na interação (BRAIT, 1993). Nosso objetivo, neste trabalho, é 

analisar o processo de aprendizagem de língua portuguesa dentro de uma 

abordagem dialógica de ensino. A partir da perspectiva qualitativa de pesquisa 

(LÜDKE E ANDRÉ, 1986), foram analisadas cinco notas de campos e cinco 

diários reflexivos (entre maio e julho de 2017) de uma aluna vinculada ao 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID-Letras 

Português/FALE-UFAL/CAPES), em uma turma do 7° ano de uma escola da 

rede pública estadual de Maceió - AL. Em conclusão, observamos, na análise de 

alguns enunciados de aula e dos diários, indícios enunciativos que evidenciaram 

estratégias pedagógico-linguísticas da professora e da pibidiana para que 

houvesse aproximação dos conhecimentos prévios do aluno com o que estava 

sendo trabalhado naquele contexto. As práticas de linguagem utilizadas pela 

professora e pela pibidiana apresentam, em alguns momentos, estratégias 

interacionais que visam a proximidade entre os saberes dos/as alunos/as e 

dos/as professores/as em formação, resultando no maior envolvimento do 

discente no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Interação, Ensino de língua, Concepções de linguagem, 

Enunciação. 

 

 

EFEITO DA ESCOLARIZAÇÃO SOBRE A LÍNGUA FALADA NO SERTÃO 

ALAGOANO 
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José Manoel Siqueira da Silva  

Profa. Dra. Elyne Giselle de Santana Lima Aguiar Vitório  

 

No estudo de diversos fenômenos linguísticos do Português Brasileiro, 

encontramos, comumente, uma forte incidência da escolarização sobre 

determinadas variedades da língua. Vemos, com isso, uma diferença notável 

entre a língua que é utilizada por falantes mais escolarizados contra aqueles 

menos escolarizados. Dessa forma, veiculam-se múltiplos discursos que 

promovem a ideia de escola enquanto local normatizador e homogeneizador da 

Língua Portuguesa, podando o que é visto pelo ensino de língua como errado e 

elegendo as formas vistas como ideais. Além disso, observamos que há certos 

procedimentos de exclusão feitos através desses discursos, acabando por 

apagar determinados grupos de fala que não se encaixam na visão padrão de 

língua. Desse modo, este artigo tenciona observar, sob o viés da 

Sociolinguística Variacionista, o efeito que a escola tem sobre o português 

utilizado pelos sertanejos alagoanos. Para tanto, levamos em conta os 

resultados de pesquisas sociolinguísticas feitas com base na amostra do projeto 

A Língua Usada no Sertão Alagoano (2014) sobre determinados fenômenos 

linguísticos, tais quais os de Feitosa (2017) e Rodrigues (2018), com vistas a 

perceber o que objetivamos. Desse modo, esse trabalho se realiza através de 

uma perspectiva bibliográfica. Com isso, dialogamos com o que é tratado por 

Bagno (2015), Foucault (1996), Lopes (2017), entre outros, por tratarem dos 

assuntos que por nós serão abordados. Após nossa análise, concluímos que, 

embora haja incidência da escolaridade sobre o Português falado na região, a 

mesma só atua fortemente em cima de processos variacionais socialmente 

estigmatizados, como a conjugação do pronome a gente + 1PP. 

 

Palavras-chave: Sociolinguística, Escolaridade, Sertão Alagoano, 

Procedimentos de exclusão, Preconceito Linguístico. 

  

A CONSTITUIÇÃO DO EU PELO OUTRO NO CURSO DE LETRAS-PORTUGUÊS: 

ANALISANDO DISCURSOS ENVOLVENTES 

José Vander Ramon Silva Lima 

Rita de Cássia Souto Maior 

  

Visto a importância social que o profissional docente desempenha na 

sociedade, de um modo geral, e na produção de conhecimento entre pares, na 

prática de reflexão (NÓVOA 2001, LUZ, 2017), procuramos discutir as 

constituições identitárias desses profissionais, por meio desta pesquisa de 

cunho qualitativo (ANDRÉ & LÜDKE, 1986; CHIZZOTTI, 2001), a partir de uma 

reflexão fundamentada no conceito de alteridade bakhtiniana (2004) e de 

identidade (MOITA LOPES, 2006). Propusemo-nos, assim, a investigar quais 

possíveis identidades os alunos concluintes do curso de Letras Português da 

Ufal constroem deles mesmos, com base na interpretação de indícios 

linguístico-discursivos produzidos (MAINGUENEAU, 2008; SOUTO MAIOR, 
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2018). Desse modo, esta pesquisa tem como objetivo investigar quais 

construções de identidades os futuros profissionais que poderão atuar em 

Língua Portuguesa no Estado de Alagoas constroem. E, como objetivos 

específicos, analisar os discursos dos alunos entrevistados, com o intuito de 

identificar identidades que são construídas e os discursos envolventes 

depreendidos (SOUTO MAIOR, 2018). Para tal finalidade, a coleta de dados 

ocorreu por meio de aplicação de um questionário semiestruturado, respondido 

por sete alunos da disciplina de estágio de Língua Portuguesa 4, no ano de 

2018, durante atuação prática desses numa escola em Maceió – Alagoas, e 

transcrições de entrevistas, nas quais identificamos uma série de reincidências 

discursivas que caracterizam estes profissionais em formação. Reflexões finais 

do trabalho registram que a identidade dos egressos de Letras/Ufal é 

construída também em contraste com a identidade que eles constroem dos 

seus professores da educação básica e da graduação, num processo de 

alteridade (BAKHTIN, 2003) e que os discursos constituem movimentos de 

identificação de um profissional em formação que constantemente revê suas 

práticas, assumindo uma postura de incompletude, visto que estão em 

processo de reflexão da teoria e das práticas vivenciadas. 

 

Palavras-chave: Discurso, Discurso Envolvente, Identidade, Profissão Docente. 

  

OS EFEITOS DO LETRAMENTO CRÍTICO NO APRENDIZADO DA LÍNGUA 

INGLESA EM SALA DE AULA 

Kátia Magaly Lopes Caldas 

Prof. Dr. Sérgio Ifa 

 

Esta comunicação tem por finalidade analisar de que forma os efeitos de um 

ensino baseado no letramento crítico se manifestam em sala de aula de uma 

turma de Básico I do Projeto Casas de Cultura no Campus (CCC). Para isso, o 

referencial teórico está baseado em leituras do livro Pedagogia do Oprimido 

(FREIRE, 1987), da revista Letras & Letras (V. 34, N. 1, 2018) e do artigo 

Compreensão oral em inglês, textos autênticos e letramento crítico no projeto 

Casa de Cultura no Campus (MARQUES, IFA, no prelo) e das orientações de 

Letramento Crítico (JANKS, 2012; WOOD, SOARES e WATSON, 2006; 

JORDÃO, 2013). O conceito de letramento crítico (WOOD, SOARES e 

WATSON, 2006) pode ser melhor definido e alcançado por meio das práticas 

didático-pedagógicas centradas nos alunos que valorizam o diálogo. Este é 

entendido como meio de desenvolvimento da consciência crítica, através do 

qual os estudantes questionam e podem expandir suas percepções do mundo. 

A pesquisa faz uso da metodologia exploratória qualitativa. Para a coleta e 

análise de dados, serão considerados 10 planos de aulas, os registros pós-aula 

feitos pela professora em formação inicial (PFI); e um questionário, aplicado no 

início e final desse estudo, respondido pelos discentes acerca de suas 

impressões, expectativas e análises das aulas. Após análise dos dados, as 

considerações finais serão compostas pela correlação entre teoria e prática, 

somado a reflexões de experiências vividas em sala de aula durante o processo 
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de investigação. Os resultados esperados são a identificação das 

multiplicidades de crenças e visões pré-concebidas e reinterpretações de visões 

sobre os temas trabalhados ao longo do período investigado. 

 

Palavras-chave: Ensino de língua inglesa, Letramento crítico, CCC, Letras, 

Inglês. 

 

PEGADAS CECILIANAS EM AREIAS PORTUGUESA-MEDIEVAIS 

 

Larisse da Silva Nolasco 

 Alana Araújo Rodrigues 

Karla Renata Mendes 

Profa. Dra. Karla Renta Mendes 

 

Ao tecer críticas sobre a obra ceciliana, Miguel Sanches Neto, destaca o fato de 

esta apresentar forte ligação com às raízes portuguesas; para ele, a poetisa e 

jornalista Cecília Meireles abraçou a identidade lusitana, tornando-

se patrimônio dela - tal qual Fernando Pessoa. Esse comentário direciona, 

justamente, a suposição de que a escritora optou por desenvolver uma obra de 

cunho universal antes mesmo de dedicar-se a produzir uma poesia brasileira,se 

assim podemos chamar. Uma clara evidência desse signo universal reside na 

heterogeneidade intrínseca a sua poesia e à troca/diálogo com as mais diversas 

fontes, salientando-se, dentre estas, o forte traço português que destaca-se ao 

longo de toda a sua escrita. Esse avivamento do lusitano dentro da obra 

ceciliana pode ser explicado se pensarmos em suas relações familiares e de 

ancestralidade, mas o fato não se fecha apenas nessas razões. A aproximação 

com temas da lírica trovadoresca, na intertextualidade com cantigas medievais, 

ou no tratamento de motivos marítimos, como no poema Canção, são ―pegadas‖ 

inequívocas da passagem de Cecília por ―areias‖ lusitanas.Tendo em vista esse 

panorama, a presente proposta de trabalho buscará examinar esse 

diálogoexistente entre a poesia de Cecília Meireles e as cantigas medievais, em 

particular as de amigo, destacando os aspectos desse gênero lírico ancestral e 

a releitura das temáticas suscitadas pela autora. Para tanto, serão comparados 

os textos poéticos de Cecília Meireles do livro Poesia completa (2001) com as 

cantigas medievais de amigo. De caráter bibliográfico e qualitativo, este trabalho 

toma aporte teórico em Gouvêa (2001), Cristovão (1978), Spina (2007). Assim, 

esta pesquisa cruzará escritas de épocas e contextos demasiados diferentes, 

procurando mostrar como, apesar do tempo e sua mordaz capacidade de tornar 

as coisas efêmeras, as heranças do trovadorismo vivem e sobrevivem dentro da 

poesia ceciliana. 

 

Palavras-chave: Cecília Meireles, Poesia, Trovadorismo. 

 

O QUE TOCA ESSA LÍNGUA?: LINGUAGEM, EROTISMO E (RE)INVENÇÃO DO 

CORPO NO/DO POEMA EM LÍNGUA, BRASA, CARNE, FLOR, DE LARA RENNÓ 
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Lennon de Castro Oliveira 

Profa. Dra. Susana Souto Silva 

 

 

Este trabalho busca investigar as relações entre linguagem, erotismo e 

(re)invenção do corpo no/do poema em Língua brasa carne flor (2015, Ed. 

Patuá), único livro de poemas de Iara Rennó, multiartista contemporânea, 

conhecida, principalmente, pela sua atuação na música popular brasileira, 

como cantora e compositora. Tendo por base as proposições teóricas de 

Octavio Paz (1994), sobre a intrincada cadeia linguagem, erotismo e poesia, 

Butler (2017) e Preciado (2014), sobre feminismo, gênero e sexualidade, Rolnik 

(1998), acerca da subjetividade antropofágica, e Bakhtin (1987) e Maffesoli 

(1987), sobre o riso e seu papel enquanto elemento desestabilizador na obra 

literária, dá-se corpo à pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo e à análise 

de poemas selecionados de Rennó (2015), as quais se fundem para (re)criar 

este estudo, também ele corpo afetado pelos outros corpos com os quais 

dialoga: a teoria, o poema, o meu corpo que escreve/se inscreve aqui. Por meio 

da reflexão proposta, é perceptível o caráter inventivo da íntima relação que se 

estabelece entre língua, erotismo e poesia e o modo como a poeta move essas 

categorias para transitar entre figurações do masculino, do feminino e do que 

não se define de modo categórico a partir de uma lógica binária de gênero, o 

que estaria no campo do transgênero, que desestabiliza essa visão binária ao 

mobilizar o discurso poético erótico. Na poética de Iara Rennó, o erótico, em 

diálogo com o riso, entra em cena como estratégia de ampliação e 

desestabilização das concepções de gênero, assumindo o caráter metamórfico, 

que se configura em contraposição à fixidez de uma concepção binária, como 

forma de lembrar-nos que a linguagem é, ela mesma, corpo, desejo, 

instabilidade e transformação. 

 

Palavras-chave: Linguagem, Erotismo, Corpo, Poesia contemporânea, Iara 

Rennó. 

  

JACKIE KAY E SAARTIJE BARTMAN: ASPECTOS DA TRADUÇÃO NA 

CONSTRUÇÃO DO POEMA “HOTTENTOT VENUS” 

 

Letícia Nogueira Romariz Medeiros 

Profa. Izabel Brandão 

 

O campo da crítica literária feminista possui grande interdisciplinaridade com 

diversas áreas do conhecimento, sendo uma delas a tradução. Autoras como 

Claudia de Lima Costa, Sonia Alvarez e Luise Von Flotow dedicaram grande 

parte de suas pesquisas a este tópico em que o presente artigo se encontra 

inserido. O objeto de estudo deste artigo é o poema ―Hottenot Venus‖, da 

autora escocesa Jackie Kay, presente no livro Darling(2007), que remonta à 

vida e à história de Saartije Bartman - mulher sul-africana que foi exposta em 
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circos na Europa do século XIX como aberração devido à sua forma física 

diferente do padrão de beleza europeu. Essa forma pode ser vista como uma 

representação do corpo grotesco feminino (RUSSO, 1986). Após sua morte, os 

restos mortais de Bartman foram dissecados e expostos no Museu do Homem 

e no Museu de História Natural (ambos no continente europeu). Em 1940, 

houve uma grande comoção pedindo o retorno dos seus restos mortais para 

sua terra de origem para que fosse devidamente enterrada, tendo muitos 

intelectuais e artistas produzido material em torno desta luta. Apesar de o 

poema acima mencionado não ter sido escrito nesta época ou com este 

propósito, ainda se constitui como uma luta política e social. A proposta deste 

trabalho é de realizar uma análise desse poema a partir da crítica literária 

feminista e da ecocrítica feminista, utilizando estas considerações para 

embasar as escolhas efetuadas no processo tradutório. A partir dessa 

abordagem, foi possível perceber um posicionamento crítico sobre o modo 

como a mulher sul africana foi tratada e exposta através de sua animalização 

na construção do poema, possuindo também relação com a colonialidade e a 

exploração do corpo feminino pelo sistema patriarcal vigente da época e suas 

formas de dominação e poder. Assim, a tradução-tentativa constitui-se como 

mais uma produção para homenagear a luta de Saartije Bartman. 

 

Palavras-chave: Jackie Kay, Saartije Bartman, Tradução, Ecocrítica Feminista. 

 

A INTERTEXTUALIDADE NO SERMÃO DO BOM LADRÃO 

Letycia Almeida Aleixo 

Profa. Dra. Susana Souto 

 

Este trabalho aborda a intertextualidade em um dos sermões da vasta obra de 

Pe. Antonio Vieira, o "Sermão do Bom ladrão", que se configura como um dos 

sermões vierianos de temática mais explicitamente política. A sermonística de 

Padre Antônio Vieira, inicialmente, não foi escrita como texto literário, tendo 

como função precípua difundir a moral católica e persuadir os fiéis a segui-la. 

No entanto, ao longo do tempo, a leitura literária, e não religiosa, foi, cada vez 

mais, se impondo a estes textos, que passaram a compor, simultaneamente, o 

cânone português e o brasileiro. Fernando Pessoa, em Mensagem, celebra 

Vieira como imperador da língua portuguesa. Este trabalho visa discutir a 

elaboração intertextual do ―Sermão do Bom Ladrão‖, em que vários textos são 

retomados, citados, reelaborados, na tessitura do sermão, que tinha como 

finalidade denunciar os escândalos do governo e a imoralidade da Igreja. A 

dimensão intertextual está, portanto, presente, a despeito da palavra 

―intertextualidade‖ ter sido proposta apenas no século XX, por Julia Kristeva 

(1969), com base nas teorias de Bakhtin (2014). Assim, para a realização 

dessa análise foram retomadas proposições teóricas dos autores supracitados 

e também o trabalho significativo de Tiphanie Samoyault (2008), em que é 

discutida amplamente a Intertextualidade. Além dos trabalhos teóricos, que 

tratam especificamente do tema, foram também retomados textos de 
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pesquisadores que se debruçaram sobre a obra vieiriana, como Alcir Pécora, 

no livro Teatro do sacramento (2008), e Antônio José Saraiva, em O discurso 

engenhoso. Com o estudo apresentado, constato que, Padre Antônio Vieira, no 

Sermão do Bom Ladrão, usou da intertextualidade com a Bíblia e outros textos, 

como alguns de seus sermões, para constituir de bases religiosas e filosóficas 

sua defesa sobre a Lei da Restituição, criticando aqueles que se aproveitam da 

máquina pública para enriquecer ilicitamente. 

 

Palavras-chave: Sermão, Intertextualidade, Pe. Vieira. 

 

O LIRISMO AMOROSO-CRÍTICO DE CASTRO ALVES 

 

Lioly Moreira de Lima Ferreira 

Jessyca Rayanne Ferreira 

Prof. Dr. Murilo Cavalcante Alves 

 

Esta Comunicação visa apresentar os contornos de uma pesquisa em curso 

sobre a poesia de Castro Alves com enfoque em dois planos distintos de 

abordagem. Inicialmente, como se configura sua lírica amorosa, em que se 

aproxima da Segunda Geração do Romantismo brasileiro, apesar de estar 

situado na Terceira Geração. E, em seguida, a dimensão mais significativa de 

sua ação poética, qual seja a poesia condoreira, de inspiração huguoana, e 

que tem como pano de fundo a questão social da escravidão. Para isso, 

utilizamos como fundamentação teórica textos dos críticos mais expressivos do 

Romantismo brasileiro. Dentre estes, destacamos Rodovalho (2010) e Roncari 

(2002), por suas abordagens críticas sobre o poeta da escravidão. Com efeito, 

Roncari (2002), ao abordar a poesia lírica do poeta baiano, assinala que nas 

fases anteriores à Terceira Geração Romântica, também explorada pelo poeta, 

em que por vezes o eu lírico assume ares ultrarromânticos, os poetas 

alimentavam uma concepção aristocrática do amor sublime, da mulher virgem 

e intocável, enquanto em Castro Alves lírico o amor transcende as condições 

sociais e as particularidades raciais da mulher amada. Por sua vez, Rodovalho 

(2010), assegura que Castro Alves promoveu a construção de uma poesia que 

envolvia as causas da liberdade e da justiça, ou seja, um estilo de poesia social 

e libertária com uma linguagem capaz de quebrar o silêncio da época sobre a 

escravidão e o negro na literatura do Brasil. A metodologia adotada na 

pesquisa toma como suporte consultas bibliográficas e caracteriza-se por ser 

de natureza qualitativa. Enfim, através de diferentes abordagens e 

interpretações de críticos literários, a pesquisa procura elucidar os sentidos 

imanentes na poesia do vate baiano e, ao mesmo tempo, assinalar as 

características da Segunda e Terceira Gerações Românticas presentes em sua 

obra, que também já apresenta alguns traços de transição em direção ao 

Realismo. 
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Palavras-chave: Castro Alves, Condoreirismo, Poesia lírico-amorosa, Poeta 

dos escravos, Romantismo. 

 

LENDO TEXTOS SOBRE EMPODERAMENTO FEMININO EM INGLÊS: 

LETRAMENTO CRÍTICO NO PROJETO CASAS DE CULTURA NO CAMPUS  

 

Lucas da Silva França 

 

  

Esta comunicação objetiva apresentar os resultados de uma pesquisa sobre o 

desenvolvimento da compreensão escrita em língua inglesa a partir de temas 

escolhidos pelas alunas do nível básico do projeto de extensão Casas de 

Cultura no Campus desenvolvido na Universidade Federal de Alagoas (UFAL). 

A perspectiva teórica utilizada foi a do Letramento Crítico (JANKS, 2013, 2014; 

LUKE e FREEBODY, 1999; MCLAUGHLIN e DEVOOGD, 2004) a qual sinaliza 

que textos não são neutros e que proporciona um trabalho de fazer com que as 

pessoas reflitam sobre quem o texto inclui ou exclui, quem é favorecido ou 

esquecido, por exemplo. A pesquisa qualitativa desenvolvida seguiu as 

orientações da pesquisa-ação (BURNS, 2010; TRIPP, 2005). O trabalho partiu 

de temas de interesses das alunas, escolhidos a partir do questionário inicial. 

Nesta apresentação, enfoco o tema que discute as questões do 

empoderamento feminino na nossa sociedade. Os resultados apontam que o 

trabalho realizado em sala de aula e nas redes sociais promoveu melhoria na 

compreensão de textos escritos em língua inglesa e no desenvolvimento crítico 

das alunas porque traços de criticidade sobre o tema foram identificados em 

todas as atividades analisadas. Como conclusão, a experiência de pesquisar 

com as alunas propiciou uma profunda reflexão sobre o meu papel como 

professor, fazendo-me enxergar o processo de ensino-aprendizagem como um 

grande campo de atuação para o desenvolvimento da criticidade e de cidadania 

das alunas. 

  

Palavras-chave: Letramento crítico, Empoderamento feminino, Compreensão 

escrita em inglês. 

 

 

A SIMBÓLICA PRESENÇA FELINA NO CONTO “OS GATOS”, DE HELIÔNIA 

CERES  

  

Luciano Mendes Duarte Júnior 

Profa. Dra. Susana Souto 

  

A escritora, jornalista, ativista feminista e pesquisadora alagoana Heliônia 

Ceres de Melo e Motta, nasceu em Maceió, no ano de 1927, e faleceu na 

mesma cidade, em 1999. Ceres é notória por seus contos fantásticos, que a 

distinguem da escrita local de sua época. Seu conto ―Os gatos‖ (1988) 
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apresenta uma família que é atormentada por uma repentina invasão de gatos 

em sua casa. O conto traz uma atmosfera claustrofóbica, construída em torno 

do aparecimento dos felinos junto com a ex-governanta da casa e é narrado na 

primeira pessoa do plural, dando voz à família em questão. Dessa forma, este 

trabalho tem como objetivo explorar o papel da figura felina no conto, 

considerando sua influência psicológica e suas possíveis representações para 

as personagens. Para esta análise, serão utilizados os estudos de Chevalier e 

Gheerbrant (2015) e Ribeiro (2010), no que diz respeito aos símbolos 

presentes na obra; Bachman (2016), Burroughs (2015), Maciel (2016), 

Medeiros (2017) e Silveira (1998), a fim de auxiliar na discussão sobre as 

possíveis representações das figuras dos felinos; Bellin (2011), Cortázar 

(2013), Leite (2007), Nunes (1988) e Poe (2018), para reflexões acerca da obra 

enquanto narrativa curta; e, por fim, Nascimento (2009), Brandão (2009) e 

Araújo (2007), com o intuito de trazer olhares complementares sobre a 

produção literária de Ceres. Através da análise da obra em questão e com a 

ajuda do material teórico citado, acredita-se que a presença dos gatos nesse 

conto sirva para retratar as inseguranças dos demais integrantes da família em 

relação à viagem do filho mais novo. Dessa forma, os gatos representam as 

características possessivas da ex-governanta e relembram a sua demissão – 

que possivelmente a teria levado ao suicídio, gerando uma sensação de culpa 

na família. Portanto, a figura felina também age como receptora da culpa 

advinda de atos insensíveis, despertando nas personagens seus medos e, por 

vezes, servindo de justificativa para os seus atos e suas emoções. 

 

Palavras-chave: Conto, Gatos, Heliônia Ceres, Símbolos. 

 

AS TIC NA PESQUISA ETNOGRÁFICA: NETNOGRAFIA 

Luzia Vieira 

Wilma Kelly Gomes dos Santos 

Profa. Lidianne Mércia Barbosa Malta Rocha 

 

Vivenciamos hodiernamente uma transformação digital que vem ocasionando 

grandes mudanças nas práticas sociais; impactando, sobretudo, as técnicas, 

procedimentos, métodos e rotinas até então vivenciados pela sociedade. Tal 

desenvolvimento tecnológico traz consigo a impulsão de novas formas de se 

pensar e agir, que convergem com a utilização de ferramentas, recursos e 

mídias capazes de possibilitar a interação nesses modernos cenários e 

ambientes. A inclusão da internet e suas mídias como ferramentas importantes 

na educação possibilitou a criação de novos ambientes de ensino-

aprendizagem, transformando-se em campo fértil de investigação, seara rica 

em interações sociais que fornecem subsídios para coleta de dados que darão 

suporte a pesquisas qualitativas, tal como a etnografia virtual. Desse modo, a 

figura do netnógrafo desponta como elemento importante no momento em que 

surgem inovações e a necessidade de se compreender a cibercultura, que se 

traduz numa cadeia autossustentável de informações que são criadas, re-
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criadas e compartilhadas e assim, transformadas em fonte de conhecimento, 

justificando-se, pois, a relevância da investigação. Logo, esta pesquisa tem 

como enfoque abordar o contexto contemporâneo da pesquisa etnográfica 

frente às TIC. Utilizou-se como metodologia investigativa a pesquisa 

exploratória, que consistiu na coleta de dados teóricos com base em periódicos 

e artigos que abordam a temática. Para a sustentação da investigação, a 

análise está fundamentada nos postulados de Kozinets (2014), Polivanov 

(2013) e Mercado (2012). Neste sentido, identificou-se nos dados coletados 

que as dinâmicas sociais  mudaram, tornando-se, portanto, um desafio para o 

netnógrafo investigar de que modo, a partir dessas modernas interações, se 

formam teias de significados. 

 

 

Palavras-chave: Pesquisa etnográfica, TIC, Inovação, Netnografia. 

 

A SUPREMA SÍNTESE EM LINHA ÚNICA (2016), DE JOÃO ANZANELLO 

CARRASCOZA 

Mariana Cavalcante Oliveira 

Profa. Dra. Susana Souto 

 

No prefácio de Linha única (2016), Rodrigo de Faria e Silva fala em ―suprema 

síntese‖, para se referir à detenção de complexidade semântica construída a 

partir de um único instante, no caso em questão, em uma única linha. Desse 

modo, o presente estudo procurou compreender a natureza teórica das ―sudden 

stories‖, e analisar a obra, composta por microcontos, Linha única (2016), do 

autor João Anzanello Carrascoza. Com esse intuito, foram selecionadas três das 

micronarrativas presentes no livro, analisadas de forma independente, de modo 

a chamar atenção para conceitos como a ―abertura‖, a ―economia de 

meios‖(CORTÁZAR, 1974) e a ―unidade de efeito‖ (POE, 1842),  além da 

aproximação entre o gênero em questão e a poesia, uma vez que ambos 

procuram atingir o máximo de significação com o mínimo de recursos, de forma 

que muitas vezes, o não-dito se sobreponha ao dito, como estabelece a teoria 

do iceberg (HEMINGWAY, 1932). A partir dessa ideia, Piglia desenvolve uma 

tese, a qual será levada em consideração para a análise dos textos 

selecionados, de que ―um conto sempre conta duas histórias‖ (PIGLIA, 1999). 

Para aporte teórico foram usados os trabalhos de Elizete Rodrigues, Vanderlei 

de Souza e Marlene de Almeida Augusto de Souza (2013), Ricardo Piglia 

(1999), Nádia Battela Gotlib (1985) e Julio Cortázar (1974). Dessa forma, o 

conto é um gênero marcado por seu caráter breve, sendo o espaço limitado um 

fator que o obriga a ser intenso, condensado e elaborado a partir da articulação 

cuidadosa de material significativo. Como dito anteriormente, nessa busca do 

máximo de significação com o mínimo de recursos, o gênero conto tende a se 

aproximar da poesia, e, nas micronarativas que foram selecionados, essa 

aproximação fica bem visível, pois nelas se pode constar carga significativa 

tanto para a construção de duas histórias em um conto, quanto de 
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metalinguagem no espaço de uma linha, além de preocupação com o aspecto 

visual, o que faz lembrar a poesia visual. 

 
 

Palavras-chave: Microconto, Síntese, João Anzanello Carrascoza.       

  

 

 TECNOLOGIA E MULTILETRAMENTO: O YOUTUBE COMO FERRAMENTA 

DIDÁTICA NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE ESPANHOL COMO 

LÍNGUA ADICIONAL 

 

Mozart Luiz Tavares da Silva Gomes 

Profa. Dra. Flávia Colen Meniconi 

  

Essa proposta de comunicação tem como objetivo apresentar uma pesquisa em 

desenvolvimento acerca das práticas de letramento crítico e uso de tecnologias 

na sala de aula. A pesquisa em questão objetivou averiguar as percepções dos 

alunos matriculados no básico 2, do programa de extensão Casa de Cultura no 

Campus (CCC - ESPANHOL), da Faculdade de Letras da Universidade Federal 

de Alagoas (FALE/UFAL), acerca do ensino de espanhola intermediado pelo 

uso da plataforma YouTube. A partir de uma proposta inovadora e atual, tal 

como propõe (ROJO; MOURA, 2012), intermediada pelo uso das tecnologias de 

aprendizagem (CORRERIA; PEREIRA, 2016), as práticas desenvolvidas em 

sala de aula objetivaram proporcionar o contato dos participantes da pesquisa 

com a língua adicional em contextos reais, utilizando, para isso, vídeos de 

falantes nativos. Para tanto, baseamo-nos na pesquisa-ação de caráter 

intervencionista (THIOLLENT, 1985) e na aplicação de uma sequência didática 

de tarefas auditivas advindas do youtube. Tais atividades propunham que os 

alunos assistissem aos vídeos sugeridos e, a partir deles, desenvolvessem 

atividades diversas, que iam desde as discussões orais até a produção 

resenhas críticas em espanhol. O trabalho realizado com a produção de textos, 

escrita e reescrita em língua espanhola foi fundamentado nas pesquisas de 

Meniconi (2015, 2017, 2018) que, por sua vez, defende a possibilidade da 

produção de textos argumentativos nas fases iniciais de aprendizagem do 

idioma. Como resultados parciais da pesquisa, observamos que a sequência 

didática desenvolvida possibilitou tanto a aprendizagem de estruturas 

gramaticais e vocabulário da língua adicional, assim como a formação crítico-

reflexiva dos participantes da investigação, uma vez que os vídeos e atividades 

propostas levavam ao questionamento acerca de problemáticas oriundas do 

contexto atual. Averiguamos também que o estudo desenvolvido contribuiu para 

o desenvolvimento do olhar curioso e crítico sobre as diferentes culturas e, 

consequentemente, o reconhecimento da identidade brasileira e latino-

americana. 

 

Palavras-chave: Multiletramento, Tecnologia, Língua Espanhola, Identidade 

Social. 
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A COMPETITIVIDADE EM SALA DE AULA COMO FORMA DE ENGAJAR 

ALUNOS DE LÍNGUA INGLESA 

Natália Muniz do Amaral Schardosin 

Prof. Dr. Sérgio Ifa  

 

Nesse trabalho, apresento as minhas experiências e análises em sala de aula 

como Professora em Formação Inicial (PFI) de Língua Inglesa no projeto de 

extensão Casas de Cultura no Campus (CCC), realizado na Faculdade de 

Letras (Fale) da Universidade Federal de Alagoas (Ufal). Utilizo aspectos da 

gamificação, perspectiva teórica proposta por Karl Kapp (2012), como forma de 

engajar os alunos e tornar o aprendizado mais atraente para todos. Por não 

termos a língua inglesa como língua oficial no Brasil, os alunos precisam de um 

esforço para estabelecer contato com a língua, e, em várias ocasiões, eles não 

têm vontade de usar o tempo livre para pesquisar e buscar mais fontes de 

aprendizado. Por isso o uso da gamificação, que envolve a utilização de 

elementos de jogos na sala de aula para promover um ambiente mais engajador 

e despertar o interesse e a participação dos alunos, para assim promover um 

maior comprometimento da parte deles e também maior compreensão dos 

conteúdos trabalhados. Utilizo o método de pesquisa-ação (THIOLLENT, 1992), 

onde eu atuo como professora e pesquisadora, ora analisando, ora intervindo no 

processo de aprendizagem, para assim alcançar um maior desenvolvimento 

deles como alunos e meu como professora de inglês, já que o CCC proporciona 

a oportunidade de alunos de Letras terem um contato direto com a sala de aula 

para aprimorar a formação oferecida na graduação. No semestre de 2017.2 

ministrei aulas para uma turma de nível Intermediário 1 e em 2018.1 para uma 

de nível Pré-Intermediário 2. Planos de aula, diários de classe e depoimentos 

dos alunos são os materiais analisados por mim. Através dessa pesquisa, 

percebi que os alunos participam mais significativamente da aula quando há 

competição entre eles e se empenham mais no curso. 

 

Palavras-chave ensino de Língua Inglesa, gamificação, CCC-Ufal 

 

UM ESTUDO COM O GÊNERO QUARTA CAPA  

Natália Oliveira de Souza 

Profa. Dra. Lúcia de Fátima 

 

 

O trabalho com os gêneros discursivos na sala de aula, atualmente, permeia o 

ambiente escolar, possivelmente, por serem entendidos, segundo Miller (apud, 

Marcuschi, 2011), como rotinas sociais, as quais estão condicionadas às 

mudanças e, portanto, à variação. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo 

discutir sobre o gênero Quarta capa, o qual é apresentado, em geral, no final 

dos livros como texto que aborda o conteúdo geral da obra. Para fundamentar a 

análise desse gênero, toma-se como pressupostos teóricos estudos 

desenvolvidos no âmbito da Linguística Textual (MARCUSCHI, 2011, 2008) e da 



46 | P á g i n a  
 

Linguística Aplicada (CRISTOVÃO, 2005; ZOZZOLI, no prelo; SILVA, 2014). 

Vale esclarecer que se concebe o conceito de gênero conforme as discussões 

de Bakthin (2003), bem como recorre-se às reflexões de Dolz e Schneuwly 

(2004). Além disso, o gênero deve ser visto, segundo Kress (apud Marcuschi, 

2011), como ―categoria que orienta a atenção para o mundo social‖, dessa 

forma o autor corrobora para a pressuposição que os gêneros devem ser vistos 

como ações sociais. Em relação ao trabalho com os gêneros em questão, serão 

consideradas atividades produzidas sobre tal gênero por alunos concluintes do 

ensino médio de escolas públicas dos municípios de Maceió, Messias e Rio 

Largo do estado de Alagoas, participantes da turma de 2018 do Programa de 

Apoio aos Estudantes das Escolas Públicas do Estado (Paespe). A realização 

da atividade será desenvolvida em diferentes etapas, conforme Dolz e 

Schneuwly (2004) denominam de sequência didática. Para, dessa forma, 

possibilitar a apropriação do gênero quarta capa por parte dos alunos. 

 

 

Palavras-chave: Gênero, Quarta capa, ensino. 

  

QUEER UTÓPICO: UMA ANÁLISE CRÍTICA DOS DISCURSOS EM PERFIS ONLINE 

DE HOMENS QUE SE RELACIONAM COM HOMENS 

Pedro Gustavo Rieger 

 

O objetivo deste estudo é investigar as narrativas identitárias criadas em um 

aplicativo online para encontros por homens que se relacionam com outros 

homens na cidade de Maceió, estado de Alagoas, Brasil. Esta investigação 

objetiva apontar quais recursos semióticos e discursivos estes atores sociais 

utilizam ao construir suas identidades online. Partindo do entendimento de que 

o Queer é uma utopia (MUÑOZ, 2009) e, portanto, um ideal de sociedade não 

atingido, neste estudo recorro a categorias interpretativas e analíticas da 

Linguística Sistêmico Funcional (HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2014) e da 

Análise Crítica do Discurso (VAN LEEUWEN, 2008; FAIRCLOUGH, 2010) a fim 

de descrever a que elementos os atores sociais produtores destas narrativas 

dão prominência ao narrar suas identidades. A análise revela que mesmo entre 

homens que se relacionam com outros homens, ocorre a construção de uma 

política identitária homofóbica, misógina e macho-centrada como estratégia 

de legitimação de uma identidade masculina socialmente aceita. Deste modo, 

demonstra que o Queer, ainda que uma possibilidade ideal, não é uma 

realidade possível para estes atores sociais. Os produtores destas 

narrativas recorrem ao uso de frases imperativas combinadas ou não com 

advérbios pré-modificadores negativos e processos relacionais de ―ser‖, como 

por exemplo, ―seja discreto‖ e ―não seja afeminado‖ ou ―não sou afeminado‖, 

além de processos mentais relacionados ao desejo, como ―não curto 

assumidos/afeminados‖, projetando a si e ao outro como sujeitos desejáveis 

apenas se representados dentro de ideais de masculinidade 

heterossexistas. Os produtores destas narrativas aparecem também 
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despersonalizados, representados por seus corpos sem rostos que os 

identifiquem. Adicionalmente, recorrem a símbolos (como o de ―proibido‖) 

associados a identidades Queer. Deste modo, a análise revela que os atores 

sociais envolvidos na produção destas narrativas optam pela adoção de 

um discurso que oprime e marginaliza pessoas Queer, distanciando-as de suas 

realidades como forma de legitimar sua aceitação e seu poder em relação a 

identidades masculinas não hegemônicas. Como resultado, produzem um 

efeito de não pertencimento e toxicidade às pessoas Queer, que 

como apontado por Muñoz (2009), restringe e censura a possibilidade de 

experienciar o gênero, a sexualidade e o desejo de forma livre. 

 

Palavras-chave: Análise crítica do discurso, Queer, Masculinidades, Utopia. 

 

UMA ESPIRAL, INFINDAS POSSIBILIDADES: REFLEXÕES SOBRE O PARADOXO 

DA MODERNIDADE E A CULTURA PERIFÉRICA NO CONTO DE GEOVANI 

MARTINS 

Rafael Lima Lobo dos Santos 

Profa. Dra. Maria Gabriela Cardoso Fernandes da Costa 

  

―Espiral‖, conto do Geovani Martins que consta do livro O Sol na Cabeça (2018), 

revela, através de um personagem que não tem nome, o abismo da 

desigualdade que existe entre o morro e o asfalto, ou seja, entre a pobreza e o 

privilégio. Sentindo essa desigualdade na pele, após notar que sua presença 

causava medo àquela classe diferente da sua, decidiu não oprimir-se mais e 

aplicou o que ele chamou de ―Primeira Perseguição‖ em que fingia interesse nos 

pertences de uma senhora; no entanto, apenas se deleitava com a sensação de 

terror que causava nas vítimas. Neste trabalho, analisaremos como a simbologia 

do ―Espiral‖ influência as narrativas pós-modernas no desenvolvimento da 

cultura periférica e como esse objeto é representado nesse conto, tendo como 

contexto as narrativas urbanas diante do pensamento marginal. Para tanto, 

como fundamentação teórica, serão utilizados os trabalhos desenvolvidos por 

Linda Hutcheon (1988), Antoine Compagnon (1990), Roland Barthes (1973), 

entre outras leituras que se farão necessárias no decorrer da análise. Ademais, 

a fim de atingir o objetivo proposto, adotamos a seguinte metodologia: pesquisa 

e discussão de textos teóricos sobre a simbologia da espiral e sua significação 

diante do contexto de paradoxo pós- moderno e das narrativas 

contemporâneas; descrição e análise da presença da espiral no conto estudado 

e sua forma metafórica para a criação de um discurso que revela as 

imperfeições da sociedade, uma realidade em que nada é fixo e tudo é 

incompleto, refletindo a autoconsciência do autor que, não liberto do 

envolvimento cultural, tende a questionar a partir de dentro. 

 

Palavras-chave: Literatura brasileira, Geovani Martins, Contemporaneidade. 

 

O LUGAR DE J. GRIMM NO CLG E NA LINGUÍSTICA DO SÉCULO XIX 
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Raul de Carvalho Rocha 

Profa. Dra. Núbia Rabelo Bakker Faria  

 

No Curso de Linguística Geral (1916), o mestre genebrino Ferdinand de 

Saussure faz, ocasionalmente, referências explícitas aos primeiros 

comparatistas alemães, em especial a Franz Bopp, responsável pela 

publicação, em 1816, da obra considerada o marco inicial dos estudos 

linguísticos propriamente ditos, na qual foram demonstradas as relações de 

parentescos entre as ―línguas clássicas‖ — o grego e o latim — e o 

sânscrito. Jacob Grimm, a quem é atribuída a descoberta da primeira ―lei 

fonética‖, entretanto, é mencionado apenas em dois momentos, em um dos 

quais de forma crítica pela confusão entre letra e som presente em seu 

trabalho. Todavia, a importante descoberta de Grimm a respeito da mutação 

consonantal observada no gótico em relação ao grego, ao sânscrito e ao latim 

constituiu a base sobre a qual se apoiaram os linguistas do último quartel do 

século XIX em seu redirecionamento dos estudos linguísticos para a fonética e 

para as ―línguas vivas‖. Pretende-se com esse trabalho discutir a importância de 

Grimm para o advento da Linguística Indo-Europeia e demonstrar a influência do 

autor alemão no estabelecimento da disciplina em sua época e nos autores que 

se seguiram, incluindo o próprio Saussure e a formação de sua linha de 

pensamento, sobretudo, em relação aos estudos sincrônicos e diacrônicos, 

apesar das parcas menções ao autor alemão no CLG, que sugeririam uma 

contribuição pífia de sua parte para o estudo científico da língua. Trata-se de 

uma pesquisa de natureza bibliográfica, teoricamente fundamentada em Robins 

(1979), Paveau & Sarfati (2006), Morpurgo Davies (1998; 2004) e Saussure 

(1916). 

 

Palavras-chave: Saussure, Grimm, CLG. 

 

O DISCURSO SOBRE A VELHICE NAS PROPAGANDAS DO GOVERNO FEDERAL 

SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

Rayssa da Silva Melo 

  

Diante de dados econômicos e demográficos que mostram um crescente 

aumento da população idosa no Brasil, os quais, servem de argumentos 

basilares para decisões políticas, pois são tomados como causas de 

complicações para manter a Seguridade Social, o Governo propõe modificações 

para reformar a Previdência. A partir dessa proposta de reforma são veiculadas 

pelo Governo Federal diversas propagandas para informar à população sobre 

as decisões e alterações acerca das mudanças na legislação. Tais 

propagandas, em seu funcionamento ideológico, produzem diversos sentidos 

sobre a velhice e o trabalhador. Desse modo, busca-se, nesta pesquisa, 

compreender o funcionamento do discurso sobre a velhice e como as 

contradições ideológicas reproduzem determinados efeitos de sentidos sobre o 

trabalhador-velho/idoso na sociedade brasileira. À luz da teoria da Análise do 

Discurso, fundada por Michel Pêcheux, que compreende a língua fazendo 
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sentido diante dos processos sócio-históricos, mobilizamos, nesta pesquisa, 

categorias como condições de produção e interdiscurso, que possibilitam 

entender o funcionamento ideológico nas propagandas sobre a reforma 

Previdenciária. A partir de recortes das materialidades discursivas, iniciamos o 

processo de análise dos enunciados materializados nas propagandas. 

Compreendemos, a partir das análises, que o discurso materializado nas 

propagandas do Governo Federal aparece exatamente no momento histórico 

em que se veicula um discurso de crise na Previdência Social que atinge o 

trabalhador, justamente, em um contexto onde os sentidos sobre a velhice são 

silenciados dentro das contradições da lógica capitalista. Constatamos, por fim, 

que tal discurso reforça os estereótipos sobre a velhice e sobretudo mantém a 

lógica de exploração da força de trabalho para a reprodução do capital. 

 

Palavras-chave: Discurso, Velhice, Previdência. 

 

LETRANENTO CRÍTICO EM SALA DE AULA: AÇÕES E REFLEXÕES SOBRE O USO 

DA LÍNGUA INGLESA PARA A FORMAÇÃO CIDADÃ 

Rebecca Azevedo Severiano 

Prof. Dr. Sérgio Ifa 

 

Esta comunicação tem como objetivo descrever os desdobramentos das aulas 

de língua inglesa, que aconteceram no projeto de extensão Casas de Cultura 

no Campus (CCC) na Universidade Federal de Alagoas, que foram embasadas 

na perspectiva do Letramento Crítico com o intuito de promover o 

aprimoramento linguístico-discursivo e desenvolvimento da criticidade dos 

alunos de nível básico. Nesta apresentação, enfoco em apenas dois dos temas 

que foram trabalhados em sala: a função da família e o papel do gênero na 

sociedade. Os dados coletados e estudados para a realização da presente 

pesquisa foram obtidos a partir de: questionário inicial, planos de aula, diários 

de classe, atividades escritas e orais nas aulas presenciais e as postagens nas 

mídias socias. O embasamento teórico segue a perspectiva do Letramento 

Crítico (JANKS, 2000, 2006, 2014; ; MCLAUGHLIN E DEVOOGD, 2004; 

LEWISON ET AL, 2002) que requer uma atitude ativa e questionadora sobre 

como enxergamos ou interpretamos o mundo, as pessoas e as práticas sociais. 

Os resultados mostraram que as aulas contribuíram para o desenvolvimento 

crítico e reflexivo dos envolvidos nas aulas, além de contribuir para o 

desenvolvimento linguístico-discursivo dos estudantes. Os quais revelaram que 

seus posicionamentos se tornaram mais conscientes porque conseguiram 

ampliar suas visões acerca dos temas trabalhados em sala ao entrar em 

contato com as diferentes perspectivas de seus colegas de classe, além de 

poder relatar suas próprias experiências construir e re-construir seus 

posicionamentos. Pude verificar que, apesar de exigir muito tempo para o 

preparo de aulas e atividades, a possibilidade de ouvir alunos revelando que 

aprenderam mais vocabulário, conseguiram se expressar melhor em língua 



50 | P á g i n a  
 

inglesa e que ampliaram suas visões sobre os temas trabalhados justifica todo 

o esforço empreendido. 

 

Palavras-chave: Letramento crítico, Língua inglesa, Mídias sociais. 

 

A LEITURA SENSÍVEL NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA LÍNGUA 

MATERNA 

Roberto da Silva 

Rita de Cássia Souto Maior 

  

Em atuação na formação docente inicial, em uma turma de 7º ano de uma 

escola pública estadual situada na periferia de Maceió, oportunizada pelo 

PIBID/PORTUGUÊS/UFAL – CAPES, trago na pesquisa em autoria com a 

professora doutora Rita de Cássia Souto Maior à discussão a importância de 

uma maior aproximação entre professores e alunos, através da promoção de 

atividades que considerem e enfatizem a dialogicidade da linguagem 

(BAKHTIN, 2018). Nessa aproximação, o docente trabalha a leitura sensível 

(SOUTO MAIOR, 2018), de modo que os alunos se sintam sujeitos atuantes 

nos processos de ensino e de aprendizagem, destacando, assim, aspectos 

da responsividade ativa (BAKHTIN, 2018)presentes nas produções escritas dos 

alunos. Para tanto, trabalhamos, em uma situação de sala de aula, práticas de 

letramentos (SOARES, 2014; KLEIMAN, 1995), com a temática ―bullying‖, que 

partiu de uma situação vivenciada em sala. Desta feita, foi planejada uma 

oficina temática, a fim, também, de moderar a indisciplina, e, após ampla 

discussão em sala com os alunos, pedimos uma elaboração textual sobre o 

tema. Adiante, fizemos intervenções linguístico-discursivas nas produções 

textuais, e, posteriormente, trabalhamos a reelaboração textual (PENTEADO e 

MESKO, 2006). Para metodologia, consideramos aabordagem de pesquisa 

qualitativa interpretativista (MOITA LOPES, 2016), com características da 

pesquisa-ação (THIOLLENT, 1985) e de cunho etnográfico (LÜDKE e ANDRÉ, 

1986), constituídos sob a perspectiva ―indisciplinar‖ da Linguística Aplicada 

(FABRÍCIO, 2016; MOITA LOPES, 2016; RAJAGOPALAN, 2016). Com 

isso, analisamos dados compostos por diários reflexivos do Pibidiano, 

planejamento da oficina empregada, notas de campo do acompanhamento da 

proposta e, sobretudo, trechos da produção de uma aluna da turma. Assim, 

observamos que a manifestação da leitura sensível contribuiu para que o nosso 

objetivo, a aprendizagem, a partir de atividades linguístico–discursivas com 

temáticas do cotidiano social dos alunos (ZOZZOLI, 2016) surtisse resultados 

processuais consideráveis. 

 

Palavras-chave: Dialogicidade, Leitura sensível, Práticas de letramentos, 

Reelaboração textual, Responsividade ativa.  
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A MÚSICA “GENI E O ZEPELIM” DE CHICO BUARQUE PARA PRODUÇÃO DE 

SENTIDOS E ESCRITA ARGUMENTATIVA E AUTOBIOGRAFICA EM LÍNGUA 

ESPANHOLA 

 

Ruane Yasmin Cintra Xavier 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma análise das produções 

de sentidos observadas na escrita dos alunos de nível básico 3 do projeto de 

extensão Casas de Cultura no Campus, da faculdade de letras (FALE), da 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL). A proposta se deu a partir das 

respostas observadas nos questionários respondidos pelos alunos participantes 

da pesquisa nas aulas iniciais. Após tabulação das respostas e discussão em 

sala de aula com os alunos, foi escolhido como temas a serem trabalhados a 

desigualdade de gênero, assédio moral e sexual, e também a relação entre as 

narrativas e o poder social. Dessa forma, será realizada uma sequência 

didática utilizando como base para as discussões e as produções escritas a 

música Geni e o Zepelim, do cantor brasileiro Chico Buarque. Utilizaremos 

como metodologia a pesquisa-ação (ENGEL, 2002) e teremos 

um corpus composto pelos comentários dos alunos em determinadas aulas, os 

diários de classe, os questionários iniciais respondidos no primeiro dia de aula, 

as gravações em áudios das discussões realizadas em sala de aula, as 

produções escritas e uma autoavaliação individual ao final do processo da 

pesquisa. Com essa investigação, pretendemos evidenciar a importância da 

autoavaliação, do envolvimento e do aprimoramento da escrita pelos alunos 

ainda em níveis básicos e, ademais, o desenvolvimento da consciência crítico-

reflexiva dos participantes da pesquisa, professora e alunos. Utilizaremos como 

base teórica a escrita argumentativa (SANTOS; HACK, 2009), e o letramento 

crítico (JANKS, 2016; MATTOS; VALÉRIO, 2010). Por meio da pesquisa 

acreditamos que será possível criar necessidade de expansão de vocabulário 

para a realização dos textos e também a reflexão da estrutura do gênero 

argumentativo e do autobiografico na língua espanhola. 

 

Palavras-chave: Música Geni e o Zepelim, Língua Espanhola, Produções 

Escritas, Autoavaliação, Criticidade. 

 

 

O USO DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA APLICADA AO ENSINO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA EM SÉRIES INICIAIS 

Rute Vasconcelos Santos 

Josefina Maria dos Santos 

Érika Caroline da Silva 

 

Apesar dos avanços tecnológicos, muitas escolas apresentam resistência ao 

uso de tecnologias aplicadas ao ensino. No que se refere aos smartphones, em 

especial, essa resistência torna-se ainda maior, posto que muitas instituições 
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proíbem o uso de celulares durante as aulas por considerarem que a ferramenta 

pode atrapalhar. Contrariando essa concepção, tentamos demonstrar que a 

tecnologia pode ser uma aliada no processo de ensino-aprendizagem. Para 

tanto, este trabalho tem como objetivo relatar uma experiência de ensino de 

língua portuguesa em uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental. Para isso, 

aplicamos uma atividade de revisão ortográfica com o auxílio da 

plataforma Kahoot. Destaca-se que essa ferramenta tecnológica permite a 

criação de questionários, em formato de jogo interativo, com conteúdos 

programáticos relacionados a quaisquer disciplinas. O referencial teórico que 

fundamenta este estudo está centrado nas contribuições sobre (a) m-

learning (GRUND; GIL, 2011; CABRERO E CASTAÑO, 2013); e (b) 

multiletramentos (ROJO, 2013; MONTE MOR, 2015). Os resultados 

demonstram que o uso da tecnologia contribui para o ensino de língua 

portuguesa, visto que os alunos puderam dialogar em grupos, refletir, relembrar 

e ainda criar estratégias para a resolução dos problemas apresentados durante 

a aplicação da atividade. Por meio da observação do uso dessa plataforma 

interativa e inovadora, a conclusão deste estudo aponta para a necessidade de 

inserção das práticas tecnológicas com a finalidade de contribuir com o 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Kahoot, Ensino de língua portuguesa, M-learning. 

 

ENSINO DE LÍNGUAS E PRÁTICAS REFLEXIVAS NA PERSPECTIVA DA 

LINGUÍSTICA APLICADA  

Silvio Nunes da Silva Júnior 

 

Propomos, no presente estudo, uma reflexão acerca do ensino de línguas 

baseado em práticas reflexivas na perspectiva da Linguística Aplicada, no seu 

viés transdisciplinar, focalizando nos dizeres científicos para a formação do 

professor-pesquisador. A sala de aula de línguas, bem como de outros 

componentes do currículo da educação básica, vem passando por variados 

processos de ressignificação. Estes processos assolam, também, campos do 

saber científico como a Educação e a Linguística Aplicada, principalmente no 

que concerne à necessidade de formar sujeitos reflexivos. Nesse sentido, as 

nossas posições defendem uma formação de professor que não distancie os 

pressupostos teóricos dos práticos, visto que a prática pedagógica não é 

consequência da teoria, nem vice-versa. A fundamentação teórica do estudo 

articula variadas vozes científicas que caracterizam a Linguística Aplicada 

(ROJO, 2006; MOITA LOPES, 2006, 2009; RAJAGOPALAN, 2013; MILLER, 

2013; FABRÍCIO, 2011) com outras que tratam da perspectiva da escola 

reflexiva e nova racionalidade (ALARCÃO, 2001; DEWEY, 2003) e da formação 

do professor-pesquisador (MORIN, 2000; ZEICHNER, 2009; GARCIA, 2007). 

Compreendemos, com base nas reflexões apresentadas, que propiciar 

momentos de auto-observação e auto-avaliação dos professores como 

profissionais reflexivos é um ponto que precisa ser mais enfatizado nos 
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contextos de formação inicial e contínua. Tais momentos, a nosso ver, 

caracterizam-se como ações estimuladoras para formar professores críticos e 

capazes de transformarem as suas salas de aula para que elas não sejam 

espaços para apenas à reprodução de características estruturais da língua, 

mas que se constituam como espaços dialogais de aprendizagem e uso da 

linguagem; além disso, ficou evidente que ao adotar a teoria dialógica como 

concepção de linguagem o professor constrói em si uma identidade responsiva 

que estimula a formação de sujeitos reflexivos e cientes de seus papeis sociais. 

  

Palavras-chave: Sala de Aula, Educação Básica, Formação de Professor. 

 

LINGUAGEM E HUMOR: ENTRE O RISO E A CRÍTICA 

Valéria Moreira da Silva  

  

 Situado no campo da Linguística Aplicada (CELANI, 2000), (MOITA LOPES, 

2006), este trabalho compreende a linguagem como histórica, social e dialógica, 

sendo construída nas relações sociais (BAKHTIN, 2014, 2011) (VOLÓCHINOV, 

2017). Considerando esse caráter social e histórico da linguagem, sua 

ideologização e importância para comunicação no meio social, buscaremos 

refletir sobre a linguagem humorística presente nas charges que retrataram o 

impeachment da presidenta Dilma Rousseff (PT), pois compreendendo o humor 

enquanto um fenômeno linguístico-discursivo, que retrata e reflete sobre um 

determinado contexto social, cultural e histórico (BRAIT, 2008), se faz 

importante pensar o humor não apenas como um elemento de entretenimento, 

mas também como uma ferramenta crítica da realidade (TRAVAGLIA, 

1990). Nessa perspectiva, considerando esse aspecto crítico do humor nas 

charges, pretendemos discutir sobre de que maneira os fenômenos linguístico-

discursivos do humor manifestam-se e produzem sentidos em sua reflexão e 

significação de mundo, especificamente, de que forma o humor desvela, produz 

sentido e ressignifica os discursos políticos no gênero discursivo charge 

(COSTA, 2013), (RAMOS, 2012). Dentro de uma abordagem qualitativa e 

apoiando-se na análise de conteúdo (CHIZZOTTI, 2005), foram selecionadas 

para análise charges do Jornal Folha de São Paulo, publicadas no período do 

impeachment da presidenta Dilma, iniciado em 2 de dezembro de 2015 e 

encerrado em 31 de agosto de 2016. A partir deste trabalho, foi possível 

compreender o caráter social e crítico presente no humor e sua forma peculiar 

de construir sentidos sobre os acontecimentos políticos por meio do gênero 

charge, não apenas refletindo a realidade, mas ressignificando, produzindo 

novos sentidos. 

 

Palavras-chave: Linguagem, Humor, Gênero charge, Política. 

 

ALICE ATRAVÉS DO ESPELHO: REFLEXÕES SOBRE A REVOLTA FEMININA EM 

REUNIÃO DE FAMÍLIA, DE LYA LUFT 

Victor Hugo Farias de Araújo 
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Guilherme Santana Andrade 

Profa. Dra. Karla Renata Mendes 

 

Lya Luft mantém um histórico de discutir em seus romances o papel social da 

mulher presa num espaço/família tradicionalmente patriarcal em decadência. O 

presente trabalho propõe uma análise de aspectos do terceiro romance da 

autora, Reunião de Família, publicado em 1982, cuja protagonista Alice se vê 

num estado de revolta psicológica contra o sistema em que se encontra. 

Inserida em um núcleo familiar em que a figura paterna solidifica uma 

autoridade, a autora usa o símbolo do espelho para desenvolver uma 

personagem dual. Alice se rebela contra o patriarcado através de um discurso 

interiorizado e psicológico mediado pelo espelho. Numa narrativa envolta num 

mundo descentrado onde circuitam personagens obsessivas e angustiosas, Luft 

constrói dois olhares sobre um mesmo universo manipulado pelos modelos 

estabelecidos socialmente para cada papel a que mulher está condicionada 

socialmente: seja a figura materna ou a figura de esposa obediente, e ao 

mesmo tempo o conflito por não cumprirem sua função social como mulheres 

submissas e por não aceitarem esta função. Desta forma, abre-se aqui uma 

análise do romance em questão e em específico da personagem Alice, além da 

simbologia que o espelho traz para a construção narrativa na intenção de 

evidenciar e denunciar as inquietações intimistas que a autora representou. 

Para buscar entender como a narrativa luftiana propõe a família com um 

ambiente de constante controle da forma de expressão feminina e coloca 

mulheres tolhidas num espaço patriarcal, além da simbologia crucial do espelho 

para a narrativa, utilizam-se como referências bibliográficas postulados teóricos 

feministas e literários como Chevalier; Gheerbrant (25ª ed.,2016), Costa (1996), 

Candido; Rosenfeld; Prado (2ª ed., 1976) entre outros. 

 

Palavras-chave: Lya Luft, Reunião de Família, Espelho. 

 

AMPLIANDO VISÕES SOB A PERSPECTIVA DO LETRAMENTO CRÍTICO: UM 

RECORTE DAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA NO PROJETO CASAS DE CULTURA 

NO CAMPUS 

Wyara Rachel Vieira Silva 

Prof. Dr. Sérgio Ifa 

 

Aspirando um ensino não tradicional de línguas, tenho como objetivo, nesta  

comunicação, descrever e refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem em 

um curso de inglês de nível básico do Projeto Casas de Cultura no Campus 

(CCC), na Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Tal processo possui como 

embasamento a perspectiva do letramento crítico (Janks, 2013; Luke e 

Freebody, 1999; McLaughlin e DeVoogd, 2004), da qual os professores em 

formação inicial (PFI) se utilizam para a  

elaboração e ministração de suas aulas. O objetivo do curso é o ensino da 

língua inglesa contribuindo na formação crítica e cidadã dos alunos, onde o 

professor assume o papel de incentivá-los a perceber a multiplicidade das 

perspectivas existentes num determinado ambiente ou contexto. Por meio de 
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um questionário inicial, identifiquei os principais assuntos que interessavam os 

alunos, e, o uso de textos, imagens e episódios de séries televisivas auxiliou no 

desenvolvimento linguístico-discursivo, criativo e crítico dos alunos. Os 

resultados mostram que eles puderam exercer seu senso crítico  

nas atividades de escrita e, sobretudo, nos debates desenvolvidos em sala de 

aula, uma vez que o foco deu-se na habilidade oral. Além disso, os alunos 

puderam ter contato com a variedade de pontos de vista que foram apontados 

por seus colegas, o que ocasionou possíveis trocas e reconstruções de suas 

próprias ideias. Dessa forma, concluo que é possível e válido utilizar o 

letramento crítico para o ensino e aprendizagem de línguas, uma vez que ele 

contribui para que os alunos compartilhem e percebam diferentes interpretações 

sobre as realidades que os cercam. 

 

 

Palavras-chave: Ensino de inglês, Letramento Crítico, Projeto Casas de Cultura 

no Campus. 
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TEXTUALIDADE, REVISÃO E REESCRITA DE DIFERENTES GÊNEROS TEXTUAIS 

NO ENSINO FUNDAMENTAL E NA EJA 

 

Profa. Dra. Adna de Almeida Lopes 

Maria Quitéria da Silva 

Polyanna Paz de Medeiros Costa 

Douglas da Silva Santos 

Priscila Macêdo dos Santos Barreto 

 

Os estudos propõem uma discussão sobre as práticas de linguagem 

relacionadas à produção escrita, especificamente aos aspectos que envolvem a 

revisão e a reescrita textuais, em salas de aula do Ensino Fundamental e da 

Educação de Jovens e Adultos/EJA. As cinco pesquisas em andamento 

estabelecem interfaces pelo desenvolvimento de sequência didática para a 

escrita de diferenciados gêneros textuais, quais sejam: reportagem, memória 

literária, fábula, poema e diário de leitura. Dois deles se debruçam em 

mecanismos e marcas textuais, sejam para o estabelecimento da coesão do 

texto, através de seus elementos articuladores, ou da estrutura narrativa, pelo 

uso de formas verbais. Outros dois estabelecem comparativo de versões em 

dois momentos de escrita de poemas, com abordagens para a ampliação do 

repertório discursivo e dos recursos poéticos pelos alunos da EJA; e de fábulas, 

a fim de apresentar uma reflexão sobre o trabalho com o erro ortográfico, 

através da intervenção didática. E outro, ainda, analisa de forma longitudinal, 

por um semestre letivo, os avanços nas reflexões escritas pelos alunos no Diário 

de Leitura, a partir de discussões em sala sobre as temáticas sociais abordadas 

nos textos lidos. Para as análises e reflexões, recorreu-se aos estudos sobre 

coesão e coerência textuais (ANTUNES, 2009; FÁVERO, 2002; KOCH, 2010); 

sobre o trabalho com os gêneros textuais (DOLZ, 2010; BARROS & STORTO 

2017; MARCUSCHI, 2008); sobre os procedimentos de revisão textual na escola 

(NÓBREGA, 2011); e sobre os efeitos da interferência do professor no texto do 

aluno (CALIL, 2009; RUIZ, 2010). Os manuscritos escolares coletados e 

analisados nos trabalhos integram o acervo do grupo de pesquisa ―Et&C – 

Escritura, texto e criação‖, inscrito no CNPQ. Pela observação inicial dos dados, 

percebe-se a necessidade de um trabalho sistemático e recorrente de 

intervenção didática na escrita e reescrita de textos. 

 

Palavras-chave: Produção escrita, Gêneros textuais, Reescrita, Interferência 

didática. 

 

 

UTOPISMOS DA CULTURA: LITERATURA, QUADRINHOS E CANCIONEIRO 

POPULAR 

Profa. Dra. Analice Leandro  

Felipe Benício 

Pedro Fortunato 

Tharyose Ibsen 
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A presente sessão coordenada reúne trabalhos de discentes do Programa de 

Pós-graduação em Letras e Linguística (PPGLL/Ufal) que integram o grupo de 

pesquisa Literatura e Utopia, cujo interesse nos utopismos da cultura tem 

resultado em trabalhos que versam sobre os mais variados gêneros — romance, 

poesia, canção, quadrinhos, cinema —, em interface com diferentes 

perspectivas teórico-críticas, tais como os Estudos Literários, Estudos Culturais, 

Crítica Feminista, dentre outras abordagens. Sob o enfoque dos Estudos 

Críticos da Utopia, os trabalhos que compõem esta sessão apresentam uma 

miríade de reflexões acerca dos tropos, temas e formas através dos quais os 

utopismos se perfazem na cultura, enfocando, assim, a representação da 

imagem do/ índio/a no cancioneiro popular brasileiro, em diálogo com o caráter 

utópico que subjaz à ideia da formação de uma identidade nacional; as relações 

entre o distópico e o detetivesco no romance The city and the city, do escritor 

britânico China Miéville; a formação da imaginação distópica em romances e 

contos escritos por autores e autoras da literatura brasileira no século XXI; e os 

olhares sobre os heroísmos distópicos nos quadrinhos da personagem 

Daredevil, da editora estadunidense Marvel Comics. Diante disso, a proposta 

desta sessão coordenada é oferecer, através da apresentação das análises de 

cada trabalho, a possibilidade de pensar os utopismos — tanto em suas 

dimensões utópicas quanto distópicas — e suas imbricações culturais e 

literárias no contexto da contemporaneidade, oferecendo, deste modo, uma 

pequena amostra da abrangência dessas questões, bem como da urgência em 

discuti-las em tempos sombrios como os que temos vivido. 

 

Palavras-chave: Utopismos, Contemporaneidade, Literatura, Cultura. 

 

ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NA PERSPECTIVA DOS 

MULTILETRAMENTOS 

 

Profa. Dra. Andréa da Silva Pereira 

Mitia Costa 

Sara Rodrigues da Fonseca 

 

A Linguística Aplicada contemporânea tem cada vez mais aberto um espaço 

para o diálogo inter e transdisciplinar, a fim de que seus pesquisadores possam, 

por meio de suas investigações, buscar sentido para os problemas sociais nos 

quais a linguagem humana tem um papel fundamental.  Valendo-se dessa 

abertura, a presente sessão coordenada objetiva discutir propostas de 

multiletramentos para o ensino de língua portuguesa, quer no contexto escolar, 

quer no de outras esferas de atividade humana que com a escola mantém 

diálogos. As pesquisas da mestre Sara Rodrigues da Fonseca 

(PROFLETRAS/UFAL), cujo título é A Festa de São João em uma colcha de 

retalhos: memórias de uma comunidade rural,  e da doutoranda Mitia Costa 

(PROFLETRAS/UFAL e PPGLL/UFAL), intitulada Narrativas digitais: práticas de 

letramento digital em uma turma do 9º ano, ambas participantes desta sessão, 
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são um recorte dos resultados advindos das propostas didáticas de 

multiletramentos desenvolvidas no Ensino Fundamental de escolas públicas de 

Alagoas, uma localizada no contexto rural do povoado Baixa da Onça e, a outra, 

na circunvizinhança de Maceió, envolvendo o trabalho com a produção de 

narrativas digitais por alunos do 9º ano.  A terceira participante desta sessão, a 

mestranda Mariana Galdino Santana (PPGLL/UFAL), apresenta os resultados 

parciais de sua pesquisa de mestrado em andamento, cujo título é Estudo das 

representações do letramento em sites e blogs sobre educação: uma análise 

dialógico-discursiva. O estudo discute representações de letramento circulantes 

na rede mundial de computadores (web) e apresenta duas frentes de trabalho: 

uma é de natureza analítica e interpretativa e, a outra, propositiva. Nesta última 

fase, está prevista a elaboração de um blog, a partir dos estudos sobre 

hipertexto. Em um mundo mediado por novas tecnologias e diferentes 

linguagens, os participantes desta sessão entendem que o trabalho com leitura 

e produção escrita, com vistas ao desenvolvimento crítico e criativo de nossos 

alunos, não pode prescindir da pedagogia dos multiletramentos. Dessa forma, 

entende ainda que a formação docente precisa com urgência se aproximar 

dessa abordagem pedagógica. 

 

Palavras-chave: Linguística Aplicada, Multiletramentos, Ensino de Língua 

Portuguesa. 

 

OLHARES SOBRE O ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA 

 

Prof. Dr. Benildo Gomes da Silva 

João Pedro Moura dos Santos 

 

Essa sessão coordenada reúne trabalhos que buscam refletir sobre aspectos 

que tangem o processo de ensino e aprendizagem de língua estrangeira em 

geral e, especificamente, o de língua inglesa. Fundamentados em estudos na 

área de Linguística Aplicada, como as pesquisas de Barcelos (2006, 2012) e 

Janks (2014), as comunicações dessa sessão partem do pressuposto que o 

aprendizado de uma língua  está sempre inserido em um contexto social, 

cultural e político. Uma vez que serão abordadas questões que envolvem tanto 

o ensino quanto a aprendizagem de língua inglesa, os trabalhos confluem na 

apresentação de propostas teórico-metodológicas de aprender e ensinar uma 

língua estrangeira levando em conta as novas demandas do ensino de línguas  

estrangeiras nos dias atuais. 

 

Palavras-chave: Língua inglesa; Ensino e aprendizagem, Crenças, Letramento. 

 

O TEXTO EM DEBATE: REFLEXÕES SOBRE TEXTUALIDADE E ENSINO 

 

Profa. Dra. Fabiana Pincho de Oliveira 

Danielle Belarmino de Lima 

Raul Guilherme Cândido da Silva 

 Luiz Gustavo da Silva 
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Hermenegildo Francisco de Amorim Filho 

Maria José Batista de Andrade 

 

 O processo de escrita mobiliza diferentes tipos de conhecimentos, tais como o 

linguístico, o enciclopédico e o interacional, exigindo de seu produtor a ativação 

e a reativação desses conhecimentos. Além disso, o sujeito escritor não pode 

perder de vista o equilíbrio entre as informações dadas e novas, o 

planejamento, a revisão e a reescrita. Por esse motivo, o processo de produção 

de um texto é complexo e necessita ser investigado por meio de uma 

fundamentação teórica clara e consistente. Em relação ao ensino do texto, 

várias pesquisas atestam as inúmeras dificuldades dos alunos em escreverem 

de forma articulada e coerente com o propósito comunicativo. Outro resultado 

relevante percebido nesses estudos é que eles sinalizam avanços na 

aprendizagem dos estudantes quando a prática do professor passa de uma 

noção que enxerga a escrita estritamente como produto e vai para uma que a 

entende como processo de produção de sentidos. Sendo assim, esta sessão 

coordenada tem o objetivo de reunir trabalhos que reflitam sobre as teorias de 

texto, as concepções de escrita, as práticas de ensino e, principalmente, que 

analisem textos escritos pertencentes a diferentes gêneros e publicados em 

variados meios de circulação ou produzidos em sala de aula, revelando 

aspectos da construção da textualidade ou de seu funcionamento interacional à 

luz da Linguística Textual. Nesse sentido, faz-se necessário descrever e 

compreender os múltiplos aspectos envolvidos na construção da textualidade, 

como a coesão, a coerência, a intertextualidade, as sequências tipológicas, a 

relevância informativa, a referenciação e o tópico discursivo. 

 

Palavras-chave: Ensino da escrita, Texto, Textualidade. 

 

LETRAMENTO CRÍTICO EM CURSOS DE EXTENSÃO DE ENSINO DE LÍNGUA 

ESPANHOLA (CCC E CCLA): PRÁTICAS, AVALIAÇÕES E DESAFIOS NO 

PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Flávia Colen Meniconi  

Iago Espindula de Carvalho 

 

Esta sessão coordenada objetiva apresentar os resultados do trabalho de 

formação inicial de professores de língua espanhola que vem sendo 

desenvolvido no Projeto Casas de Cultura no Campus, do Curso de 

Letras/Espanhol, da Universidade Federal de Alagoas. O aporte teórico no qual 

se fundamenta o projeto tem como base as pesquisas e estudos oriundos do 

Letramento Crítico (STREET, 2004; MONTE MÓR, 2009; ROJO, 2009). A partir 

das práticas letradas objetiva-se formar professores que direcionem o processo 

de ensino-aprendizagem do idioma espanhol para uma perspectiva crítico-

discursiva, a partir de sequências didáticas de leitura, discussão e produção 

escrita em diferentes gêneros textuais. Assim, os professores em formação 

inicial são incentivados a realizarem a prática docente em língua espanhola e 
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também a desenvolverem pesquisas direcionadas às práticas de letramento 

crítico em suas salas de aula. A metodologia que norteia o desenvolvimento das 

pesquisas realizadas têm como pressuposto a pesquisa-ação de base 

intervencionista (THIOLLENT, 1985). Nesta sessão de comunicação serão 

apresentados os principais resultados de quatro investigações desenvolvidas na 

CCC: 1- Letramento crítico e ensino da leitura e escrita a partir de quadrinhos; 2- 

Letramento crítico e aspectos fonético-fonológicos no ensino da língua 

espanhola; 3- Aspectos discursivos em avaliações de língua espanhola; 4- A 

formação da consciência crítica em língua espanhola a partir da recepção e 

produção oral. Os dados revelaram que o trabalho com as práticas letradas, a 

partir de propostas de leituras, discussões e produções textuais sobre temas da 

atualidade, de fato, contribuíram para a formação crítica, reflexiva e mais 

significativa tanto dos professores em formação inicial quanto de seus alunos. 

Assim, portanto, acredita-se que as atividades de leitura, discussão teórica e 

pesquisas em torno do letramento crítico devem caminhar juntas com as 

atividades práticas de sala de aula. Em outras palavras, os professores em 

formação inicial precisam aprender a traduzir para a prática as propostas de 

letramento crítico defendidas no projeto, a partir de diferentes propostas 

didático-pedagógicas. 

 

Palavras-chave: Formação de professores, Letramento crítico, Língua 

espanhola. 

 

ASPECTOS DA MORFOSSINTAXE DO PORTUGUÊS 

Prof. Dr. Jair Gomes de Farias 

Juarez Barbosa Bezerra Júnior 

Carine de Oliveira Silva 

Cecília de Lima Silva 

Maria Eduarda Nascimento Ribeiro 

 

Nesta Sessão Coordenada, serão apresentados trabalhos que refletem e 

analisam aspectos da morfossintaxe do português, tomando como 

embasamento o arcabouço da Teoria Gerativa. Ao assumir com Villalva (1995, 

2000) e Aronoff (1976) que os estudos em morfologia gerativa têm ficado à 

margem, já que o componente morfológico é submetido, dentro do modelo 

gerativista, ao componente fonológico, buscamos analisar não apenas a relação 

de linearização no nível da palavra, como também explicitar como mecanismos 

internos à estrutura da palavra estabelecem uma hierarquização dos processos 

elementos mórficos, a partir das duas grandes linhas de análise de fenômenos 

morfológicos: derivação e flexão. Os trabalhos a serem apresentados foram 

frutos de seminários realizados na disciplina Morfologia do Português (2017.2), 

e de estudos em curso do Projeto Pibic (2018-2019) Aspectos da Morfossintaxe 

de Gênero Gramatical em Português, sob orientação do Prof. Jair Farias. No 

trabalho ―Formação de Plural de Nomes Compostos em Português‖, os autores 

Juarez Barbosa Bezerra Júnior e Géssica Carolina Alves de Lima analisam 

como a regra de plural nos nomes compostos pode ser captada por princípios 

linguísticos da gramática, sistematizando como condicionantes morfossintáticos 
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são responsáveis por estratégias de realização de número plural no português.  

No trabalho ―Formação do Diminutivo em Português‖, as autoras Gabriela Maria 

Hollanda Ferreira de Farias e Maria Eduarda Nascimento Ribeiro analisam o 

emprego dos sufixos diminutivos -inho e -zinho na gramática do português, 

verificando se existem ou não restrições de realização desses sufixos na 

formação do diminutivo nessa língua. Já o trabalho ―Uma Análise não Unificada 

para Gênero Gramatical em Libras‖, a autora Carine de Oliveira Silva apresenta 

uma descrição de como gênero é marcado em Libras, levando em consideração 

condicionantes morfológicos, semânticos e lexicais na realização de gênero em 

nomes e adjetivos nessa língua. E, por fim, no trabalho ―Contrastes de Gênero 

Associados a Nomes em Português‖, a autora Cecília de Lima Silva, estabelece 

uma análise contrastiva de como gênero gramatical é marcado em nomes, 

questionando se se trata, pois, de um fenômeno de flexão ou de derivação. 

 

Palavras-chave: Morfossintaxe, Gerativismo, Gênero gramatical. 

 

PESQUISAS EM LA NUMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA: OLHARES 

TRANSDISCIPLINARES 

Profa. Dra. Lúcia de Fátima Santos 

Manuel Álvaro Santos 

Juliana Araújo 
Cecília Aroucha 

Antônio Lima 

Antônia Cruz 

Ricardo Jorge Cavalcanti 

 

Tomando como embasamento os estudos sobre a Linguística Aplicada (LA) na 

contemporaneidade, esta sessão coordenada reúne discussões de seis 

trabalhos de pesquisa de mestrado, doutorado e pós-doutorado, desenvolvidos 

no Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Universidade 

Federal de Alagoas. Fundamentados nas orientações metodológicas da LA, 

todos os projetos de pesquisa adotam uma perspectiva interpretativista, estão 

em fase de andamento, congregam posições teóricas transdisciplinares e 

abordam temas pertinentes com os interesses contemporâneos de LA, conforme 

indicam os títulos: Gêneros Multimodais e Práticas de Letramento em Livros 

Didáticos de Língua Portuguesa; Práticas de letramento no ensino médio: 

construindo espaços de crítica na preparação para o ENEM; Reflexões de 

práticas situadas de uma professora sob a perspectiva dos letramento; 

Reflexões sobre letramento acadêmico em um curso de Letras a distância do 

IFAL numa perspectiva interpretativista"; Letramento literário dos professores de 

Língua Portuguesa na formação continuada: articulações entre saberes e 

práticas; A argumentação no processo de formação docente: reflexões dos 

egressos do Pibid subprojeto Letras/Português da Universidade Federal de 

Alagoas-UFAL. 

 

Palavras-chave: Letramento literário, Linguística Aplicada, Multimodalidade, 

Transdiciplinaridade 
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O FRANCÊS NA FALE: PROJETOS E PESQUISAS (FRANCÊS COMO LÍNGUA 

ESTRANGEIRA) 

 

Prof. Dr. Marcio Alexandre Cruz 

Ana Patrícia Costa dos Santos Viana 

Enézia de Cássia de Jesus 

Mileyde Luciana Marinho 

 

A evolução dos meios de comunicação e locomoção impuseram ao século XX 

uma nova relação entre os países e as pessoas. Muitas foram as mudanças no 

que diz respeito à nossa relação com a língua estrangeira e o que nos é 

estranho/estrangeiro. Assim, o século XXI herda essa discussão e a atualiza 

constantemente face aos elementos de cada contexto. Esta proposta de sessão 

coordenada tem como objetivo geral discutir as produções científicas dos 

licenciandos do curso de Letras Francês (pesquisas, trabalhos e relatos) e sua 

relação com a formação dos futuros profissionais, campos de atuação possíveis 

e a atual situação do ensino da língua francesa em nosso contexto. Concentrar-

nos-emos em duas áreas relacionadas aos estudos francófonos, a saber 

Francês como Língua Estrangeira e Literatura em Língua Francesa. No que diz 

respeito aos objetivos específicos, discutiremos o atual papel da língua 

estrangeira em nossa sociedade e suas novas abordagens frente a novas 

demandas; trataremos também de como a língua se liga a representação de 

uma identidade, seja na sua expressão literária, seja em sala de aula, na 

formação de um sujeito-falante consciente das diversas dimensões culturais que 

o aprendizado de uma língua estrangeira suscita. No que diz respeito às 

temáticas ligadas à linguística aplicada, nossa fundamentação teórica seguirá 

pela linha do ecletismo (PUREN) e das abordagens comunicativa e acional, 

englobando aqui diversas vertentes, como o Francês sobre objetivo específico 

(FOS) e sobre objetivo universitário (FOU) – (Parpette&Magiante). Em relação 

ao texto literário, nos ampararemos nas ideias e debates de Compagnon, 

Hobsbawn, Eco, Perrone-Moisés, entre outros pensadores contemporâneos que 

discutem nosso tempo e a expressão literária. 

 

Palavras-chave: FLE, Ensino, Pesquisa, Extensão. 

 

REFERENCIAÇÃO E ORALIDADE EM GÊNEROS ORAIS E ESCRITOS 

 

Profa. Dra. Maria Francisca Oliveira Santos 

Max Silva da Rocha 

Deborah Andrade Leal 

Jonnas Nichollas de Lima Costa 

José NIldo Barbosa de Melo Júnior 

 

Os estudos textuais, numa vertente sociocognitiva, proporcionam um olhar mais 

profundo ao modo como os referentes e/ou objetos de discurso, constructos 

fundamentais para a produção dos sentidos, são construídos e reconstruídos 

nos gêneros orais e escritos dentro de um contínuo tipológico. Partindo da 
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concepção de linguagem e de texto como lugares de interação entre os atores 

sociais, a sessão coordenada tem como principal objetivo refletir acerca dos 

processos referenciais em diversos gêneros orais e escritos. Assim, a 

referenciação é entendida como um contínuo processo cognitivo-discursivo de 

transformação dos referentes ao longo de um texto oral ou escrito. Os trabalhos 

são de base qualitativa, pois trabalham com as informações em processo dando 

ênfase à qualidade das informações. Assim, busca-se reunir trabalhos à luz dos 

estudos da Linguística Textual em sua vertente sociocognitivo-discursiva. 

Partindo de uma concepção que destaca a multiplicidade de fatores 

concernentes à produção e compreensão de sentidos, é possível criar um 

espaço de discussão e análises de diversos fenômenos linguístico-discursivos, a 

saber: referenciação, oralidade e gêneros orais e escritos. Por isso, o objetivo 

desta sessão coordenada reside, pois, na discussão de conhecimentos oriundos 

das investigações que contemplem tais fenômenos, numa perspectiva interativa. 

Por isso, embasa-se nos referenciais teóricos de Custódio Filho (2011, 2012, 

2017), Cavalcante, Custódio Filho e Brito (2014), Fiorin (2017), Lima (2007), 

Marcuschi (2008), Koch (2004, 2017), Silva (2013), entre outros. Assim, busca-

se criar um momento de partilha de conhecimentos, enfatizando a língua(gem) 

em uso nas diferentes esferas sociais. Além disso, será possível perceber como 

o fenômeno da referenciação acontece em diferentes gêneros orais e escritos. 

 

Palavras-chave: Referenciação, Gêneros, Oralidade. 

 

LITERATURA AFRICANAS DE LÍNGUA PORTUGUESA EM DIÁLOGO 

 

Profa. Dra. Maria Gabriela Cardoso Fernandes da Costa 

João Paulo Moreira Lins da Silva 

Júlia Cunha Alves Cavalcante 

Priscila Barbosa Pantaleão Simões 

Lindiane dos Santos Lins 

 

As literaturas africanas de língua portuguesa começaram a tomar vulto, 

sobretudo, depois das independências dos países que representam. Apesar de 

já existirem durante o período colonial, o que é retratado em várias obras 

publicadas  nessa época, só timidamente apresentavam uma proposta 

identitária devido à censura imposta pelo colonialismo. A busca das raizes 

culturais através da memória individual e coletiva, assim como a denúncia 

daquele sistema e   dos anos de guerra civil que se seguiram em alguns países 

após as independências , em 1975, são temas recorrentes das obras de 

escritores/escritoras e poetas dos cinco paises africanos de língua portuguesa 

que formam a CPLP. Na medida em que a nossa Instituição ainda tem poucos 

estudos nessa área, a proposta desta sessão é apresentar   trabalhos 

desenvolvidos por alunos da graduação sobre  textos da literatura angolana, 

moçambicana e cabo-verdiana, enfatizando um possível diálogo entre eles. A 

sessão contará com os seguintes trabalhos: 1.Cabo Verde - João Paulo Moreira 

Lins da Silva (graduando) - "O arquipélago do ir e vir: o alimento enquanto 

representante do dilema cabo-verdiano em Hora di bai, de Manuel Ferreira";2. 
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Moçambique -Júlia Cunha Alves Cavalcante (graduanda) - "Entre poemas e 

ofícios, a resistência do fazer literário: uma análise do poema 'O que vocês nem 

imaginam", de Eduardo White; 3.Angola- Priscila Barbosa Pantaleão Simões 

(graduanda) "Entre aventuras e (des)venturas- o sonho de um pioneiro ", sobre 

a obra As aventuras de Ngunga, de Pepetela; 4.Angola-Lindiane dos Santos 

Lins (recém-formada)-" Memória e oralidade no conto 'Nós matamos o cão 

tinhoso', de Ondjaki". Como suporte teórico, entre outros mais, foram utilizados 

os estudos de ERVEDOSA(1979); GENETTE (1982);  COSTA (2009); 

(FURTER, 1974); (BOSI, 1994); (BLOCH, 2001); (FERREIRA, 1974); (HALL, 

2006); (LABAN, s/d); (HAMPÂTÉ BÂ, 1982); LE GOFF(1996). 

 

Palavras-chave: Literatura angolana, Literatura cabo-verdiana, Literatura 

moçambicana. 

 

O CONTEMPORÂNEO NAS LINGUAGENS E NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Prof. Dr. Luiz Fernando Gomes 

Flávia Karolina Lima Duarte Barbosa 

Erika Maria Santos de Araújo 

João Victor Gomes Gama 

 

A sessão objetiva, por meio da apresentação de  quatro trabalhos,  mostrar e 

discutir resultados de pesquisas em andamento sobre trabalhos com  língua 

portuguesa e espanhola realizadas numa perspectiva numa perspectiva 

contemporânea. Entendemos, junto com Agamben (2009), o contemporâneo 

como um tempo que fica ―entre o não ainda e o já passou‖, ou seja, um tempo 

fugaz e semovente que nos desafia a sempre  estarmos atentos para sabermos 

de quem e de quê somos contemporâneos, de forma que, como professores e 

pesquisadores, nos envolvamos em propostas e práticas que tenham  a 

perspectiva do momento e do devir. O trabalho de Flávia Karolina 

intitulado: Ensino de línguas na contemporaneidade: a promoção de interação 

intercultural com o uso de tecnologias digitais trabalha um tema atual, a 

interculturalidade, numa proposta pedagógica que busca diálogos, por meio das 

tecnologias, entre alunos do Brasil e do Paraguai. O trabalho de Elaine Sgarbi 

intitulado Transculturalidade e linguagem na contemporaneidade: refletindo 

sobre latinidade em contextos de ensino-aprendizagem de língua espanhola traz 

uma reflexão sobre os aspectos culturais dos países latino-americanos para 

promover o desenvolvimento da expressão oral em língua espanhola através de 

uma formação crítica e transcultural.   Erika Araújo, com o trabalho Letramentos 

e etnografia: refletindo sobre efeitos de uma prática docente sensível às 

demandas da contemporaneidade,  apresenta os (des)caminhos que uma 

proposta de letramento multimodal baseada numa perspectiva etnográfica que 

implica uma conduta não cartesiana por parte da professora/pesquisadora. João 

Gomes discute, em seu trabalho intitulado Coerência intersemiótica: um estudo 

aplicado de três modelos de análise das relações imagem- texto, as relações de 

(in)coerência intersemiótica nas relações entre imagem e texto, a partir de 

pesquisa de campo em escola pública alagoana. O estudo do texto imagético e 
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suas relações com o universo da palavra são demandas de uma sociedade 

iconofágica (Baitello Júnior, 2014). 

 

Palavras-chave: Interculturalidade, Transculturalidade, Multiletramentos, 

Coerência intersemiótica, Práticas pedagógicas. 

 

ESTUDOS DIALÓGICOS EM PESQUISAS DE LINGUÍSTICA APLICADA 

 

Profa. Dra. Rita Maria Diniz Zozzoli 

André Cordeiro dos Santos 

Fransuelly Raimundo da Silva 

Islane Rafaelle Rodrigues França 

Sílvio Nunes da Silva Júnior 

 

Na transdisciplinaridade que permeia o campo da Linguística Aplicada (LA), 

encontramos variadas possibilidades que implicam no ensino, na formação de 

professores de línguas e em incontáveis contextos de uso da língua na 

sociedade. Em articulação com os estudos dialógicos, representados, 

sobretudo, por teóricos como Bakhtin, Volochinov, encontramos ricos subsídios 

para se (re)pensar o papel do outro nas práticas sociais de linguagem exercidas 

pelos sujeitos sociais. No ensino e aprendizagem, pesquisas acerca da 

oralidade, da escrita, das práticas de letramento etc. vêm chamando atenção 

devido aos diálogos teóricos realizados pelos pesquisadores em diferentes 

níveis de formação acadêmica. Sobre formação docente, estudos sobre 

identidade, axiologia e responsividade se destacam por complementarem os 

olhares existentes sobre o ensino e aprendizagem, mostrando, sobretudo, que 

se deve pensar, também, no papel do sujeito que media a aprendizagem e 

estabelece as práticas pedagógicas. Além dessas dimensões, ainda se 

encontram pesquisas com foco nas raízes sócio históricas responsáveis por 

processos argumentativos em suportes impressos e digitais, os quais atribuem 

espaço para uma infinidade de gêneros discursivos, como a charge, as tirinhas, 

dentre outros. Nas três dimensões citadas, é pertinente lembrar-se do 

necessário tratamento metodológico que o estudo em LA precisa ter para zelar 

pela ética que é própria da pesquisa qualitativa. Pensando sob essa ótica, a 

proposta desta sessão coordenada é a de reunir estudos teóricos, 

metodológicos e práticos desenvolvidos no campo transdisciplinar da LA e que 

tenham como concepção de linguagem a dialógica, tendo o intuito de propiciar 

importantes momentos de discussão acerca de temas que dialogam entre si, 

trazendo questionamentos e sugestões para o aprimoramento das práticas de 

pesquisa dos sujeitos envolvidos. Por fim, salientamos que a sessão contará 

com 5 trabalhos: ―Oralidade, letramento e formação docente: pressupostos 

teóricos e práticos‖, ―Dialogismo e ensino: os discursos midiáticos nas aulas de 

língua portuguesa‖, ―As relações dialógicas e construção de sentido no gênero 

charge: os discursos do período do impeachment da presidenta Dilma Roussef‖, 

―Práticas docentes no ensino de literatura de LP no ensino médio: a leitura em 

perspectiva dialógica‖ e ―Apontamentos sobre o processo de apropriação do 

discurso alheio na composição de enunciados em língua inglesa‖. 
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Palavras-chave: Linguística Aplicada, Dialogismo, Pesquisas. 

 

O FRANCÊS NA FALE: PROJETOS E PESQUISAS (LITERATURA) 

 

Profa. Dra. Rosária Cristina Costa Ribeiro 

Edja Feliciano Silva 

Fátima Valéria Dutra 

Fabiola Feijó de Omena 

 

A evolução dos meios de comunicação e locomoção impuseram ao século XX 

uma nova relação entre os países e as pessoas. Muitas foram as mudanças no 

que diz respeito à nossa relação com a língua estrangeira e o que nos é 

estranho/estrangeiro. Assim, o século XXI herda essa discussão e a atualiza 

constantemente face aos elementos de cada contexto. Esta proposta de sessão 

coordenada tem como objetivo geral discutir as produções científicas dos 

licenciandos do curso de Letras Francês (pesquisas, trabalhos e relatos) e sua 

relação com a formação dos futuros profissionais, campos de atuação possíveis 

e a atual situação do ensino da língua francesa em nosso contexto. Concentrar-

nos-emos em duas áreas relacionadas aos estudos francófonos, a saber 

Francês como Língua Estrangeira e Literatura em Língua Francesa. No que diz 

respeito aos objetivos específicos, discutiremos o atual papel da língua 

estrangeira em nossa sociedade e suas novas abordagens frente a novas 

demandas; trataremos também de como a língua se liga a representação de 

uma identidade, seja na sua expressão literária, seja em sala de aula, na 

formação de um sujeito-falante consciente das diversas dimensões culturais que 

o aprendizado de uma língua estrangeira suscita. No que diz respeito às 

temáticas ligadas à linguística aplicada, nossa fundamentação teórica seguirá 

pela linha do ecletismo (PUREN) e das abordagens comunicativa e acional, 

englobando aqui diversas vertentes, como o Francês sobre objetivo específico 

(FOS) e sobre objetivo universitário (FOU) – (Parpette&Magiante). Em relação 

ao texto literário, nos ampararemos nas ideias e debates de Compagnon, 

Hobsbawn, Eco, Perrone-Moisés, entre outros pensadores contemporâneos que 

discutem nosso tempo e a expressão literária. 

 

Palavras-chave: FLE, Literatura francesa, Ensino, Pesquisa, Extensão. 

 

AQUISIÇÃO E APRENDIZAGEM DE GRAMÁTICA 

 

Profa. Dra. Telma Moreira Vianna Magalhães 

Lucas Henrique Ferreira da Silva 

Camilla de Castro Marcelino 

Géssica Carolina Alves de Lima 

Eduarda Alves Batista 

 

Várias pesquisas mostram que há uma grande diferença entre a gramática da 

fala e a ―gramática‖ da escrita no Brasil (CORREA, 1991; CORREA 1999a; 
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KATO, 2005; MAGALHÃES, 2000, TARALLO, 1996). Segundo Tarallo (1996: 

70): ―O perfil da nossa gramática brasileira (no sentido da gramática normativa) 

tem sido ditado pela tradição portuguesa e só esse fato torna o vácuo entre 

língua oral e escrita muito mais profundo no Brasil do que em Portugal‖. Esta 

sessão tem como principal objetivo apresentar estudos que comparam o 

conhecimento do português brasileiro (PB) que a criança traz para a escola e o 

conhecimento que o estudante apresenta após anos de aprendizagem do 

português na escola no tange a aspectos sintáticos. Busca-se responder às 

seguintes questões: (i) O que a criança brasileira traz de sua gramática, fixada 

durante o processo de aquisição, para a escola? (ii) Que estratégias os 

estudantes utilizam para fazerem uso, na escrita, de formas gramaticais que não 

estão mais presentes na gramática nuclear do PB? (iii) Com o aprendizado da 

gramática do português na escola, as crianças trariam para as suas produções 

espontâneas formas gramaticais não mais encontradas na gramática nuclear do 

PB? (iv) Qual é o conhecimento do letrado brasileiro após anos de aprendizado 

do português na escola com relação as formas gramaticais que desapareceram 

da gramática nuclear do PB ou que estão no limiar do desaparecimento 

Considerando a distinção existente entre a gramática da fala e a gramática da 

escrita e as conclusões a que chegaram os trabalhos supracitados no que tange 

a aspectos sintáticos em processo de mudança na gramática PB, assumimos 

que as formas gramaticais que passaram por um processo de mudança nesta 

língua, somente surgirão nos dados da fala/escrita dos falantes do PB mediante 

o processo de escolarização. O arcabouço teórico assumido para embasar a 

pesquisa é o da Teoria Gerativa, segundo a qual os seres humanos são dotados 

inatamente de um conhecimento linguístico rico e estruturado que os guia no 

processo de aquisição de uma língua, a Gramática Universal (GU). 

 

Palavras-chave: Aquisição, Aprendizagem, Gramática. 

 

 


