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APRESENTAÇÃO
O Curso de Licenciatura em Letras Português-Inglês/ Português-Espanhol da Universidade
Federal do Triângulo Mineiro realiza o II Simpósio Nacional e I Simpósio Internacional de
Estudos Linguísticos e Literários (SELL) com o objetivo principal de promover a integração
de pesquisadores participantes de grupos de pesquisas ou pesquisadores diletantes em torno
de estudos linguísticos e literários tendo como temática DIVERSIDADE, IDENTIDADE e
FRONTEIRAS, configurando-se como espaço de discussão e de circulação de idéias bem
como de trabalhos que fundamentam pesquisas nessas áreas.
Na primeira edição em 2007, o evento contou com 550 participantes de 14 estados
brasileiros. Os participantes em sua maioria professores de instituições de ensino superior,
estudantes de Letras e de Pedagogia, estudantes de pós-graduação e professores do Ensino
Básico. O trabalho criterioso da comissão organizadora e da comissão científica determinou
a qualidade e a amplitude dos debates realizados. Os trabalhos foram publicados na REVISTA
DO SELL, disponível em http://revistadosell.letras.uftm.edu.br.
O Simpósio tem um significado muito especial para toda a comunidade uberabense, pois
evidencia um evento científico que reafirma o projeto de transformação da Faculdade de
Medicina do Triângulo Mineiro - FMTM, em Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM.
O evento concretiza o crescimento institucional da UFTM e a união dos profissionais e
instituições da região em iniciativas científicas.
O Curso de Letras da UFTM já nasceu com o intuito de romper fronteiras, valorizando o
diálogo entre diferentes campos de saber na própria instituição e entre as diferentes instituições
particulares unidas em parceria na comissão organizadora do evento: Faculdades Associadas
de Uberaba - FAZU; Universidade Presidente Antônio Carlos - UNIPAC e Universidade de
Uberaba - UNIUBE.
O II SELL está organizado em conferências, mesas-redondas, comunicações orais
em Grupos de Trabalhos Temáticos (GT) e pôsteres. Por considerarmos imprescindível, na
universidade pública, a preservação do espaço da diferença e da utopia, o SELL é o marco de
uma experiência histórica de fundamental importância para Uberaba.
Organizar e ancorar um evento desse porte, em uma área de estudo e pesquisa bastante
recente na UFTM, constitui um desafio sem precedentes na história do curso de Letras da
UFTM, em parceria com as demais instituições de Uberaba.

COMISSÃO ORGANIZADORA

PROGRAMAÇÃO
13 DE MAIO DE 2009, QUARTA-FEIRA
13 horas
15 horas
15 horas
15h30

Das 17 às 18h30
19 horas
21h30

Credenciamento
Apresentação do Grupo de Dança - PET Letras
Solenidade de abertura
CONFERÊNCIA DE ABERTURA
Teorias do espaço literário
Dr. Luis Alberto Ferreira Brandão Santos
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
SESSÃO DE PÔSTERES
GRUPOS DE TRABALHOS TEMÁTICOS (GT)
Coquetel

Hall do CEA
Auditório A - CEA
Auditório A - CEA

Saguão do CEA
Salas de aula - CEA e CE
Saguão do CEA

14 DE MAIO DE 2009, QUINTA-FEIRA
13h30

13h30

15 horas

15h15
15h30
16h

17h30
19h
19h30

MESA-REDONDA
Ensino de língua Inglesa e prática de ensino de língua inglesa: interfaces
Dr.ª Solange Aranha
Universidade Estadual Paulista - Campus São José do Rio Preto (UNESP)
Ms. Leila Janice Maxwell
Universidade de Uberaba (UNIUBE) e CIM / UFTM.
Dr.ª Luciana Moura Collucci de Camargo
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)
Auditório A - CEA
MESA-REDONDA
Memória e cultura em língua e literatura espanhola
Dr.ª Susana Echeverria Echeverria
Universidade de Taubaté (UNITAU)
Dr.ª Elisa Maria Amorim Vieira
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Ms. Deolinda de Jesus Freire
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)
Auditório B - CEA
Intervalo
Saguão do CEA
Café com arte - Apresentação do Grupo Axé UAI / UNIMED - Grupo de percussão
formado por alunos do CAIC.
Apresentação do Grupo de Dança - PET Letras - UFTM Auditório A - CEA
Lançamento de livros
Auditório A - CEA
CONFERÊNCIA
Horizontalização e verticalização na pesquisa lingüística. Dois casos: a
classificação e a caracterização de textos e a gramaticalização de verbos
Dr. Luiz Carlos Travaglia
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
Auditório A - CEA
GRUPOS DE TRABALHOS TEMÁTICOS (GT)
Salas de aula - CEA e CE
Intervalo - Apresentação cultural
"Companhia de Dança EPA Music"
Térreo do CE
GRUPOS DE TRABALHOS TEMÁTICOS (GT)
Salas de aula - CEA e CE

15 DE MAIO DE 2009, SEXTA-FEIRA
10h
13h30

GRUPOS DE TRABALHOS TEMÁTICOS (GT)
MESA-REDONDA
Espaço, literatura e outras artes
Dr.ª Marisa Martins Gama-Khalil
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
Dr. Oziris Borges Filho
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)
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13h30

15 horas

15h30
16 horas

17h30
18 horas
18h30

MESA-REDONDA
Gêneros multimodais e multiletramentos
Dr.ª Ângela Paiva Dionísio
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Dr. Acir Mário Karwoski
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)
Dr.ª Irma Beatriz Araújo Kappel
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)
Auditório B - CEA
Intervalo
Saguão do CEA
Café com arte - Alcino José Dantas declamando o poema "Outonos cúmplices", de
Carlos Rodrigues Brandão.
Apresentação cultural: coral da UFTM
Auditório A
CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO
The diversity we become: education and agency in writing unique selves within
evolving communities
Dr. Charles Bazerman
(University of California at Santa Barbara - USA)
Radionovela das narrativas do livro “Resgate Cultural: por entre os labirintos da memória”
do PET – Letras – UFTM / UNIUBE
Auditório A - CEA
Solenidade de encerramento
Auditório A - CEA
Entrega de certificados
Saguão do CEA

De 13 a 15 de maio, durante as atividades do SELL, visite a exposição "A literatura infantil de Monteiro
Lobato alinhavada por artistas educadores", composta por dez painéis de tecido nas medidas aproximadas
de um metro quadrado. Criados utilizando técnicas mistas - alinhavo, pintura, colagem e outras - cada painel
representa uma obra da literatura infantil do autor Monteiro Lobato. A Exposição, organizada pela APAR Associação dos Professores de Arte tem, também, como objetivo mostrar as diferentes interpretações plásticas
da obra literária. A exposição será no Saguão do CEA.

Locais de realização do II SELL:
Centro Educacional e Administrativo (CEA)
Avenida Frei Paulino, 30
Centro Educacional (CE)
Av. Getúlio Guaritá, 159
Obrigatório uso do crachá de identificação nas dependências da UFTM.
Em caso de dificuldades na localização, solicite informações aos monitores.
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PROGRAMAÇÃO GERAL DOS GRUPOS DE TRABALHOS (GT)
GT 01 - A LITERATURA GÓTICA
Coordenadoras: Ana Luiza Camarani e Luciana Moura Colucci de Camargo
SESSÃO I - DIA 13/05/2009 - Das 19 às 21 horas
COMUNICAÇÃO ORAL
Um monstro entre nós: a ascensão da literatura gótica no Brasil da Belle Époque – Alexander Meireles
da Silva – UFG/CAC
Ressonâncias da literatura gótica: fantástico e realismo mágico - Ana Luiza Silva Camarani - UNESP
O Suicídio do Gótico: O raciocínio goticista de Edgar A. Poe – Ederson Vertuan – UEL
Do Castelo de Otranto à Casa de Usher: o espaço gótico em Edgar Allan Poe – Luciana Moura Colucci de
Camargo – UFTM

GT 02 - ANÁLISE DE TEORIAS LINGUÍSTICAS
Coordenadores: Eliane Mara Silveira e Ricardo Francisco Nogueira Vilarinho
SESSÃO I - DIA 13/05/2009 - Das 19 às 21horas
COMUNICAÇÃO ORAL
Por que falam essas crianças psicóticas? – Cirlana Rodrigues de Souza – Pref. Municipal de Uberlândia –
Grupo Rasura ILEEL/UFU
O sujeito e o erro no processo de aquisição da linguagem – Danilo Corrêa Pinto – Grupo Rasura ILEEL/UFU
Contribuições do ato falho para o conceito de erro linguístico – Álisse Cristina da Silveira – ILEEL/UFU
Re-Significações de vida através da linguagem escrita: possibilidades na toxicomania – Eminéa Aparecida
Vinhais – ILEEL/UFU
A escrita delirante de Louis Wolfson: a linguagem como alternativa à psicose – Caroline Pessalácia
Marini – Grupo Rasura ILEEL/UFU
SESSÃO II - DIA 14/05/2009 - Das 19h30 às 21h30
A semântica no quadro das ciências da linguagem – Virgínia Beatriz Baesse Abrahão – DLL/UFES
Funcionalismo e a língua em seu uso efetivo – Ana Clara Gonçalves Alves de Meira – UFMG
A gramática de construções: uma alternativa à abordagem gerativa – Janaína Rabelo Cunha Ferreira de
Almeida – POSLIN/UFMG
Algumas considerações sobre a arbitrariedade – Stefânia Montes Henriques – Grupo Rasura ILEEL/UFU
A posição de "lá" na projeção nominal – Bruna Karla Pereira – UFMG (FAPEMIG)
SESSÃO III - DIA 15/05/2009 - Das 10 às 12 horas
O interno/externo das teorias linguísticas e a banda de moébius – Ricardo Francisco Nogueira Vilarinho –
Grupo Rasura FACIP/UFU
Os equívocos nas produções escritas e a relação singular do sujeito com a língua – Michelle Landim
Brazão – ILEEL/UFU
A fragilidade da hipótese do período crítico frente à subjetividade na aquisição de língua estrangeira
– Cláudia Caixeta da Silva – ILEEL/UFU
Os problemas de Terminologia sob o prisma da psicanálise – Diogo Novaes – Grupo Rasura ILEEL/UFU
Língua, línguas e linguagem no manuscrito saussureano de 1891 – Eliane Mara Silveira – Grupo Rasura
ILEEL/UFU (CNPq)

GT 03 - AUTORIA NO ESPAÇO DIGITAL - QUESTÕES DISCURSIVAS E
EDUCACIONAIS
Coordenadora: Ana Silvia Couto de Abreu
SESSÃO I - DIA 13/05/2009 - Das 19 às 21 horas
COMUNICAÇÃO ORAL
Leitura no espaço digital da Internet: o movimento dos sentidos – Fernanda Silveira Correa Galli – IEL/ UNICAMP
Autoria Escolar: os primeiros passos para o digital – Elisângela Nascimento Iamamoto – FFCLRP/USP
Autoria no discurso amoroso, impresso e eletrônico, da revista Caras – Fabio Scorsolini-Comin e Soraya
Maria Romano Pacífico – FFCLRP/USP
O discurso do sujeito em blogs: algo encontrável em outro lugar – Lucília Maria Sousa Romão – FFCLRP/USP
SELL - SIMPÓSIO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS - UFTM - Uberaba - MG
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Nos labirintos da rede eletrônica: percursos de leitura sobre a biblioteca escolar – Lucília Maria Sousa
Romão; Ludmila Ferrarezi – FFCLRP/USP
SESSÃO II - DIA 14/05/2009 - Das 19h30 às 21h30
Hipertextualidade em reportagens de divulgação científica da Folha de São Paulo – Flávia Sílvia Machado
Ferraz – FFLCH/USP
Silêncios e sentidos no discurso da inclusão digital – Maristela Cury Sarian – UNEMAT UNICAMP
Receptor ou autor? A criação na era da Internet – Giovana Caires Motta – UEL
Aspectos da escrita digital e sua influência na ortografia de jovens – Verena Santos Abreu – PPGEL/UNEB
Gestos de escrita em ambientes virtuais de aprendizagem: entre abertura e administração de sentidos
– Ana Sílvia Couto de Abreu – DME/ UFSCar

GT 04 - COGNIÇÕES E AFETIVIDADE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E NO
ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
Coordenadoras: Maria Carmen Khnychala Cunha e Maria Clara Carelli Magalhães Barata
SESSÃO I - DIA 13/05/2009 - Das 19 às 21 horas
COMUNICAÇÃO ORAL
A ansiedade na aprendizagem de língua inglesa e o fator idade – Alcides Hermes Thereza Júnior – UFU
Revelando crenças por meio de metáforas: um estudo de caso de uma aluna de língua inglesa – Angela
Gonçalves de Souza – UFU
Cognições dos professores e alunos de uma escola pública sobre o uso de sequências didáticas no
ensino de língua inglesa – Carla Pereira de Oliveira – UFU
Cognições de professores pré-serviço sobre o uso de oficinas de teatro no processo de ensino e
aprendizagem de língua estrangeira – Margarete Afonso Borges Coêlho – UFU
Cognições de professores e alunos de Letras sobre o processo de ensino e aprendizagem de língua
inglesa – Maria Carmen Khnychala Cunha – UFU

GT 05 - DISCURSO, ALTERIDADE E IDENTIDADE
Coordenadoras: Marina Célia Mendonça e Marinalva Vieira Barbosa
SESSÃO I - DIA 13/05/2009 - Das 19 às 21 horas
COMUNICAÇÃO ORAL
O trabalho com a escrita na escola: embates no processo de construção da identidade linguística –
Rosângela Rodrigues Borges – FAZU
A prática de análise linguística: diálogo entre professor x texto x escritor – Silvane Aparecida de Freitas –
UEMS, Unicamp
A alteridade em Nova Escola: discursos em Conflitos sobre leitura – Débora Macedo Zabalar – Unifran
Imagens de leitura e do leitor do livro didático de língua portuguesa – Manuella Felicíssimo – FALE/UFMG
Concursos públicos como formadores de imagens de professores – Adriana Santos Batista – USP
SESSÃO II - DIA 14/05/2009 - Das 17h30 às 19 horas
Dialogismo e gênero discursivo: construção de identidade da campanha Bombril – Juliana Aparecida
Pedretti Furlan – UNIFEG, FESP, UEMG
Uma análise do entrecruzamento de vozes sociais em um enunciado na mídia: o caso da caçada
premiada – Elisa Silva Campos – Unifran
Análise de texto publicitário: os sentidos do discurso de uma prática da representação – Janaina Michele
de Oliveira-Silva – USP
Discurso, identidade e subjetividade em O Candidato dos Pobres – Welisson Marques – UFU
A voz ideologicamente autoritária da TV: análise do discurso de vinhetas da Rede Globo de televisão
de incentivo à leitura – Marcelo de Paula Souza – GADI/Unifran
SESSÃO III - DIA 14/05/2009 - Das 19h30 às 21h30
Sentido e subjetivação no gênero literário – Jéssica Alessandra de Jesus Marquês – UFU
A insustentável leveza de ser habitante do Triângulo Mineiro – Sandra Mara Dantas – UFTM
Índios Xavantes em Barra do Garças-MT: processos de identificação/subjetivação – Águeda Aparecida da
Cruz Borges – Unicamp Unemat (CAPES)
"Chico butico é o butico da sua mãe!": Um ponto de vista dialógico sobre o porquê dos apelidos
pejorativos (não) serem engraçados. – Juliana Silva Rebelo – UFAM
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A identidade pelas margens: nota sobre a produção de identidade do jornalista na relação com o
outro. – Marina Célia Mendonça – UNIFRAN - UNI-FACEF
SESSÃO IV - DIA 15/05/2009 - Das 10 às 12 horas
O sujeito contemporâneo no romance Boa tarde as coisas aqui em baixo, de Lobo Antunes – Rhiago
Losso – IBILCE/UNESP
A construção de uma nova identidade literária nas obras de Conceição Evaristo – Stefani Edvirgem da
Silva – UEL
Anita Garibaldi e a busca de identidade em Anita cubierta de arena – Fernanda Aparecida Ribeiro – UNESP
A literatura afro-brasileira e a construção da identidade da mulher negra – Tássia do Nascimento – UEL
O gênero na Amazônia: representações femininas na ficção acreana, nas obras Ô de casa! De Francisca
Trindade Lopes; e Ressucitados, de Raimundo Morais – Joelma da Silva Mourão – UFAC
Discurso, construção de identidade e formação de professor de língua materna – Marinalva Vieira Barbosa
– Unicamp, FAPESP

GT 06 - ESCOLARIZAÇÃO DA LITERATURA E DA LEITURA LITERÁRIA:
FRONTEIRAS E DIVERSIDADES
Coordenadores: Karina Klinke e Márcio Araújo de Melo
SESSÃO I - DIA 13/05/2009 - Das 19 às 21 horas
COMUNICAÇÃO ORAL
Escolarização da literatura: o gênero "infantil" e seu papel no ensino formal – Karina Klinke; Márcio
Araújo de Melo – FACIP/UFU/UFT
Literatura infantil, mercado editorial e escola: relações paradoxais – Estela Natalina Mantovani Bertoletti
– UEMS
Escolarização da literatura de cordel: caminhos e descaminhos – José Helder Pinheiro Alves – UFCG
As estratégias editoriais de Monteiro Lobato na adaptação do Orlando Furioso – André Aparecido
Garcia – Unicamp
Letramento literário: o Gênero poema em um livro didático de língua portuguesa do Ensino Médio Camila Sequetto Pereira; Eliana Guimarães Almeida e Maria Zélia Versiani Machado - FAE / UFMG.
SESSÃO II - DIA 14/05/2009 - Das 17h30 às 19 horas
O uso de textos poéticos nos processos de alfabetização: polêmicas e possibilidades – Raquel Beatriz
Junqueira Guimarães – PUC-MG
Leitura e interação: aluno-professor-aluno em aulas de textos – Cleide Aparecida Nunes da Silva Franco – UFU
Os Confins e suas raízes: história e literatura – Maria Aura Marques Aidar – UNIUBE
Redes ou comunidades leitoras em grupos populares e suas representações do que seria "ser leitor" –
Jaqueline de Grammont – UFOP
O campo sensorial da palavra no ensino de literatura – Eliana Kefalás Oliveira – UFAL, Unicamp

GT 07 - ESTUDOS EM MUDANÇA E VARIAÇÃO PARAMÉTRICA
Coordenadores: Carlos Felipe da Conceição Pinto e Edivalda Alves de Araújo
SESSÃO I - DIA 13/05/2009 - Das 17h30 às 19 horas
COMUNICAÇÃO ORAL
Controle objeto em português: um caso de mudança linguística? – André Marcílio Carvalho de Azevedo – UFBA
Infinitivo com verbos causativos no Português Europeu: um estudo diacrônico – Juliana Batista Trannin –
UNICAMP
A relação entre a posição do tópico e a de sujeito em corpora dos séculos XIX - português europeu e
brasileiro – Edivalda Alves de Araújo – UFBA
SESSÃO II - DIA 14/05/2009 - Das 17h30 às 19 horas
Concordância default e subespecificação de traços – Danniel Carvalho – UFBA
Variação e mudança linguística no falar da comunidade mato-grossense – Jocineide Macedo Karim –
UNEMAT
A variação das construções de clivagem no espanhol atual – Carlos Felipe da Conceição Pinto – UNICAMP
(FAPESP)
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GT 08 - ESTUDOS SEMIÓTICOS E DISCURSIVOS: PESQUISA E ENSINO DE
LÍNGUA E COMUNICAÇÃO
Coordenadores: Darcília M. P. Simões e Jayme Célio F. Santos.
SESSÃO I - DIA 13/05/2009 - Das 19 às 21 horas
COMUNICAÇÃO ORAL
Teoria da iconicidade verbal: aplicações – Darcilia Simões – UERJ
A semiótica peirceana em Clarice Lispector: Medo da Eternidade? – Ana Malfacini – UniFOA
Semiótica do Desenho na Cognição Linguística – Maria Suzett Biembengut Santade – UERJ
Multimodalidade e gêneros textuais: interseção entre a semiótica social e o interacionismo
sociodiscursivo – Viviane Martins Duarte – CEFET - MG
Da palavra à imagem: literatura e cinema - "O Nome da Rosa" – Lélio Favacho Braga – FPA / Apoio SEDUC-PA
SESSÃO II - DIA 14/05/2009 - Das 19h30 às 21h30
O processo de nominalização akwe-xerente: uma abordagem sócio-cognitiva. – Jayme Célio Furtado – UERJ
A leitura interpretativa: pelos caminhos dos signos. – Rosane Reis – UERJ
Os Poetas de Orfeu – Paulo Eduardo de Barros Veiga – UNESP/ FCLAR - SP
A Constituição de subjetividades no discurso escolar – Cristina Batista de Araújo – UFG
SESSÃO III - DIA 15/05/2009 - Das 10 às 12 horas
A formação do professor de língua portuguesa sob o signo de novas disciplinas: transição ou crise de
paradigma(s)? – Cláudio Fonseca – UERJ, UFPA
Aspectos semiológicos do texto e fruição estética – Flávio Garcia – UERJ, UNISUAM
O léxico do saber/ conhecimento na retórica e sedução publicitária. – Eliane Meneses de Melo – UBC, UERJ
A aquisição da linguagem por crianças surdas: pesquisa e ensino em língua de sinais – Vivian Zerbinatti
da Fonseca Kikuichi – Escola de Surdos Dulce de Oliveira
Imagens da era do Jazz em The Great Gatsby: uma relação entre literatura e cinema – Luciana Teresinha
da Silva – UFU

GT 09 - ETHOS EM MÚLTIPLOS OLHARES
Coordenadores: Acir Mário Karwoski e Eduardo Lopes Piris
SESSÃO I - DIA 13/05/2009 - Das 19 às 21 horas
COMUNICAÇÃO ORAL
A construção multimodalizada dos diversos gêneros textuais presentes na Revista Pepsi Twist: uma
análise do ethos construído pelos limões da Pepsi – Atilio Augustinho Matozzo – PG-UFPR, FAFIUV, GenTE
O lugar do ethos nas teorias de Argumentação Jurídica – Ivo José Dittrich – UNIOESTE
Efeitos de verdade, ethos e relações de poder no discurso jurídico – Marília Valencise Magri – UFSCar
Enunciador e Auditório: os compositores do ethos nos discursos de posse dos Presidentes do Supremo
Tribunal Federal – Claudia Maria Gil Silva – UERJ
A construção do ethos institucional do Banco do Brasil em anúncios publicitários – Acir Mário Karwoski – UFTM
SESSÃO II - DIA 14/05/2009 - Das 19h30 às 21h30
Ethos e história de campanhas políticas presidenciais brasileiras em charges em movimento – Roberto
Leiser Baronas – UFSCar
A polêmica e a construção do ethos no debate político das eleições para Prefeitura de Maringá/2004 –
Eliana Alves Greco – UEM
A força da imagem de si ao significar a corrupção no discurso jornalístico: corrupção no discurso
jornalístico – Sidnay Fernandes dos Santos – UFSCar, UNEB
Ethos organizacional: o discurso do poder em um manual "disseminando qualidade" – Élio Romeiro
Leoni – FACIG, PUC - SP
A construção do ethos no debate televisivo: reflexões sobre gênero "debate" e sobre a construção do
ethos em discursos orais – Maíra Avelar Miranda – PG - PUC-MG / CEFET-MG
Considerações sobre o ethos institucional: o exemplo dos diários O Globo e Correio da Manhã – Eduardo
Lopes Piris – USP, Estácio UniRadial
SESSÃO III - DIA 15/05/2009 - Das 10 às 12 horas
A imagem de si em vídeomontagens do youtube – Lígia Mara Boin Menossi de Araújo – UFSCar
A representação do negro em propagandas veiculadas em locais públicos de Uberaba – Rita Maria
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Fonseca Matos Chagas – UPM
Função baleiro: a construção da identidade do vendedor ambulante de ônibus coletivo a partir da
legalização do trabalho pela prefeitura – Quezia dos Santos Lima – UNEB
A constituição discursiva de instituições bancárias na mídia: Itaú Personnalité e Banco do Brasil –
Andréia Nogueira Ferreira – UNIFRAN
Estratégias de construção do ethos discursivo em Arthur de Salles – Norma Suely da Silva Pereira – UFBA

GT 10 - ÉTHOS: IDENTIDADE E FRONTEIRA
Coordenadora: Luciana Salazar Salgado
SESSÃO I - DIA 13/05/2009 - Das 19 às 21 horas
COMUNICAÇÃO ORAL
Memorial acadêmico: "aprovado com distinção e louvor" – Mariana Luz Pessoa de Barros – FFLCH/USP
O éthos, argumento eficaz num discurso jurídico-penal – Maria Helena Cruz Pistori – Centro de Estudos
Jurídicos, Curso Ductor
Éthos na sessão transcrita de psicoterapia – Luciana Soman Moraes – FFLCH/USP
A construção do éthos de Mulheres em fúria – Quezia dos Santos Lima – UNEB
O sujeito divulgador no campo discursivo religioso midiático – Sueli Maria Ramos da Silva – FFLCH/USP
SESSÃO II - DIA 14/05/2009 - Das 17h30 às 19 horas
Enunciação e enunciado: a relação entre éthos e enunciatário no discurso literário – Eliane Soares de
Lima – FFLCH/USP
A construção do éthos heróico em A viagem de Chihiro e Sailor Moon – Aline Denise A. A. Lopes dos
Santos – FFLCH/USP
Análise do éthos discursivo na canção "Meus tempos de criança", de Ataulfo Alves – Fabiana Castro
Carvalho – UFES
A imagem do feminino em Chico Buarque: o estudo do ethos discursivo – Marcela Ulhôa Borges Magalhães
– UNESP
SESSÃO III - DIA 15/05/2009 - Das 10 às 12 horas
O éthos e a adesão do sujeito estudante ao discurso memorialista – Beatriz Gaydeczka – FFLCH/USP
Algumas observações sobre o sujeito no filme: éthos, páthos, veridicção e o sistema da sutura – Odair
José Moreira da Silva – FFLCH/USP
O éthos da intervenção: de que modo editores e revisores deixam rastros de si no texto do outro? –
José de Souza Muniz Jr. – ECA/USP
Um interessante diálogo entre a produção literária e os editais do concurso Literatura para Todos –
Luciana Salazar Salgado – FFLCH/USP

GT 11 - FACES E MÁSCARAS DO TRÁGICO
Coordenadores: Márcio Roberto do Prado e Sonia Aparecida Vido Pascolati
SESSÃO I - DIA 14/05/2009 - Das 19h30 às 21h30
COMUNICAÇÃO ORAL
Das máscaras que revelam: reflexões sobre o conceito de trágico – Márcio Roberto do Prado – UEM
Psicologia em análise: Vestido de noiva e a moderna tragédia rodrigueana. – Frederico Henrique
Faustino – UEL
Marcas do trágico em Dois perdidos numa noite suja de Plínio Marcos – Luciano Antonio – UEL
Reescrituras de Antígona e faces modernas do trágico – Sonia Aparecida Vido Pascolati – UEL
SESSÃO III - DIA 15/05/2009 - Das 10 às 12 horas
A estória "Reminisção": do trágico ao cômico – Maryllu de Oliveira Caixeta – UNESP
Dansação em GSV - Um estudo dos efeitos colaterais da hybris – Mariana Sbaraini Cordeiro – UEL
Conversão e trânsito erótico do trágico no Grande Sertão: Veredas – Ana Maria Albernaz – UFRJ
Donzela e guerreira: as duas faces de Diadorim - Uma análise da heroína trágica de Grande Sertão:
Veredas, sob o viés aristotélico – Giovana Chiquim – UEL
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GT 12 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Coordenadores: Maria Célia Borges Dalberio e Sandra Eleutério Campos Martins
SESSÃO I - DIA 13/05/2009 - Das 19 às 21 horas
COMUNICAÇÃO ORAL
O Professor de Direito: perspectivas para a formação de uma Identidade Docente – Thaísa Haber Faleiros
– Uniube
A leitura na formação inicial do professor: o formador em cena – Sandro Luis da Silva – Fatec-AM, Puc-SP
A formação docente: desafios e perspectivas atuais – Maria Célia Borges Dalberio – GPEFORM/UFTM
A importância da lexicologia e da lexicografia para a formação de professores de Língua Portuguesa
– Eliana Dias – ILEEL - UFU
A concepção de formação humana e acadêmica no curso de Letras da Universidade Federal de Goiás
– Simone Alexandre Martins Corbiniano – UFG
SESSÃO II - DIA 14/05/2009 - Das 19h30 às 21h30
O professor leitor: desafios de um sujeito que aprende – Nilda Abadia Frazão Cunha – UFTM
Relato de experiência: capacitação de docentes da EJA para o ensino de Língua Materna – Rosane
Miranda Rodrigues dos Reis – Secretaria Municipal de Educação de Manhuaçu
Formação de professores e descritores de Língua Portuguesa – Sandra Eleutério Campos Martins –
GPELLP/UFTM
A formação do alfabetizador: saberes e identidade em questão – Hevelyn Tatiane Silva Barcelos Campelo
– UNIPAC/ Uberaba
A propósito de competências e habilidades do aluno das séries finais do ensino fundamental:
contribuições do professor de Língua Portuguesa – Nilza Consuelo Alves Pinheiro – GPEFORM/UFTM
SESSÃO III - DIA 15/05/2009 - Das 10 às 12 horas
A pesquisa narrativa e a formação de professores para a Educação Inclusiva – Judith Mara de Souza
Almeida – UFU, Cap - Uberaba
Competência comunicativa em LE (Inglês) na escola regular: uma experiência e suas possíveis
implicações para a formação de professores – Alex Garcia da Cunha – Pró-Formação, IL/UnB
Novas práticas de avaliação – Irma Beatriz Araújo Kappel – GPELLP/UFTM
Formação docente para a profissão docente – Osvaldo Freitas de Jesus – Unipac/Araguari
A força de terceiros na abordagem de ensinar de um professor de inglês – Daniella de Souza Bezerra –
IFG - Jataí - GO

GT 13 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE E/LE: QUESTÕES, PERSPECTIVAS
E DESAFIOS
Coordenadora: Elzimar Goettenauer de Marins Costa
SESSÃO I - DIA 14/05/2009 - Das 19 às 21 horas
COMUNICAÇÃO ORAL
Diez años de uso de las TIC en la enseñanza y la formación de profesores de lengua español en Brasil.
Breve panorama, evaluación y perspectivas. – Gonzalo Abio – UFAL
O uso das novas tecnologias para o ensino/aprendizagem de espanhol: um recurso necessário – Julieta
Sueldo Boedo – UFMG
Reflexões sobre as noções de classes gramaticais do espanhol – Eduardo Tadeu Roque Amaral – UFMG
Lectura de textos e imágenes en la formación crítica del profesor de E/LE – Elisa Amorim Vieira – UFMG
Pluralidade cultural e o ensino de E/LE na escola pública – Ana Cristina Borges Fiuza – UFTM
SESSÃO II - DIA 15/05/2009 - Das 10 às 12 horas
A leitura e a produção de textos no livro didático de espanhol – Ludmila Scarano Coimbra – UFMG
Elaboração de materiais didáticos para a formação inicial do professor de E/LE – Cristiano Silva de
Barros – UFMG
Desafios e perspectivas para o ensino da língua espanhola no século XXI – Rosemira Mendes de Sousa
– UFTM
Gêneros textuais e ensino-aprendizagem de E/LE – Elzimar Goettenauer de Marins Costa – UFMG
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GT 14 - GÊNEROS TEXTUAIS E GÊNEROS DISCURSIVOS: CONVERGÊNCIAS,
CONFLITOS, TENSÕES
Coordenador: Adail Ubirajara Sobral
SESSÃO I - DIA 14/05/2009 - Das 17h30 às 19 horas
COMUNICAÇÃO ORAL
Senhor Transgressor: reflexões sobre a noção de Gênero a partir da análise da canção de Tom Zé –
Carlos Fernando Jáuregui Pinto – UFMG
A intergenericidade da poesia: o caso Arnaldo Antunes – Luciane de Paula – UNAERP
A relativa estabilidade dos Gêneros Discursivos: transgressão, intergêneros e construção de sentidos
no texto publicitário – Daniele de Oliveira – UFMG
A simultaneidade do ser e do fazer no infográfico – Francis Arthuso Paiva – FALE/UFMG
SESSÃO II - DIA 14/05/2009 - Das 19h30 às 21h30
Gênero Discursivo e a aula de Português – Rosa Maria Aparecida Nechi Verceze – UNIR
HSBC: um estudo da homepage bancária à luz da Análise Crítica do Discurso – Ana Paula da Silva Santos – FAZU
Letramento radiofônico e de desenvolvimento da competência discursiva na escola – Marcos Baltar – UCS
Acordos e desacordos com a proposta de Gêneros apresentada pelo Grupo de Genebra – Fabiana
Giovani – UNESP

GT 15 - GÊNEROS TEXTUAIS: ESCRITA E ORALIDADE
Coordenadoras: Elisete Maria de Carvalho Mesquita e Luisa Helena Borges Finotti
SESSÃO I - DIA 14/05/2009 - Das 17h30 às 19 horas
COMUNICAÇÃO ORAL
A estrutura potencial de dois diferentes gêneros: a palestra e o artigo técnico-científico – Elisete Maria
de Carvalho Mesquita – UFU
O ensino de leitura via livros didáticos: uma apropriação da teoria de gêneros – Ana Karla de Carvalho
Sousa – UFMG
O gênero resenha no ensino superior: intertextualidade e construção do ponto de vista – Ana Virgínia
Lima da Silva – UFMG
Gêneros textuais nas práticas escolares de ensino-aprendizagem da argumentação: uma aplicação de
sequências didáticas – Bárbara Olímpia Ramos de Melo – UESPI
Aspectos retóricos e prosódicos presentes em textos orais do videoblog "monkey news" – Eduardo
Barbuio – UNIFRAN
A recontextualização, a multimodalidade e o hibridismo na abordagem dos gêneros do humor – Maria
Aparecida Resende Ottoni – UFU
SESSÃO II - DIA 15/05/2009 - Das 10 às 12 horas
As seleções lexicais nos editoriais e o efeito de sentido produzido por elas – Luísa Helena Borges Finotti – UFU
Orações de agradecimento: gênero que se caracteriza por atos de fala – Maria José Fernandes – UFU
Mecanismos de textualização presentes em "santinhos políticos" – Priscila Lopes Viana – UFMG
O diário-de-obras no sistema de gêneros da engenharia civil – Solange Aparecida Faria Cardoso – UFU
Uma análise da atuação das modalidades em artigos de divulgação científica – Valdete Aparecida Borges
Andrade – UFU

GT 16 - IMAGENS, SÍMBOLOS E MITOS NA CRIAÇÃO LITERÁRIA
Coordenadoras: Enivalda Nunes Freitas e Souza e Irley Margarete Cruz Machado
SESSÃO I - DIA 13/05/2009 - Das 19h às 21horas
COMUNICAÇÃO ORAL
A violência no imaginário de García Lorca – Irley Margarete Cruz Machado – UFU
Em busca dos elementos constituintes de um Realismo Onírico – Neide Ferreira Gaspar – USP (CNPq)
Imaginário: trajeto antropológico em "Leito de folhas verdes" – Elza Kioko Nakayama Nenoki Murata – UFG
Imagens, símbolos e mitos na dramaturgia de Oswald de Andrade – Sonia Aparecida Vido Pascolati – UEL
"O grande circo místico em cena" – Deisily de Quadros – UFPR
Devaneio e ontologia no poema "Vampiro" de Francisco Alvim – Fani Miranda Tabak – UFTM
SELL - SIMPÓSIO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS - UFTM - Uberaba - MG

(ISSN 1984-7610)

17

SESSÃO II - DIA 14/05/2009 - Das 17h30 às 19 horas
A dessacralização de mitos greco-latinos, judaico-cristãos e anglo-germânicos e a presença da água,
da lua e dos cisnes em Moralités Légendaires, de Jules Laforgue. – Andressa Cristina de Oliveira –
UNESP, FCL, CAr
O mito de Leto e o arquétipo da mãe: sofrimento e alegria em poema de Dora Ferreira da Silva –
Priscilla da Silva Rocha – UFU
O renascimento do paganismo na poesia simbolista paranaense – Caio Ricardo Bona Moreira – UFSC
Retomada, recusa e esvaziamento de imagens mítico-simbólicas na modernidade: o cisne de Ralph
Gibson e de Marina Colasanti – Leandro Passos – UNESP/São José do Rio Preto
Imaginário metafísico e ritualismo alquímico no discurso poético de Cecília Meireles – Soraya Borges
Costa – UFU
Mitos platônicos em Cantares, de Hilda Hilst – Enivalda Nunes Freitas e Souza – UFU
SESSÃO III - DIA 14/05/2009 - Das 19h30 às 21h30
"Anunciação de Mira-Celi: o poeta se encontra com a Musa" – Ataíde José Mescolin Veloso – UFRJ, UNISUAM
A voz de Orfeu e o canto hilstiano – Aline Pires de Morais – UFU
Ritual literário: a busca do sagrado pelas trilhas da novela Cara-de-Bronze – Larissa Thomaz Corá –
UNESP/ São José do Rio Preto
A poesia religiosa de Hilda Hilst – Kamilla Kristina Sousa França Coelho – UFU
Direção do tempo na experiência humana: o cíclico re-nascer na poesia – Claudia Ferreira de Paula
Borges – FAZU
Forças em equilíbrio: luta, fuga, vida e morte - em As Meninas de Lygia Fagundes Telles – Isabel de
Souza Santos – UFG
SESSÃO IV- DIA 15/05/2009 - Das 10 às 12 horas
Totemismo em "Meu Tio o Iauaretê", de João Guimarães Rosa – Lilia Maria Machado Souza – Curitiba- PR
O imaginário grotesco em Clarice Lispector: uma análise do conto "Onde estivestes de noite?" – Elzimar
Fernanda Nunes Ribeiro – UFU
A construção do narrador na ficção etnográfica de Bernardo Carvalho – Juliana Vittorazze Schroden – UFU
O dado e o caleidoscópio de Borges: a diversidade aleatória do real em O livro dos seres imaginários.
– Paulo Roberto Barreto Caetano – UNICAMP
A morte como lei – Simone Aparecida dos Passos – UFU
Criação literária e a natureza humana – Pedro Malard Monteiro – UFMG

GT 17 - LABORATÓRIO DE ESTUDOS POLIFÔNICOS
Coordenadores: João Bôsco Cabral dos Santos e Maria de Fátima F. Guilherme de Castro
SESSÃO I - DIA 13/05/2009 - Das 19 às 21 horas
COMUNICAÇÃO ORAL
Identidade na obra pictórica – Sônia Elias Mariano Carvalho – LEP/UFU,
AD e AIE: Onde tudo começou. – Luís Fernando Bulhões Figueira – UFU
Assim falava o cuidado de si em Zaratustra, de Nietzsche – Guilherme Figueira Borges – ILEEL/PPGEL/LEP
Sentidos institucionais no processo de leitura – João Bôsco Cabral dos Santos – LEP/UFU
A problemática representacional do discurso segundo Michel Pêcheux e Patrick Charaudeau – Maria de
Fátima Ribeiro dos Santos – ILEEL/PPGEL/LEP
SESSÃO II - DIA 14/05/2009 - Das 19h30 às 21h30
A amplitude dos sentidos no discurso político – Camila Fernandes Braga – LEP / UFU
O discurso acadêmico na disciplina "Prática de Ensino de Literatura" e a prática docente: a essencialidade
na construção identitária do professor – Ana Maria Franco – UFU
A oralidade na língua estrangeira (inglês) - Dizeres que constituem processos de identificação – Edilson
Pimenta Ferreira – LEP / UFU
Discursividades da/na formação de professores de línguas estrangeiras – Maria de Fátima F. Guilherme de
Castro – LEP / UFU
As práticas de interpretação de textos em manuais didáticos: uma análise contrastiva – Viviane Netto
Silva – UFMG
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SESSÃO III - DIA 15/05/2009 - Das 10 às 12 horas
Sentido e subjetivação no gênero literário – Jessica Alessandra de Jesus Marquês – UFU
Interdiscursividade na Instância Enunciativa "Seleções" – Ana Fernandes Aguiar Gonçalves Cardoso –
LEP / UFU
A constituição do sujeito Oribela em Desmundo: breve análise do entrelaçamento dialógico-polifônico
nos fios de seu dizer – Lílian Márcia Ferreira da Silva – LEP / UFU
Um olhar-leitor nos meandros plurivocais de As horas nuas: célere análise da construção de sentidos e
sujeitos no cerne de inscrições discursivas – Ismael Ferreira Rosa – LEP / UFU
Vozes polifônicas e novos efeitos de sentido em "Via Crucis" – Selma Sueli Santos Guimarães – USP

GT 18 - LETRAMENTO DIGITAL: ACESSO E PRÁTICAS SOCIAIS
Coordenadoras: Ana Maria Nápoles Villela e Denise Bértoli Braga
SESSÃO I - DIA 14/05/2009 - Das 19h30 às 21h30
COMUNICAÇÃO ORAL
Letramento digital pré-serviço: uma experiência de produção de gêneros digitais. – Valeska Virgínia
Soares Souza – UFMG, CAPES
Experimentando o Texto Livre: professores, alunos e comunidades de software livre em aprendizagem
colaborativa – Daniervelin Renata Marques Pereira – FALE / UFMG
Iniciativas de E-gov: acesso a serviços ou exclusão do cidadão? – Denise Bértoli Braga e Carolina Bottosso
de Moura – IEL / UNICAMP
MelhoraBairro! - Rede Social Inclusiva de Compartilhamento de Problemas da Comunidade – Ana
Maria Nápoles Villela CEFET/MG; Fábio Uechi IC/UNICAMP; Heiko Hornung IC/UNICAMP; Júlio Cesar Reis IC/
UNICAMP
SESSÃO II - DIA 15/05/2009 - Das 10 às 12 horas
As tecnologias de informação e comunicação e o ensino de língua portuguesa – Anair Valênia Martins
Dias – UNICAMP
O blog como ferramenta para o ensino de língua materna – Cláudia Rodrigues – UFU
As novas tecnologias: hibridização e interação no gênero digital blog – Djamar Campos Terra – UNINCOR
O letramento digital no meio virtual através da rede social Orkut – Helen de Oliveira Faria – UFMG

GT 19 - LINGUAGEM E SUBJETIVIDADE
Coordenadores: Cármen Augustini e Ernesto Sérgio Bertoldo
SESSÃO I - DIA 13/05/2009 - Das 19 às 21 horas
COMUNICAÇÃO ORAL
Modos de subjetivação do professor de inglês inscrito em sites de relacionamento virtual – Ana Cláudia
Cunha Salum – IEL-Unicamp
Programa de aceleração de aprendizagem e o ensino de Língua Portuguesa (LP): debates e embates
– Andréia Ferreira de Moraes – ILEEL-UFU
Divulgação científica na Revista Nova Escola: saberes que afetam o sujeito-leitor – Bianca Benini –
ILEEL-UFU
A noção de sujeito na teoria discursiva: entre o equívoco e a falta – Cynara Telles; Lucília Sousa Romão –
UFSCar / FFCLRP/USP
Da oralidade ao escrito: marcas de singularidade – Públio Henrique Nunes Tibúrcio – ILEEL-UFU
SESSÃO II - DIA 14/05/2009 - Das 17h30 às 19 horas
Objetivação e subjetivação na poesia de Arnaldo Antunes: leitura do poema As árvores – Antônio Fernandes
Júnior – CAC-UFG
Alberto Caeiro e os signos: o tema do não-saber como problematização do sujeito – Gabriel Víctor Rocha
Pinezi – PG-UEL
O processo de constituição do sujeito em Desenredo – Sandra Mara Moraes Lima – LAEL-PUC-SP
A literatura de auto-ajuda como prática de subjetivação – Sirlene Duarte – CAC-UFG
A figura do feminino em filmes infantis: pregnância e circulação de sentidos – Érica de Araújo / Isabella
Leal – ILEEL-UFU
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SESSÃO III - DIA 15/05/2009 - Das 10 às 12 horas
Linguagem ou metalinguagem? Eis o embate! – Hélder Sousa Santos – ILEEL-UFU
Discurso e representação social: uma análise da imagem do feminino em peças publicitárias – Heloísa
Oliveira – ILEEL/UFU
Aspectos das representações subjetivas de Ayrton Senna em textos jornalísticos – João de Deus Leite –
ILEEL/UFU
Subversão e rastros de subjetividade: a escrita de Arnaldo Antunes em seu(s) 40 Escritos – Sirlene Cíntia
Alferes – ILEEL/UFU
A enunciação no rádio amador: produtividade lexical e manifestação da língua – Thiago Leite – ILEEL/UFU
O curta-documentário como textualização possível da subjetividade brasileira contemporânea – Eduardo
Alves Rodrigues – IEL/Unicamp

GT 20 - LINGUAGEM, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO: PERSPECTIVAS PARA A
FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO ON-LINE
Coordenadores: Maria Cecília Camargo Magalhães e Wellington de Oliveira
SESSÃO I - DIA 13/05/2009 - Das 19 às 21horas
COMUNICAÇÃO ORAL
Sentidos e significados sobre colaboração crítica em EAD: uma leitura a partir da experiência de
professores em formação. – Wellington de Oliveira – LAEL-PUC/SP
Ensino a distância - espaço para educação continuada – Liliane Pereira da Silva – LAEL-PUC/SP
Entre Práticas Reflexivas e Discursos: o Professor e o Letramento Digital – Bruna Sola Ramos e Ilka
Schapper Santos – UERJ/LIC-UFJF
A colaboração crítica na perspectiva do blog em um curso de Ensino a Distância – Mário Alves Gasparotto
– FASB
Reflexão, ação e colaboração: experiência de um grupo de estudo em Ensino a Distância. – Pámela
Kawanaka dos Santos e Valdete Aparecida Quachio – FASB

GT 21 - MÍDIAS E TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO
Coordenadores: Osvaldo Freitas de Jesus e Nilda Abadia Frazão Cunha
SESSÃO I - DIA 13/05/2009 - Das 19 às 21 horas
COMUNICAÇÃO ORAL
Mobilização de práticas letradas escolares e acadêmicas em projetos didáticos produzidos no Programa
Mídias na Educação – Elizabeth Maria da Silva, Denise Lino de Araújo – UFCG
A inclusão digital no contexto de ensino de Língua Inglesa na escola pública – Ana Maria Barbosa
Varanda Riciolli – UFU
Kindle: um e-texto ou uma e-leitura? – Maria Clara Crosara Saad – UFU
As novas mídias presentes na educação – Mariana Samos Bicalho Costa Furst – FALE/UFMG
Tecnologias da informação e da comunicação: novas práticas e desafios à formação do professor de
Língua Portuguesa – Nilza Consuelo Alves Pinheiro – GPELLP/UFTM - PMU/SEMEC-Uberaba
SESSÃO II - DIA 14/05/2009 - Das 19h30 às 21h30
O uso da webQuest como ferramenta educacional no Ensino Fundamental – Cláudia Goulart Morais – UNICAMP
Moodle: Ferramenta de apoio ao semipresencial – Leandra Mendes do Vale – UNIPAC/Araguari
As novas tecnologias: hibridização e interação no gênero digital blog. – Djamar Campos Terra – UNINCOR
A informática e o ensino de leitura e produção de Gêneros Textuais e Discursivos – Margareth Lins
Barbosa – GPELLP/UFTM
Tecnologia na Escola: Acessório Educacional ou Ferramenta Mercadológica? – Luiz Claudio Vieira –
UNIPAC - Araguari - MG
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GT 22 - O DISCURSO JORNALÍSTICO: INTERTEXTUALIDADE,
INTERDISCURSIVIDADE E VOZES
Coordenadoras: Irene de Lima Freitas e Irma Beatriz Araújo Kappel
SESSÃO I - DIA 14/05/2009 - Das 17h30 às 19 horas
COMUNICAÇÃO ORAL
Entre a ficção e a realidade: a interdiscursividade no Gênero Reportagem – Glaucy Ramos Figueiredo,
Aliete Gomes Carneiro Rosa – UFPE
Memória discursiva e efeito de sentido no discurso sobre as cotas – Irene de Lima Freitas – PG - PUC-SP
Charge jornalística: um estudo na perspectiva discursiva – Kátia Maria Capucci Fabri – FAZU
O (des)encanto religioso da mídia: uma leitura das revistas Veja e Carta Capital sobre o crescimento
evangélico no Brasil da perspectiva da AD Francesa – Lílian Reichert Coelho e Vanina Silva Sá Ferreira
– UFBA
A função das sequências narrativas em reportagens do Jornalismo Político – Gustavo Ximenes Cunha –
UFMG
O programa Bolsa Família: uma análise discursiva da política antipobreza no Governo Lula – Leila
Maria Franco – UNESP/FAZU
SESSÃO II - DIA 14/05/2009 - Das 19h30 às 21h30
A circularidade no texto humorístico: análise linguística sobre a repetição – Janaína Michele de Oliveira
Silva – USP
Multiplicidade de vozem em funcionamento no Discurso Jornalístico – Irma Beatriz Araújo Kappel – UFTM
Aborto em questão: uma análise de Discurso Crítica – Maria Cecília de Lima – UFU
O teatro da auto-celebração das elites ilustradas na imprensa local – André Azevedo da Fonseca – UNESP/
Franca
Do jornal ao discurso jornalístico – Taisir Mahmudo Karim – UNEMAT/-Cáceres
Literatura e jornalismo: dois discursos unidos pela narração – Giovana Chiquim – UEL/Capes

GT 23 - O LÉXICO PELOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO TEXTUAL-DISCURSIVA:
A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PELAS MATRIZES DAS CIVILIZAÇÕES DO
ORAL E DA ESCRITA
Coordenadora: Jeni Silva Turazza
SESSÃO I - DIA 14/05/2009 - Das 17h30 às 19 horas
COMUNICAÇÃO ORAL
A Identidade Feminina no Século XIX: pela voz de José de Alencar – Fabiana Rosa Moraes – UEG
A Identidade Linguística pela narrativa da História-Oficial e Não-Oficial – Nanci Rodrigues Gomes Côrrea
– UNICAPITAL-SP
O Léxico e o Desvelar da Identidade em dois tempos – Lúcia Helena Ferreira Lopes – PUC-SP
O Ensino da Leitura e as Práticas de Docência – Maria de Lourdes Diniz – UEG
Palavras no cinema: o léxico como projeção da identidade nacional – Cassiano Butty – PUC-SP

GT 24 - REPRESENTAÇÕES DO ESPAÇO NA LITERATURA
Coordenador: Ozíris Borges Filho
SESSÃO I - DIA 13/05/2009 - Das 19 às 21 horas
COMUNICAÇÃO ORAL
Representações do espaço na escrita memorialista – Elzira Divina Perpétua – UFOP
A percepção do espaço nos contos de Caminhos dos Gerais de Bernardo Élis – Maria Imaculada Cavalcante
– CL-CAC/UFG
Figuras fulgurantes: a geometrização do espaço Llansol – Karina Marize Vitagliano – UNESP- São José do
Rio Preto
A escrita de Cíntia Moscovich como espaço de ressignificação da escritura clariceana – Yani Rebouças
de Oliveira – UFG
O corpo como espaço em Do you love me?: a cartografia do outro – Aline Amsberg de Almeida – IEL/
Unicamp
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SESSÃO II - Dia 14/05/2009 - Das 17h30 às 19 horas
Espaços públicos: uma intersecção com o elemento erótico em Presença de Anita, romance de Mário
Donato – Ana Carolina Sanches Borges
Fumaça, podridão, vírus: a aids e a morte das esperanças e da noção espaço-tempo em Caio Fernando
Abreu e Rodrigo Lacerda – Carlos André Ferreira (IEL/Unicamp, Campinas - SP) – IEL/Unicamp
Retratos geográficos cabralinos: entre o sertão e Sevilha – Nylcéa Thereza de Siqueira Pedra (UFPR,
Curitiba - PR)
Figurações da casa, alegorias do exílio – Noemi Campos Freitas Vieira – IBILCE/UNESP ILEEL/UFU
SESSÃO III - Dia 14/05/2009 - Das 19h30 às 21h30
Espaço pessoal ou proxêmica: um item importante da Topoanálise – Ozíris Borges Filho – UFTM
Memórias do Cárcere: relação topofóbica personagem-espaço – Lilliân Alves Borges – UFTM
(In)definições de tempo e espaço no romance A lua vem da Ásia, de Campos de Carvalho – Josiane
Gonzaga de Oliveira – UNESP/São José do Rio Preto
Águas da Pampulha: cadáver esfolado, peixe desovado, enigma Peixe Morto: o romance tridimensional
de Marcus Freitas – Luciete de Cássia Souza Lima Bastos – UFMG
O espaço em Eles eram muitos cavalos – Vera Lopes da Silva – PUCMINAS
SESSÃO IV - Dia 15/05/2009 - Das 10 às 12 horas
O espaço e a diversidade cultural em The ambassadors – Natasha Vicente da Silveira Costa – UNESPAraraquara
A geografia da exclusão em Les soleils des indépendances, de Ahmadou Kourouma – Maria Suzana
Moreira do Carmo – UFU
Delimitação e transcendência, espaço e tempo em "A estória de Lélio e Lina" – Elisabete Brockelmann
de Faria – UNIFEOB, UNIFEG
A desmaterialização do espaço na realidade pós-moderna – Sérgio Roberto Massagli – UNESP-Araraquara
A representação do espaço nos contos Circuito fechado (1) e Sequência, pertencentes ao livro Circuito
fechado, de Ricardo Ramos. – Thiago Ferigati Squiapati Nicolau – IBILCE/UNESP São José do Rio Preto

GT 25 - SOCIOLINGUÍSTICA - INTERFACES
Coordenadora: Maura Alves de Freitas Rocha
SESSÃO I - DIA 14/05/2009 - Das 17h30 às 19 horas
COMUNICAÇÃO ORAL
A hipotaxe adverbial e as redes sociais em Mariana (MG): estudo a partir de uma abordagem funcionalista
– Danúbia Aline Silva – UFMG
Variação e mudança lexicais na segunda metade do século XX: uma abordagem descritivo-comparativa
– Juliana Bertucci Barbosa e Talita de Cássia Marine – UFTM
Cliticização de "A gente" no dialeto mineiro: integrando perspectivas de investigação linguística –
Francisca Paula Soares Maia – UFMG
Estudo do pronome 'eles': um caso de variação sintática – Elizete Maria de Souza – UFMG

GT 26 - TECNOLOGIAS INFORMATIZADAS NOS ESTUDOS LINGUÍSTICOS E
LITERÁRIOS
Coordenadores: Zilda Maria Zapparoli e Edenis Gois Cavalcanti
SESSÃO I - DIA 13/05/2009 - Das 19 às 21 horas
COMUNICAÇÃO ORAL
A paternidade da Epístola aos Hebreus: um estudo linguístico pelo viés estatístico e computacional –
Edenis Gois Cavalcanti – FFLCH/USP
Tecnologia, estatística e semiótica em uma abordagem interdisciplinar de textos – Márcia Angélica dos
Santos – UFT
Um exemplo de emprego de método matemático-estatístico-computacional em análise literária –
Neide Ferreira Gaspar – FFLCH/USP
A influência do grau de sincronia da interação em ambientes virtuais de Educação a Distância – Luís
Rogério da Silva – UNIP/SP; Eliane Gonçalves – PUC/SP
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SESSÃO II - DIA 14/05/2009 - Das 17h30 às 19 horas
Tecnologias informatizadas na avaliação do emprego dos marcadores conversacionais – Eliane Gonçalves
– PUC-SP; Luís Rogério da Silva – UNIP-SP
Contribuições da Linguística de Corpus ao estudo da aquisição da escrita infantil: o Projeto E-Labore –
Janaína Rabelo Cunha – POSLIN/UFMG
A problemática da Linguística Computacional – Marcos Aurélio Ariatti – FAFIUV
Tecnologias informatizadas nos Estudos Clássicos – Edenis Gois Cavalcanti; Zilda Maria Zapparoli – FFLCH/USP
Sistema CorPor: bases de informações ortográfico-fonéticas da língua portuguesa falada – Zilda Maria
Zapparoli; Edenis Gois Cavalcanti – FFLCH/USP
SESSÃO III - DIA 15/05/2009 - Das 10 às 12 horas
Tecnologia Adaptativa aplicada à Linguística Computacional – João José Neto; Ana Contier; Djalma
Padovani – POLI/USP

GT 27 - TEXTO, REFERENCIAÇÃO E SENTIDO
Coordenadores: Rivaldo Capistrano de Souza Júnior e Vanda Maria da Silva Elias
SESSÃO I - DIA 14/05/2009 - Das 19h30 às 21h30
COMUNICAÇÃO ORAL
A referenciação por meio de pró-formas pronominais em histórias da literatura infantil. – Everaldo Lima
de Araújo – UFU/FPM/FCJP
Expressões referenciais em editoriais: foco na paragrafação – Cristiano Pereira Miranda dos Santos –
PUC-SP
A função textual das expressões encapsuladoras em dois contos e Machado de Assis – Marco Antônio
Rosa Machado – UEG/Unicamp
A referenciação no texto legal: um estudo do referente na educação profissional – Nilce Vieira Campos
Ferreira – IF TM/FAZU
A relação entre referenciar e argumentar em gênero argumentativo – Walleska Bernardino Silva – UFU
SESSÃO II - DIA 15/05/2009 - Das 10 às 12 horas
Referenciação em fóruns educacionais digitais on-line – Danielle Maximo Plens Pinelli – PUC-SP
Aspectos toponímicos em notícia do Brasil, de Gabriel Soares de Souza – Genésio Seixas Souza – UFBA/UNEB
Anáforas indiretas em textos de alunos – Jane Gasperini Apergis – PUC-SP
Referenciação: construção de sentido e encadeamento argumentativo – Maria Gorette da Silva Ferreira – UFMG
Anáforas definicionais e anáforas didáticas em manuais didáticos – Sarah Jane Pereira Santos – PUC-SP

GT 28 - QUESTÕES DE AQUISIÇÃO DE LÍNGUA MATERNA:
FALA, ESCRITA E LEITURA
Coordenadoras: Erislane Rodrigues Ribeiro e Gisele da Paz Nunes
SESSÃO I - DIA 14/05/2009 - Das 17h30 às 19 horas
COMUNICAÇÃO ORAL
Leitura, discurso e ensino – Erislane Rodrigues Ribeiro – UFG
Reflexões sobre a grafia da coda silábica simples no processo de aquisição do enunciado escrito por
alunos da Educação de Jovens e Adultos – Luana Passos – IBILCE/UNESP
Processos de alfabetização em região de fronteira: a argumentação construindo a cidadania – Marilda
Fátima Dias – UNEMAT / UNICAMP
O ditongo falado no português por crianças descendentes de pomerano – Aline Haese – UFES
Influência dos processos fonológicos na aquisição da língua escrita – Gisele da Paz Nunes – UFG

Comunicações Individuais - COMIND
Coordenadora: Professora Fani Miranda Tabak
SESSÃO I - DIA 14/05/2009 - Das 19h30 às 21h30
COMUNICAÇÃO ORAL
"Tropos dos descobrimentos e da colonização da América: o Discurso do Gênero e a visão da natureza
e do mundo animal" – Pedro Carlos Louzada Fonseca – UFG
A construção identitária do falante de LE - desafios linguísticos, cognitivos e culturais para aprendizes
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e professores de língua inglesa – Bruna Rodrigues do Amaral e Elisa Mattos de Sá – UFMG
A imagem estranha como transfiguração do desejo – Nildecy de Miranda Bastos – UFBA
A preparação de material terminológico para inglês instrumental por meio de ferramentas linguísticocomputacionais – Eduardo Batista da Silva – UNESP/São José do Rio Preto
Maria Graham e o Chile, o desencontro de duas culturas – Isadora Eckardt da Silva – UNICAMP
SESSÃO II - DIA 15/05/2009 - Das 10 às 12 horas
A militância do movimento social em música negra através da poesia de Gil Scott-Heron – Ivan Marcos
Ribeiro – UFU
Com certidão de nascimento, sou cidadão?: Discursividades acerca da noção de cidadania – Rafaella
Elisa da Silva Santos – UNEB
Descrição do vocativo na estrutura sintática do português brasileiro: uma abordagem sociolingüística
e gerativista – Juliana Costa Moreira – UFMG
Estratégias de aquisição de vocabulário do inglês: descrição e classificação – Ubiratan da Silva Meireles
– UEMC
O discurso publicitário e o discurso ecológico: um estudo à luz do modelo de análise modular –
Fabiana Fernanda de Jesus Parreira – FALE / UFMG

PROGRAMAÇÃO - PAINÉIS
Dia 13/05/2009 das 17 às 18h30
Coordenadoras: Professoras Tânia Cristina Fígaro Ulhôa e Kátia Maria Capucci Fabri

01

"Quem conta um conto, reescreve um ponto": literatura, história e identidade no romance de Almeida Faria
– João Felipe Barbosa Borges – UFV

02

A biblioteca escolar e o silêncio: análise discursiva de vozes e desenhos de sujeitos-crianças – Gustavo
Grandini Bastos; Lucília Maria Sousa Romão; Ludmila Tatiane Rodrigues de Almeida – USP

03

A avaliação no processo de ensino e aprendizagem – Quênia Cristina Gonçalves da Silva; Sandra Maria Costa
– UFTM e Gil José da Silva Neto – FUNORTE

04

A espacialização em "A Galinha" de Vergílio Ferreira e em "Uma Galinha" de Clarice Lispector – Fernanda
Alvarenga Teles – UFTM

05

A formação de professores: inclusão educacional – Francini Melio Bento de Senne Merega; Náire Belarmino
de Carvalho – UFTM

06

A formação docente é condição para a educação de qualidade – Iara Aparecida Garcia; Marcelo Alexandre
Teodoro – UFTM

07

A formação docente em saúde frente ao processo de humanização – Ana Carolina de Assis Simões – UFTM

08

A importância da formação de professores na educação infantil – Ana Carolina Martins Borges – UFTM

09

A incorporação de representações sociais através do discurso de piadas – Priscila Faria de Moura – UFSJ

10

A influência cultural no processo de aprendizagem da língua inglesa – Rodrigo de Andrade Sá Santos – FAZU

11

A influência da fonética e da fonologia no ensino de ortografia no ensino fundamental – Flávia Freitas de
Oliveira – UFG

12

A influência do teatro no ensino de literatura – Allyne Fiorentino de Oliveira; Priscila Beatriz Silva Moreira –
UFTM

13

A informática aplicada à produção de gêneros textuais e discursivos na educação. – Flávio Arantes do
Amorim Barcelos; Giovana Andrade e Silva – UFTM

14

A inscrição social de sentidos sobre a propaganda política – Flávio Cezar de Sousa; Lucília Maria Sousa
Romão; Thaís Harumi Manfré Yado – USP

15

A leitura de diferentes tipos de textos no cotidiano escolar – Aíssa Rita Sisconeto; Ane Marre Moreira; Tamires
Oliveira Silva – FAZU

16

A leitura de um texto na perspectiva da análise do discurso (Fabri, 2006) – Adeliana Cristina Araújo; Adrielle
Mariane G. Araújo; Cristiane Souza dos Santos Fonseca; Erika Cristina de Oliveira; Juliana Urbano Santos
Moreira; Raquel Carneiro de Araújo – FAZU

17

A literatura no período vitoriano – Rejanne Tristão de Araújo – FAZU

18

A metáfora poética em letras de música do compositor Chico Buarque de Hollanda durante a ditadura militar
– Diogo Silva Chagas; Elizangela Geralda Rezende; Marco Augusto Ciabotti – FAZU

19

A música como instrumento de prática no ensino da língua inglesa para crianças e jovens – Hannay Menegon
Cordeiro – UFTM

20

A promoção e preservação da língua portuguesa sob o olhar do outro – Marina Gláucia Verzola – UNIFRAN

21

A realização do R "caipira" no município de Ituiutaba, pontal do Triângulo Mineiro – Nair Soares da Silva Souza
– UFU

22

A redação oficial utilizada em uma instituição pública de ensino superior – Rodrigo Junqueira Souto – FAZU
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23

A relação professor aluno nas instituições de ensino públicas de Uberaba - MG – Andréa Carmen Alves de
Paula; Diego Milani Costa; Josiane Amaral de Amorim – UFTM

24

A utilização da atividade lúdica como ferramenta eficaz no ensino da língua espanhola pelas escolas
particulares da cidade de Uberaba – Cristiane Aparecida Gonçalves Pereira; Márcia Camargos Souza – FAZU

24

A utilização de textos literários como componentes didáticos no ensino da língua espanhola – Eline Cruz
Facure – FAZU

26

As influências da linguagem da internet nos estudantes de língua portuguesa das escolas públicas e privadas
do Brasil e suas comsequências – Isabella de Gregório Santos – UFTM

27

As várias faces da avaliação – Heloisa da Cunha Fonseca – UFU

28

Análise de Capitu de Machado de Assis – Flávia Evarista Silva – FAZU

29

Análise dos vídeos das sandálias havaianas na perspectiva discursiva – Marcio Olegário Umbelino; Wanessa
de Sousa Gobbo – FAZU

30

Aspectos teóricos da formação profissional de educadores de crianças em creches – Carolina Feliciana
Bracarense; Diego Santiago Montandon – UFTM

31

Bilinguismo: uma visão sobre as práticas pedagógicas – Diego Maurício Barbosa; Lorrayne Sainça de Melo –
UNIUBE

32

Cadê o "cujo": uma análise linguística – Lucimar da Silva; Maria Isabel de Sousa Bizinoto – FAZU

33

Cartuns e terrorismo após o 11 de setembro – Émerson Quirino de Oliveira; Lucília Maria Sousa Romão – USP

34

Catequista: a face brilhante de um educador em formação – Vanessa Cristina da Fonsêca – UFTM

35

Cursos de línguas on-line: refletindo sobre o papel das novas tecnologias no ensino de línguas – Lara Brenka
Kuhn – UFU

36

Descrição e análise do sistema vocálico pretônico na cidade de São Gotardo – Maria do Carmo Lopes – UFU

37

Desenvolvimento psicomotor da criança no ambiente da creche: a contribuição do educador na aplicação
das atividades estimuladoras – Bruno Costa Alves; Maysa Alvarenga Ferreira – UFTM

38

Desencantando os contos de fadas – Claudia Bomfim Martins; Grasiele Cruz do Carmo – FAZU

39

Dialeto caipira – Danielle Oliveira Santos; Júlio César Prado dos Santos; Layla Cristina Justino do Carmo –
FAZU

40

É del.icio.us esta na rede: ideologia e discurso do sujeito-navegador – Lucília Maria Sousa Romão; Vivian
Lemes Moreira – FFCLRP/ USP

41

Educação à distância: atuando como ferramenta no ensino superior – Gil José da Silva Neto; Quênia Cristina
Gonçalves da Silva; Sandra Maria Costa – UFTM / FUNORTE

42

Educação e terceiro milênio: os grandes desafios – Grazianni Batista de Mesquita Cápolli; Hosana Maria
Ferreira; Viviane Patrícia do Nascimento Silva – FAZU

43

Entre o aluno e o aprendente: desafios para a formação do professor de línguas crítico-reflexivo – Daniella
de Souza Bezerra; Leandro Silva Bezerra – UFG/IFG

44

Erros e equívocos em textos judiciais decorrentes do precário domínio da língua portuguesa – Larissa Müller
Faria; Melina Beatriz Gomes Mira – UFTM

45

Estatuto universitário: um caminho aberto para efetivar mudanças – Cássia Luciana Alexandre; Vanessa
Mirielle de Morais Santos – UFTM

46

Estrangeirismo e a sua influência no comércio – Alexandre José de Paula – FAZU

47

Eufemismo – Ana Maria Cardoso Gontijo; Maely de Lima Monteiro; Marília Estela Costa de Sousa – FAZU
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48

Experiência de leitura dos alunos das séries finais do ensino fundamental em uma escola pública em
Uberaba – Glenda Andrade e Silva – UFTM

49

Famigerado: o espaço na narrativa – Tiago Resende Rodrigues – UFTM

50

Formação de professores-pesquisadores em língua inglesa em uma escola de idiomas da rede pública –
Henrique Campos Freitas – FAZU

51

Formação de professores e sua concepção dos descritores de língua portuguesa – Iara Aparecida Garcia;
Marcelo Alexandre Teodoro – UFTM

52

Gêneros textuais: consignificando o conceito de leitura e escrita para alunos surdos por meio das histórias
em quadrinhos – Vivian Zerbinatti da Fonseca Kikuichi – UFTM

53

Gestão da sala de aula: o uso do blog como ferramenta no ensino e aprendizagem de língua portuguesa –
Cláudia Gomes Silva; Magna Aspásia Fontinele Godinho – SEMEC/UFMG/UAB/SEMEC/UFTM

54

Gramática de uso: uma reflexão sobre a prática docente – Beatriz de Fátima Costa – FAZU

55

Hemeroteca: a diversidade textual e o desenvolvimento da competência comunicativa – Beatriz dos Santos
Turati Tosta; Cleonice Carriel Benitez – UNIUBE

56

História e intertexto em "Memorial do Convento" de José Saramago – Rodrigo Corrêa Martins Machado – UFV

57

História e literatura: em cena "Vila dos Confins" – Júlio César de Souza – UNIUBE

58

Imaginário coletivo e realidade cultural – Francisco Mariani Casadore; Lívia Maria Zocca; Rodrigo Santos de
Castro – UFTM

59

Importância da formação contínua dos educadores de creche – Eliana Maria Gaudenci; Fabíola Cristina
Oliveira Silveira – UFTM

60

Índia e Brasil: espaços literários – Kátia Beatriz Leandro Barbosa – UFTM

61

Investigar a importância da aprendizagem da língua inglesa nas séries iniciais – Luana Luiza Mollinar da Cruz
– FAZU

62

Itinerário poético: a (re) invenção da infância através de processos memorialísticos em Manuel Bandeira e
Manoel Barros – Denny José Almeida Costa – UFSJ

63

Linguagem como instrumento de reconhecimento do ser – Lucas Batista Carriconde – FAZU

64

Língua estrangeira: processos de identificação do professor formador – Luciana Alves Gomes; Mara Cristina
Castro; Teresinha Morais Gondim – FAZU

65

Literatura infantil: representação e caracterização da "sociedade paulista" em o Sonho de Marina, de
Guilherme de Almeida. – Heraldo Márcio Galvão Júnior – UNESP/Assis

66

Lula e o uso de variantes linguísticas no discurso político – Beatriz Tristão do Carmo; Fabiana Pinto Moreira;
Juliete machado Costa – FAZU

67

Marcas francesas em O Culto das Estátuas, de Mário de Andrade. – Beatriz Simonaio Birelli – UNESP/Assis

68

Memória toponímica do Tatuapé (SP): diversidade e identindade – Patrícia Andréa Borges – USP

69

Morfologia - Sell(2007) e Fale(2008) – Cássia Luciana Alexandre – UFTM

70

Movimento armorial: tradição popular e cultura erudita – Larissa Ceres Lagos – FAFIUV

71

Movimentos da leitura: os sentidos produzidos no acampamento do MST – Adenilson Alves; Jean Carlos
Ferreira dos Santos; Lucília Maria Sousa Romão – FFCLRP/USP

72

Nem sempre dois e dois são quatro – José Querino Machado Filho – UFTM

73

Netinhas de Sinhá: construção e transmissão intergeracional de cultura. – Carina Carmelina Silveira Neves
– UFMG
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74

O antifeminismo e a literatura pró-mulher na idade média: levantamento e análise da edição e da tradução de
textos em português – Antônio Marcos Soares de Paula – UFG

75

O cangaço na literatura brasileira – Sayonara Costa Martins – FAZU

76

O discurso e os sentidos provocados pela Revista Caros Amigos – Daiana de Oliveira Faria – USP

77

O discurso ideológico nos gêneros textuais- análise do prólogo de "capitães de areia" – Larissa de Almeida
Martins – FAZU

78

O efetivo desenvolvimento das habilidades comunicativas no ensino aprendizagem de língua portuguesa –
Clerismar Souto Siqueira – UNIUBE

79

O ensino e a aprendizagem de uma língua estrangeira para crianças a partir dos três anos – Daniela Valim
de Oliveira – UFTM

80

O estudo biográfico como subsídio para a análise de poemas de Manuel Bandeira – Ana Cláudia Zan – FAFIUV

81

O funcionamento discursivo em piadas de empregada doméstica. (Nirvana Ferraz Santos Sampaio) – Érika
Andrade Sousa Oliveira; Maria Marta dos Santos; Sabrina de Souza silva – FAZU

81

O gênero e-mail: o correio eletrônico utilizado como ferramenta de trabalho – Ariana Janaina Furtado – FAZU

83

O seminário no romance Quarup de Antônio Callado - topoanálise – Raysa Barbosa Correa Lima Pacheco –
UFTM

84

O processo de referenciação e a construção de identidades sociais – Karine Silveira – UFSJ

85

O professor de língua inglesa e a formação do cidadão crítico – Clayton Silvério; Jaqueline de Souza; Raquel
Maria Mendes – FAZU

86

O sistema vocálico pretônico do Triângulo Mineiro - enfoque sobre as cidades de Coromandel e Monte
Carmelo – Fernanda Alvarenga Rezende – UFU

87

O sujeito errante: o erro como vestígio do mecanismo de linguagem – Danilo Corrêa Pinto – UFU

88

O uso de operadores argumentativos em artigos de opinião e sua influência no sujeito leitor – Laura Pimenta
Batista – UFTM

89

Origem e evolução da língua portuguesa – Aurea Aparecida Dantas; Juliana Canteiro – FAZU

90

Os movimentos de sentidos nas textualizações do BrasildeFato – Jonathan Raphael Bertassi da Silva; Lucília
Maria Sousa Romão – FFCLRP/ USP

91

Professor- reflexivo: re-pensando a prática a partir da prática – Lidiane de Oliveira; Marula Moura de Faria;
Olinda Maria de Oliveira – FAZU

92

Quem são os nativos digitais e como o ensino de língua inglesa precisa mudar para atendê-los – Ana Maria
Alves de Sousa – FAZU

93

Relativizando o quem – Bruno Dias de Oliveira, Gisele Gonçalves Pereira e Joselita de Freitas Sousa – FAZU

94

Representações do seminário no romance "O Seminarista" de Bernardo Guimarães – Nilfan Fernandes da
Silva Júnior – UFTM

95

Revista Raça Brasil: um estudo das linguagens nerval e não-verbal na representação sociossemiótica do
negro – Sabrina Gabriela Vicentini – UFSJ

96

Sagarana: uma análise morfo-literária – Daniele Borges Rodrigues; Monalisa Carla Vieira de Oliveira; Neuriane
Néri Ramos – FAZU

97

Sentidos sobre biblioteca: a voz do presidente lula materializado no discurso midiático – Gustavo Grandini
Bastos; Ludmila Almeida – USP

98

Sob a lupa de pathos e do dever pastoral: os jingles da campanha presidencial de Luis Inácio da Silva –
Daniella de Souza Bezerra; Leandro Silva Bezerra – UFG/IFG
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Somos todos aprendizes – Maria Silvoneide da Silva; Vanessa Faria Mateus – UNIUBE

100 Substantivos próprios, marcas publicitárias, consumo e uma poesia do drummond: uma relação estreita e
um largo paradoxo – Marília Martins Ferreira – UFTM
101 Teatros e salões: uma reportagem teatral de Oswald de Andrade – João Fábio Bittencourt – UNICAMP
102 Tem(po)esia – Francisco Maiara M. Fernandes; Janaína da Silva Batista; Taliny Kellen de Moura – FAZU
103 Um estudo sobre as teorias de aquisição da linguagem – Cássia Fernanda Alves; Keferson Aparecido Barbosa;
Taísa Daniele Silva – FAZU
104 Um olhar crítico sobre o ensino de gramática nas aulas de língua portuguesa. (Souza, 2007) – André Luís
Rodrigues Costa; Leonardo dos Santos Mosca; Rodrigo Geraldo Neto – FAZU
105 Uma análise contrastiva de gêneros: cartas institucionais e e-mails em um estabelecimento de ensino
superior – Soraia Cândido Alcântara – FAZU
106 Uma análise de produções textuais de alunos de Eja (Sousa, 2007) – Anuska Marioche Silva Maciel; Érika
Beatriz de Oliveira; Jéssica Cristina Felix Moura – FAZU
107 Uma análise do despertar das capacidades e competências – Selma Aparecida Ferreira da Costa; Tércia
Mérzia Saclon – FAZU
108 Uma relação entre a teoria e a prática no discurso da escola – Rodrigo Santos de Castro; Salomão Braga
Bezerra – UFTM
109 Uns braços: duplicidade espaço sentimental – Luiz Eugênio Schelski Ambrósio – UFTM
110 Valores humanos e comunicação: vivenciando habilidades na contrução de mandalas – Cláudia Gomes Silva
– SEMEC; Magna Aspásia Fontinele Godinho – UFMG/UAB/SEMEC/UFTM
111 Ensino da língua materna: uma análise das práticas discursivas naturalizadas na e pela escola: (Borges, R.
R.) – Adeliane Cristina Araújo, Cristiane Sousa dos Santos Fonseca e Juliana Urbano Santos Moreira (FAZU,
Uberaba - MG)
112 A utilização de textos literários como componentes didáticos no ensino de língua espanhola – Eline Cruz
Facure (FAZU, Uberaba - MG)
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RESUMOS
CONFERENCISTAS

Nota:
Conteúdo e redação dos resumos são responsabilidade dos respectivos autores.

RESUMOS - CONFERÊNCIAS E MESAS-REDONDAS
TEORIAS DO ESPAÇO LITERÁRIO
Luis Alberto Brandão (UFMG - Belo Horizonte - MG)
A conferência apresentará um painel crítico dos principais modos como a categoria espaço tem sido objeto de teorização, ao longo dos
séculos XX e XXI, no âmbito dos estudos literários ocidentais. Esse painel se divide em dois grandes blocos. O primeiro identifica
sistemas de abordagem, ou eixos teóricos, consolidados e amplamente difundidos. São eles: a) o estudo das representações do espaço
na literatura; b) o espaço compreendido como forma de estruturação textual; c) a análise do espaço como sistema de perspectiva ou
focalização literária; d) a investigação do espaço da linguagem. O segundo bloco do painel apresenta outras possibilidades de
tratamento teórico do espaço na literatura, as quais se definem a partir do questionamento das premissas das abordagens indicadas no
primeiro bloco. Essas outras possibilidades podem ser tomadas como expansões daquelas, como derivações, em geral problematizadoras,
do núcleo central constituído pelos quatro eixos primários. Podem ser designadas da seguinte maneira: a) representações heterotópicas
na literatura; b) operações literárias de espaçamento; c) distribuições espaciais no texto literário; d) espaços de indeterminação textual.
Em seguida, será realizada a análise comparativa dos dois blocos do painel, desenvolvendo-se duas frentes de interrogação. A primeira
diz respeito aos fatores que, nos eixos teóricos do primeiro bloco, são recusados ou subvertidos pelos eixos do segundo bloco. Para
isso, serão avaliados tanto aspectos específicos (em termos de objetivos de investigação e de operações metodológicas, por exemplo)
quanto aspectos de determinação mais ampla (sobretudo em termos de filiação epistemológica). A segunda frente indaga a produtividade
teórica conquistada, pelos eixos expandidos, em relação às supostas deficiências e aporias dos eixos anteriores. Além disso, busca
mapear os novos problemas que se revelam, ou seja, procura questionar se de fato se verifica o esboço de um campo especulativo no
qual se vislumbram perspectivas inusitadas de tratar conceitualmente os vínculos entre literatura e espaço.

HORIZONTALIZAÇÃO E VERTICALIZAÇÃO NA PESQUISA LINGUÍSTICA - DOIS CASOS: A
CLASSIFICAÇÃO E A CARACTERIZAÇÃO DE TEXTOS E A GRAMATICALIZAÇÃO DE VERBOS
Luiz Carlos Travaglia (UFU - Uberlândia - MG)
A partir da constatação de que há dois modos de realização de pesquisas lingüísticas em função da extensão do campo de estudo, que
denominados de horizontalização e verticalização, os objetivos são: a) configurar os dois modos de trabalho na pesquisa linguística e
b) propor e demonstrar que os dois modos de realizar pesquisa são necessários e complementares e que trabalhar apenas de um modo
pode ser prejudicial ao desenvolvimento do conhecimento linguístico e levar a alguns problemas que julgamos devem ser evitados, para
confiabilidade dos resultados de pesquisa. A horizontalização ocorre quando, ao estudar um fato ou fenômeno linguístico se busca uma
visão mais ampla e abrangente de tudo o que possa estar envolvido neste fato ou fenômeno o que acaba constituindo um "campo de
estudo". A verticalização ocorre quando estudamos observando um aspecto envolvido em dado fato ou fenômeno, presente neste
"campo de estudo" e aprofundamos o estudo em detalhes a partir de um ou mais pontos de vista dados por modelos ou teorias
lingüísticas ou disciplinas linguísticas. Evidentemente há questões relativas à constituição de corpora nos dois modos de trabalhar na
pesquisa linguística. A proposta é que horizontalização e verticalização devem andar juntas no processo de pesquisa, pois uma sem a
outra sempre deixará o conhecimento incompleto e a verticalização sem a horizontalização pode conduzir a equívocos, decorrentes de
uma visão muito localizada dos fatos. Por meio de dois exemplos relacionados ao estudo da "gramaticalização dos verbos" e da
"classificação e caracterização de textos" buscamos evidenciar o que são os dois modos de trabalhar, a validade e a necessidade dos
dois e, finalmente, que é preciso valorizar igualmente os dois tipos de trabalho, contrapondo-nos a um preconceito nem sempre
explicitado, mas de certo modo corrente na academia, contra os estudos mais horizontais.

THE DIVERSITY WE BECOME: EDUCATION AND AGENCY IN WRITING UNIQUE SELVES WITHIN
EVOLVING COMMUNITIES
Charles Bazerman (Universidade da Califórnia, Santa Bárbara -Califórnia - EUA)
Work on diversity has highlighted what we bring with us in our family and community histories and in our linguistic and cultural practices
and knowledge. This work has helped us recognize the many peoples that make up our nations and the resources they bring; it has been
important in disrupting homogenizing, hierarchical and suppressing forces. It has included more people into national participation and
allowed people to include more of themselves in our common life.Yet ultimately this is a diversity that looks backward to where we were
born and those we were born among. The complexity and fluidity of modern life suggests another way to look at diversity-in the
uniqueness we each develop growing from our home communities into the many social configuration the modern world offers. The
modern world of professions and workplaces, economic and geographic mobility, virtual and material affiliations, and urban remixes
offers possibilities of people leading lives far different from those of their parents, developing new values and interests, adopting new
identities and affiliations, and committing themselves to different actions and goals. Within this process of constant social remaking,
higher education plays a central role as students come in contact with people of different backgrounds and make new friends, discover
new interests and values, reflect on where they have been and where they are going, and learn the skills that will allow them to
participate in new communities and take them to new places in the lives after graduation. During higher education people discover new
goals, set new directions, and develop towards new lives. As instructors in language and culture, we can help students understand the
complex cultural landscape of the modern world, evaluate what is meaningful for them in this world, and gain the tools of participation.
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UN EJEMPLO DE CONCRECIÓN DE LOS REFERENTES CULTURALES EN LOS NIVELES DE REFERENCIA
PARA EL ESPAÑOL : EL TEMA DEL DINERO EN DOS POEMAS ESPAÑOLES
Susana Echeverria Echeverria (UNITAU - Taubaté - SP)
El marco común europeo de referencia para las lenguas: Aprendizaje, enseñanza, evaluación utiliza ocho veces el término literatura en
sus doscientas sesenta y siete páginas. En varias de esas citas, el documento se refiere a la importancia de la literatura para que el
alumno de lenguas extranjeras desarrolle su competencia sociocultural en la lengua meta. El plan curricular del Instituto Cervantes:
Niveles de referencia para el español, por su parte, trata ese tema en el apartado Nociones Específicas y en la sección que le sigue,
Referentes Culturales. Para los autores del Plan, la inclusión de la literatura en Nociones Específicas tiene que ver con la necesidad que
suponen tendrá el aprendiz de conocer léxico específico para conversar o escribir sobre temas literarios en su comunicación con
hispanohablantes. Además, ese texto se refiere a la literatura en términos de producto y creación cultural, dentro del apartado 3 de los
Referentes Culturales; donde se distinguen, a su vez, tres series de temas clasificados a partir del grado de competencia intercultural
del alumno: fase de aproximación, fase de profundización y fase de consolidación. Para la segunda fase, se sugiere el estudio del valor
de la literatura como testimonio de la historia, y es ése el asunto que hemos escogido para mostrar un ejemplo de concreción en la
aplicación de los niveles de referencia. Con ese fin, analizaremos los poemas Poderoso caballero es don Dinero, de Francisco de
Quevedo, y Economic Consequences of the Peace, de Juan García Hortelano, a la luz del mito de la hispanidad; lo que nos permitirá, tras
compararlos, explicar al alumno algunos rasgos de la identidad colectiva española, que le servirán para desarrollar sus habilidades y
actitudes interculturales.

MEMÓRIAS FEITAS E DESFEITAS: A GUERRA DAS NARRATIVAS NA ESPANHA CONTEMPORÂNEA
Elisa Amorim Vieira (UFMG, - Belo Horizonte - MG)
Nas duas últimas décadas, o tema da recuperação da memória histórica tem sido uma constante na imprensa espanhola, em pesquisas
acadêmicas, relatos literários, filmes de ficção e em documentários realizados para a televisão. O tema para o qual converge a maior
parte de toda essa produção é o da Guerra Civil Espanhola, ocorrida entre 1936 e 1939. Em 2009, momento em que se celebram os
setenta anos do final da guerra, vêm à tona, ainda com maior intensidade, temas traumáticos como o da descoberta e abertura de novas
fossas comuns, onde foram jogados os corpos de soldados e civis que lutaram pela República Espanhola. Nesse contexto, em que se
ouvem as vozes dos últimos sobreviventes do conflito, realiza-se uma série de debates sobre o que se fez dessa memória nos anos
imediatamente posteriores à guerra ? período da ditadura do general Franco ?, no período da transição para a democracia e, finalmente,
no cenário atual, em que a Espanha compartilha os ideais políticos, sociais, econômicos e culturais da União Européia. Este trabalho
propõe uma reflexão acerca dos desencontros existentes entre as narrativas da guerra, uma vez que o ato de narrar envolve memória,
esquecimento e identidades conflitantes.

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE INGLÊS CRÍTICOS E ABERTOS A NOVAS EXPERIÊNCIAS
Solange Aranha (UNESP - São José do Rio Preto)
O objetivo desta apresentação é discutir o desenvolvimento do trabalho com a língua inglesa no curso de Letras da Universidade
Estadual Paulista - Campus de São José do Rio Preto por meio da demonstração da grade curricular do programa de LI, dos perfis dos
alunos ingressantes e graduados, da prática em sala de aula e das teorias que norteiam nossas atitudes enquanto educadores,
buscamos compartilhar nossa experiência e desafios nessa instituição de ensino superior público que prima pela oferta de ensino
gratuito de qualidade e discutir sobre como lidar com os problemas (classes heterogêneas, concepções diversas sobre aprendizagem
de língua inglesa num curso licenciatura por parte dos alunos, necessidades do mercado de trabalho, entre outros). Além disso, buscarse-á explicitar um trabalho interdisciplinar de língua e literaturas de língua inglesa cujo objetivo é a formação de professores/leitores
críticos que possam lançar mão de textos literários para desenvolver habilidades lingüísticas.

FORMAS DE VER UMA PÁGINA
Angela Paiva Dionisio (UFPE - Recife - PE)
Os estudos com foco em multimodalidade se torman cada vez mais frequentes em encontros científicos e cada vez mais surgem
publicações que trazem aspectos multimodais como temas investigados. Nesta comunicação, busca-se sistematizar e discutir alguns
enfoques teóricos e metodológicos que podem orientar como investigar uma página impressa ou digital. Como corpus tomar-se-ão
páginas simples e duplas impressas e digitais. Por exemplo, ao lermos uma matéria jornalística numa revista que seja publicada em
versão digital e impressa, nós necessitaremos ler modos diferentes de apresentação da informação; além do mais, muitas vezes,
podemos inclusive observar que tal matéria se constrói por gêneros diferentes, tais como a inserção, na versão digital, de um vídeo; o
infográfico estático da versão impressa pode se tornar dinâmico na digital. Também podemos nos surpreender com o apagamento dos
recursos retóricos visuais da versão impressa na digital, fazendo com que informações sejam perdidas e/ou transformadas. Gênero,
multimodalidade e documento escrito são conceitos centrais que tecem as reflexões aqui apresentadas.
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DESAFIOS DA LEITURA DE GÊNEROS MULTIMODAIS
Acir Mário Karwoski (UFTM - Uberaba - MG)
Pretendemos refletir a respeito do conceito de multimodalidade e propor uma análise da textualização intergenérica que configura a
dinâmica de alguns gêneros. A inserção de um gênero na forma ou conteúdo de outro configura a intergenericidade (hibridização ou
mescla de gêneros). Queremos chamar a atenção para outro fenômeno muito comum que é um ou vários gêneros inseridos em um
gênero dominante. Por exemplo, o artigo de opinião que traz na composição textual gráficos, tabelas, infográficos, mapas; ou, ainda,
o exemplo de uma reportagem que traz resenhas, depoimentos, entrevistas, notas de rodapé e outros gêneros selecionados pelo
autor do texto para seu propósito comunicativo. Trata-se de um fenômeno lingüístico que chamaremos de textualização intergenérica,
comum na atualidade, especialmente nos gêneros multimodais constituídos heterogeneamente e que desafiam o leitor a ampliar sua
competência metagenérica.

OUTROS ESPAÇOS NA PINTURA E NA LITERATURA
Marisa Martins Gama-Kalil (UFU, Uberlândia - MG)
Pretende-se demonstrar algumas perspectivas de análises de textos visuais e textos literários por intermédio de estudos de Michel
Foucault, Gilles Deleuze e Félix Guattari. De Foucault, partimos, especialmente, da abordagem que ele propõe em Linguagem e Literatura,
em que aponta algumas vertentes críticas possíveis tomando o espaço como referência; e em As palavras e as coisas e Outros
espaços, a aplicação de conceitos como atopia, utopia e heterotopia. De Deleuze e Guattari, utilizamos os conceitos de rizoma, espaço
liso e espaço estriado, desenvolvidos ao longo de Mil Platôs.

TOPOANÁLISE, LITERATURA E CINEMA
Ozíris Borges Filho (UFTM - Uberaba - MG)
A Topoanálise é uma metodologia de análise da construção do espaço na obra literária. Ela foi proposta a partir das idéias de alguns
teóricos como Bachelard, Iuri Lotman, Osman Lins entre outros. No entanto, pelo próprio caráter interdisciplinar do estudo do espaço, a
Topoanálise mostra-se um instrumento operacional para a compreensão da espacialidade de outros tipos de texto e não somente do
literário. Esse é o objetivo desta comunicação. Para tanto, aplicaremos os conceitos dessa metodologia na análise do filme Dersu Uzala
do cineasta japonês Akira Kurosawa.
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RESUMOS
GRUPOS DE TRABALHOS

Nota:
Conteúdo e redação dos resumos são responsabilidade dos respectivos autores. Os resumos estão
organizados nos Grupos de Trabalhos (GT) por ordem alfabética dos títulos das comunicações orais.

GT 01 - A LITERATURA GÓTICA
Coordenadoras: Ana Luiza Camarani e Luciana Moura Colucci de Camargo
Justificativa: Em seu surgimento, a literatura gótica foi considerada popular e extravagante sendo, portanto, destinada às massas. Com
o passar do tempo, tornou-se objeto de inúmeros estudos da crítica literária e obras como o livro Gothic, de Fred Botting (2006),
provocou um novo olhar acerca desse gênero tão criticado anteriormente. Assim, este GT visa criar um momento de intensa discussão
e reflexão teórica acerca das pesquisas, nacionais e internacionais, que envolvam esse gênero tão controverso. Nesse sentido, este
GT aceita contribuições que de forma, intrínseca ou extrínseca, estabeleçam relações entre a literatura e o gótico, independente da linha
teórica adotada pelo proponente. Relevância: Botting (2006) esclarece que a literatura gótica, após, um período de marginalização, temse tornado objeto de inúmeros estudos. Desde o seu surgimento, no século XVIII, a literatura gótica, dos castelos labirínticos, cemitérios
em ruína e vampiros à ficção científica do século XXI, está sempre se reinventando. Portanto, consideramos ser extremamente relevante
propor discussões e reflexões acerca desse gênero multifacetado que tanto tem atraído a atenção da crítica. Objetivos. Dado o exposto
acima, o objetivo deste GT é contribuir para o enriquecimento e difusão de pesquisas acerca da literatura gótica do século XVIII até suas
representações modernas e pós-modernas.

DO CASTELO DE OTRANTO À CASA DE USHER: O ESPAÇO GÓTICO EM EDGAR ALLAN POE
Luciana Moura Colucci de Camargo (UFTM, Uberaba - MG)
O ano de 2009 assistirá à comemoração do bicentenário de nascimento de Edgar Allan Poe (1809-1849), um dos escritores mais
polêmicos do romantismo norte-americano. Em virtude de sua biografia conturbada e da predileção por uma literatura considerada
estranha para a época puritana, a recepção desse autor fica comprometida. Depois deste período de rejeição, Poe tem conquistado um
lugar de destaque na literatura, tornando-se merecedor de inúmeros estudos acerca de sua poesia, prosa, ensaios teóricos e críticos.
Além de ser considerado o criador do conto moderno e do conto policial, Poe, inspirando-se no autor inglês Horace Walpole e em seu livro
O Castelo de Otranto (1764), delineou novos caminhos para a literatura gótica nos Estados Unidos principalmente nas categorias do
espaço e personagens, pois o fato de ele viver nos Estados Unidos o fará reformular esse espaço, ambientando seus textos geralmente
em casarões antigos habitados por aristocratas dândis e decadentes, como é o caso do conto A Queda da Casa de Usher, publicado em
1839. O objetivo deste estudo, portanto, é demonstrar como Poe, partindo da herança gótica inglesa, construiu, a nosso ver, uma poética
do espaço gótico que se encontra não somente em seus contos, bem como em seu ensaio denominado A Filosofia do Mobiliário (1840),
cujo conteúdo nos remete justamente à tradição do gótico inglês.

O SUICÍDIO DO GÓTICO: O RACIOCÍNIO GOTICISTA DE EDGAR ALLAN POE
Ederson Vertuan (UEL, Londrina - PR)
Aaproximação, em uma mesma obra, entre razão e mistério esteve sempre presente em obras da literatura gótica como Os Mistérios de
Udolfo, de Ann Radcliffe. Essa justaposição tende a confirmar a vitória da razão sobre o sobrenatural através de explicações científicas
que revelam a origem terrena de circunstâncias aparentemente sobrenaturais. O teórico Noël Carrol (1999) trata desse aspecto do
gótico presente em obras como as de Radcliffe chamando-o gótico natural ou explicado, recuperando a denominação proposta por
Montague Summers (1880-1948). No entanto, é com Edgar Allan Poe e seu conto raciocinante Os Crimes da Rua Morgue, reconhecidamente
"gótico" segundo Otto Maria Carpeaux (2005), que racionalismo e ciência se combinam com a arquitetura sombria e mistérios insolúveis
para suscitar, ao final, a confirmação da supremacia da razão sobre toda explanação supersticiosa e que não se baseia em fatos. O
conto citado de Poe, que inaugurou o gênero policial, reproduz o momento do embate entre os ideais iluministas e as explicações
providas pela religião relativas a fenômenos que desafiam a compreensão humana. Simultaneamente gótico e racionalista, o conto
raciocinante de Poe revela a fragilidade de qualquer tentativa de categorizar uma obra em que o gótico desenvolve o próprio raciocínio
científico que o dissipa por completo. Uma obra em que ocorre o suicídio do gótico, ou melhor, da Fênix gótica de cujas cinzas ressurge
um novo gênero que representará o medo moderno: o policial.

RESSONÂNCIAS DA LITERATURA GÓTICA: FANTÁSTICO E REALISMO MÁGICO
Ana Luiza Silva Camarani (UNESP, Araraquara - SP)
Na Europa do início do século XIX, com o advento do Romantismo, a narrativa fantástica define-se como uma categoria literária distinta,
utilizando-se de elementos próprios da literatura gótica, mas diferenciando-se desta por sua estrutura formal e temática. Centrada na
ambiguidade, a literatura fantástica caracteriza-se pela contraposição entre duas ordens, a do natural e a do sobrenatural, o que
evidencia a incerteza gerada por sua estrutura. No romantismo francês, Charles Nodier é o grande iniciador da categoria literária do
fantástico, mesclando certos princípios oriundos do gótico a uma estrutura poética que instiga e impõe a ambiguidade. Essa literatura
fantástica tradicional, que perdura até a contemporaneidade, bifurca-se no século XX, dando origem a uma nova categoria literária
atualmente conhecida como realismo mágico. Essa nova categoria, cada vez mais diversificada, é caracterizada pela compatibilidade
entre natural e sobrenatural, entre real e irreal, sem criar tensão ou questionamento, eliminando a ambiguidade do texto. Inscrevem-se
nessa categoria certas narrativas da escritora inglesa Ângela Carter, que retoma elementos da literatura gótica para compor alguns de
seus textos, instaurando-os em um novo contexto. Pela análise de um conto de cada autor, pretende-se evidenciar a recorrência e a
permanência de elementos góticos na literatura.

UM MONSTRO ENTRE NÓS: A ASCENSÃO DA LITERATURA GÓTICA NO BRASIL DA BELLE ÉPOQUE
Alexander Meireles da Silva (CAC/UFG, Catalão - GO)
Semelhante ao que ocorreu no Brasil, a Literatura Gótica nos Estados Unidos também se manifestou durante o século dezenove dentro
do Romantismo sendo fortemente influenciada pelas convenções literárias praticadas por esta vertente romanesca na Literatura
Britânica. As semelhanças, todavia, param por aí. No Brasil o Gótico se manifestou tardiamente, durante o Ultra-Romantismo, através de
Álvares de Azevedo e o seu Noite na taverna (1855), mas não criou raízes devido a diferentes fatores. No entanto, semelhante às
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criaturas que habitam as suas narrativas, a Literatura Gótica ressurgiu das trevas no Brasil do início do século vinte para mais uma vez
assombrar o meio literário brasileiro. Esse ressurgimento ocorreu durante o período histórico conhecido como a República Velha (18891930) e, mais especificamente, na época da Belle Époque carioca (1889-1918), quando a ciência e o progresso mudaram a face do Rio
de Janeiro. Ao lançar luzes sobre esse obscuro e pouco explorado momento da Literatura Brasileira este trabalho busca contribuir para
o entendimento do desenvolvimento do Fantástico e do próprio romance em nosso meio. Para realizar este propósito este artigo pretende
demonstrar como o escritor maranhense Coelho Neto e o jornalista e cronista carioca João do Rio desempenharam um papel chave no
desenvolvimento da Literatura Gótica brasileira pelo diálogo que suas obras apresentaram com as temáticas e convenções literárias da
Literatura Gótica Britânica e Norte-Americana. Como a análise mostra, são levantadas duas hipóteses para o não desenvolvimento da
Literatura Gótica na Literatura Brasileira: 1) sua intrínseca ligação com o momento histórico-cultural quando a ciência e os produtos do
progresso eram capazes de desestruturar a relação do homem com a sociedade e; 2) a situação do Parnasianismo como estilo literário
dominante da época. Este fato eclipsou a disseminação da Literatura Gótica praticada no Brasil, intimamente vinculada à estética
simbolista e decadentista.

GT 02 - ANÁLISE DE TEORIAS LINGUÍSTICAS
Coordenadores: Eliane Mara Silveira e Ricardo Francisco Nogueira Vilarinho
A busca de conhecimento sobre a linguagem data de antes de Cristo. Nesses mais de dois mil anos as produções de conhecimento
sobre a linguagem adquiriram status diversos e há algum tempo, elas próprias, vêm sido objeto de reflexão, seja pela epistemologia
clássica, historiografia linguística, filosofia linguística ou, como acontece mais recentemente, a partir dos pressupostos da psicanálise.
Tal movimento encontra eco em muitos dos lugares que se propõem à pesquisa em Linguística e destacamos especialmente os trabalhos
de Jean Claude Milner e Claudine Normand que têm renovado o olhar sobre a produção de conhecimento na Linguística. Nossa proposta
visa criar, portanto, um espaço fecundo para que as teorias linguísticas possam ser objetos, elas mesmas, de reflexão e discussão.
Acreditamos, juntamente com muitos outros pesquisadores, que voltar o olhar para o funcionamento das teorias fará com que conheçamos
melhor os mecanismos próprios ao funcionamento de uma teoria sobre a língua ou a linguagem de maneira a permitir uma reflexão sobre
a Linguística bem como sobre o seu objeto. Dessa forma, abrimos um espaço de discussão que privilegia a elaboração do conhecimento
no interior da linguística favorecendo o reconhecimento dos conhecimentos já elaborados e uma crítica consistente, ou seja, uma
discussão sobre os limites e o alcance de algumas teorias linguísticas bem como um espaço para que as reflexões mais recentes sobre
o objeto da linguística sejam apresentadas. Palavras-Chave: Teorias Linguísticas; Análise; Língua; Linguagem; Sujeito.

A ESCRITA DELIRANTE DE LOUIS WOLFSON: A LINGUAGEM COMO ALTERNATIVA À PSICOSE
Caroline Pessalácia Marini (Grupo Rasura ILEEL/UFU, Uberlândia - MG)
Neste trabalho, investigaremos o funcionamento do delírio na psicose e sua relação com a linguagem na produção de Louis Wolfson,
psicótico e autor do livro "Le Schizo et la langues". Para tanto, é necessário, primeiramente, compreender a relação entre linguagem e
psicose, que se estabelece a partir das formulações lacanianas no âmbito psicanalítico. Lacan realiza uma releitura das obras de Freud
e busca na linguística, fundada por Ferdinand Saussure, contribuições à pesquisa psicanalítica, principalmente a idéia do inconsciente
estruturado como uma linguagem. A psicose é uma estrutura de linguagem marcada por uma especificidade que caracteriza-se por um
funcionamento próprio, uma articulação singular dos significantes da cadeia, engendrando uma relação pervertida com a linguagem.
Nessa relação, o delírio se apresenta como tentativa de manter proximidade à realidade e , além disso, contém o deslizamento da cadeia
significante, uma tentativa de ater-se não só à realidade, mas também à articulação da mesma. Partindo do pressuposto da linguagem
como condição necessária para a constituição psíquica de cada estrutura e o delírio é um dos principais mecanismos que marcam a
especificidade da psicose, investigaremos, então, o funcionamento do delírio na produção escrita de Louis Wolfson. Em seu livro,
Wolfson afirma-se psicótico e comenta sua relação complexa com a língua materna. A partir da análise da produção escrita de Wolfson
e as reflexões lacanianas sobre a psicose, enfatizando-se principalmente a questão do delírio, buscamos compreender o funcionamento
do delírio na escrita de Wolfson nessa relação particular com as variadas línguas. A partir de tal estudo, esboçaremos uma relação entre
o delírio e a linguagem. Considerando tais reflexões será possível chegar a alguns pontos de discussão inerentes a essa relação.

A FRAGILIDADE DA HIPÓTESE DO PERÍODO CRÍTICO FRENTE À SUBJETIVIDADE NA AQUISIÇÃO DE
LÍNGUA ESTRANGEIRA.
Cláudia Caixeta da Silva (ILEEL/UFU, Uberlândia - MG)
Há anos a Linguística tem pesquisado a aquisição da linguagem em seus mais diversos aspectos. Humboldt reconhece "uma disposição
natural para a língua no homem". Saussure (1916) afirma "que o pensamento sem língua é uma massa amorfa", e Sapir-Whorf (1949)
disse "que a língua funciona como um filtro através do qual o mundo é construído para propósitos comunicativos". Com a revolução
cognitiva, Chomsky (1950-1960) defende a idéia "da língua como objeto da cognição, e não como instrumento da mesma." Isso
possibilitou a integração entre a Linguística e a Biologia, introduzindo a língua no campo das Ciências Naturais. A língua vista como algo
a ser adquirido pela criança em sua interação com o mundo abriu espaço para que o linguista Eric Lenneberg nos anos 60 apresentasse
a hipótese do período critico, a qual sustenta que a aquisição de linguagem ocorre até a puberdade, devido a mudanças biológicas que
ocorrem no cérebro. Uma vez essas mudanças neurológicas tendo ocorrido, a aquisição de língua ficaria comprometida. Essa hipótese
foi bem acolhida pelos psicolinguistas, sobretudo ao que se refere á aquisição de língua materna. Quanto á aquisição de lingua
estrangeira, porém, houve muita controvérsia e ainda há, uma vez que a partir daí defendeu-se a idéia de que a competência linguística
em L2 seria alcançada apenas por aqueles que tivessem sido expostos à lingua antes da puberdade, o que inviabilizaria o trabalho com
jovens acima da puberdade, bem como com adultos. Esse estudo apresenta algumas pesquisas desenvolvidas em aquisição de L2 que
mostram como a relação entre idade e aquisição de L2 é frágil, já que há indivíduos que aprenderam L2 e adquiriram proficiência na língua
após a puberdade, bem como crianças que não chegaram a ter o mesmo nível de proficiência alcançado por adultos embora tivessem
sido expostos á L2 dentro do período de maior plasticidade. Qual a razão para tantas variantes? Por que alguns aprendem, adquirem
proficiência linguística, e outros não? Conforme Lacan aponta, "a constituição do sujeito é de significante para significante" e se faz
quando de sua inscrição na língua materna. Portanto, o falante não é apenas aquele que usa a língua e o uso da língua pelo falante não
é determinado apenas pela sua idade, sexo, ocupação ou origem étnica. O falante é um sujeito cuja subjetividade emerge no processo
de aquisição de linguagem sendo ela L1 ou L2.
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A GRAMÁTICA DE CONSTRUÇÕES: UMA ALTERNATIVA À ABORDAGEM GERATIVA
Janaína Rabelo Cunha (POSLIN/UFMG, Belo Horizonte - MG)
Este trabalho se propõe a apresentar a Gramática de Construções (Goldberg, 1995, 2003, 2006; Goldberg; Casenhiser, 2006). A
proposição basilar da "Gramática de Construções" - doravante, GC - é que as construções são as unidades básicas da linguagem, e
correspondem a pareamentos aprendidos de forma e função, ou seja, há uma ligação simbólica entre esses níveis (Langacker, 1987).
Essa perspectiva apresenta grandes dissensões com a abordagem gerativa, que acredita ser possível estudar estruturas formais
independente de suas funções. A abordagem gerativa vê padrões linguísticos como expressões de universais formais. A GC, em
contrapartida, encara essa "universalidade" das estruturas linguísticas de maneira diferente: ela diz respeito não a operações formais
(no sentido de regras de transformação sintáticas), mas à interação entre elementos cognitivos, pragmáticos e de processamento
gerais. A GC corresponde à abordagem da sintaxe na perspectiva da linguística cognitiva, e emergiu na tentativa de incluir estruturas
idiossincráticas, como expressões idiomáticas, no conhecimento gramatical dos falantes. Objetiva-se, aqui, fazer avançar o debate
acerca das limitações da abordagem gerativista, principalmente em se tratando de estruturas idiossincráticas, como as expressões
idiomáticas. Na perspectiva gerativista, só há lugar para idiossincrasias no léxico, que armazena ligações arbitrárias de forma e
significado. Em resposta a essa dificuldade, Fillmore, Kay e O'Connor (1988) transferiram essas expressões da margem, como na
perspectiva gerativista, e as puseram no centro de seus estudos, servindo como base para um novo modelo de gramática, a Gramática
de Construções. Nela, as expressões idiomáticas são construções como todas as outras estruturas linguísticas. Os construcionistas
reconhecem nas expressões idiossincráticas um alto grau de sistematicidade e generalização, o que tem como consequência o
questionamento da fronteira entre léxico e gramática, ponto que será discutido em maior detalhe quando da análise das construções
ditransitivas do inglês. Aqui, a teoria é posta em relação com o pano de fundo teórico da Linguística Cognitiva, destacando suas
inovações em oposição às abordagens gerativistas. É enfocado, mais especificamente, o tratamento dado pela GC às construções
ditransitivas do inglês.

A POSIÇÃO DE "LÁ" NA PROJEÇÃO NOMINAL
Bruna Karla Pereira (UFMG, Belo Horizonte - MG. Bolsista FAPEMIG)
Encontra-se, na literatura, referência à polivalência do advérbio "lá", que, além de locativo, apresenta valores de negação (1) "João lá
gosta de trabalhar" e de indefinição (2) "Um menino lá me pediu dinheiro". Neste trabalho, proporemos uma descrição formal para
sentenças como (2) na qual "lá", em vez de apresentar traços explicitamente [+dêiticos], característicos de locativos, atua em efeito
contrário, podendo ser parafraseado por pronome indefinido "Um menino qualquer me pediu dinheiro". Para desenvolvermos nossa
análise, vamos adotar a abordagem de Cinque (1999) segundo a qual os advérbios ocupam a posição de especificador de categorias
funcionais, não sendo, portanto, adjungidos a estas categorias. Com base nesta abordagem, Brugè (2002) estuda construções com
"demonstrativo+locativo" na projeção nominal a partir de dados do espanhol: (3) "El libro [este de aquí] está mal hecho". Para Brugè
(2002, p. 42), demonstrativo e locativo estabelecem uma relação de predicação, que forma um constituinte único
[PPestei[Pºde[ZPti[LocPaquí]]]]. Este constituinte, por sua vez, ocupa a posição de especificador de uma categoria funcional (FP). Assim,
o demonstrativo é gerado em [Spec, FP], uma projeção que domina imediatamente o NP [DP[D°El[XP[X°libroj[FPeste[NP[Nºtj]]]]]]]. Esta
análise se aplica a (4) "Um menino [daqueles lá] me pediu dinheiro", em que "lá" é apenas um reforço dêitico para o demonstrativo.
Entretanto, esta análise não se aplicaria a (2), pois "lá" atua, ao contrário, na não-explicitação do referente. Além disso, (2a) "Um menino
láindef [daqueles láloc] me pediu dinheiro" parece indicar que: (i) "lá" indefinido não ocupa a mesma posição do demonstrativo [Spec, FP],
pois co-ocorre com o complexo "demonstrativo+locativo" e (ii) "lá" indefinido ocupa uma posição imediatamente acima de FP, pois se
antepõe ao complexo. Esta é, portanto, uma proposta de descrição sintática para um dos tipos de "lá", designado indefinido, que
ocuparia a posição de especificador de uma categoria funcional interna à projeção nominal.

A SEMÂNTICA NO QUADRO DAS CIÊNCIAS DA LINGUAGEM
Virgínia Beatriz Baesse Abrahão (DLL/UFES - Vitória - ES)
O presente projeto de pesquisa tem por tema a Semântica enquanto disciplina dos cursos de Letras. Interessa-nos observar suas
tendências dentro do quadro atual das ciências da linguagem. A motivação para tal temática deve-se à crescente renovação do quadro
teórico da Semântica, devido às influências que vem sofrendo da Análise do Discurso, da Pragmática, e dos estudos sobre cognição,
principalmente, além da virada funcionalista que marcou a década de 90 dentro dos estudos da Linguística contemporânea. Portanto,
esse projeto de pesquisa se apresenta como uma tentativa de se observar de que modo as novas tendências nos estudos da Semântica
têm chegado aos cursos de Graduação em Letras. Temos por objetivo a análise de vários programas e livros/ artigos utilizados na
disciplina Semântica em diferentes localidades. Ao final da pesquisa pretendemos configurar o quadro da disciplina Semântica no Brasil,
na medida dos dados que conseguirmos coletar, da análise da sua bibliografia básica, bem como buscaremos inferir sobre as novas
tendências com o trato dos dados semânticos. Com isso pretendemos o nosso aprimoramento enquanto profissional da área, bem como
uma análise cuidadosa, de como tem sido a produção de conhecimento nessa área.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A ARBITRARIEDADE
Stefania Montes Henriques (Grupo Rasura ILEEL/UFU, Uberlândia - MG)
Segundo Ferdinand de Saussure, a língua seria um sistema constituído de signos, os quais por sua vez, seriam constituídos por
significante e significado. Esses dois termos assinalariam a "oposição que os separa, quer entre si, quer do total de que fazem parte",
sendo que o significante seria a imagem acústica, impressão psíquica do som material, a representação dada pela experiência de
nossos sentidos, e o significado, que consistiria basicamente no conceito do signo. entre o significante e o significado ocorre uma
ligação arbitrária, ou seja, não há nada no significante que motive sua união a determinado significado. Além disso, Saussure explicita
que não há interferência da realidade na constituição do signo linguístico, e consequentemente, na noção de arbitrariedade. Entretanto,
para Émile Benveniste, mesmo que Saussure afirme que a realidade não interfere no sistema linguístico, é somente quando recorremos
à determinada realidade, que constatamos o princípio da arbitrariedade, já que ao pensarmos na diferença de bœuf e ochs, chegamos
a conclusão que as duas palavras têm como referência a mesma realidade. O objetivo desse trabalho, é, portanto, investigar o princípio
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da arbitrariedade, tomando como prerrogativa as consideração de Benveniste e a inferência de que a realidade não pode ser excluída
da constituição do sistema linguístico.

CONTRIBUIÇÕES DO ATO FALHO PARA O CONCEITO DE ERRO LINGUÍSTICO
Álisse Cristina da Silveira (ILEEL/UFU, Uberlândia - MG)
Desde que Saussure se dedicou ao estudo da linguagem, no Curso de Linguística Geral, muito já fora acrescentado aos seus pontos de
vista e muito de seus conceitos foram revistos. Contudo, em sua maioria, todas as teorias que a esse assunto se debruçaram guardam
em comum alguns aspectos como, por exemplo, a posição do falante em elação a língua: tem-se um indivíduo que domina a capacidade
de falar, de comunicar não sendo isso mais que uma habilidade. Porém, Freud ao se dedicar ao estudo sobre os fenômenos psíquicos,
acabou por mostrar que há uma instância que é constitutiva do indivíduo: o inconsciente. Por meio da "descoberta" do inconsciente,
Freud ofereceu algumas explicações acerca da função da linguagem para a constituição do indivíduo, no que tange a sua subjetividade,
enquanto sujeito. Dessa forma, os atos falhos apresentados em "As Psicopatologias da Vida Cotidiana" demonstram que a linguagem diz
mais do que se pretende, do que planeja, enfim, alcançam o ponto em que o próprio sujeito desconhece - sua verdade. Verdade essa,
que em muitos casos, o sujeito desconhece ou tentar omitir. Logo, fica evidente que a palavra é capaz de dizer mais do que se pretende
e que o erro também diz da verdade do sujeito, enquanto manifestação do inconsciente. Portanto, as considerações sobre o ato falho
oferecem uma nova perspectiva para o quê as teorias linguísticas compreendem como erro; abrindo caminho para uma nova concepção
do indivíduo com a linguagem. Por meio da leitura das obras dedicas à compreensão da linguagem não só no aspecto linguístico, mas
também sob o olhar da psicanálise, objetiva-se analisar de uma melhor forma como os pressupostos levantados por Freud quanto aos
atos falhos, acrescentam para a ampliação do conceito de linguagem e a intrínseca relação com o sujeito. Palavras - chave: Teorias
Linguísticas. Freud. Atos Falhos. Erro.

FUNCIONALISMO E A LÍNGUA EM SEU USO EFETIVO
Ana Clara Gonçalves Alves de Meira (UFMG, Belo Horizonte - MG)
Quando refletimos sobre como definir a língua, deparamo-nos com uma série de obstáculos, já que não é possível associá-la a conceitos
que a delimitam, revestindo-a de características prontas e acabadas; pois, ela não é estática, mas dinâmica. Desse modo, não se torna
suficiente estabelecermos que a expressão do pensamento é a função precípua da língua, enfatizando o estudo da competência em
detrimento da atuação, da língua em uso. Assim, consideramos que se deve pensar a língua também como instrumento de interação
social, por isso optaremos pelo estudo da teoria funcionalista. Nesse sentido, acreditamos que não podemos reduzir a língua à sua
forma, aludindo a uma sintaxe autônoma. Notamos que a teoria funcionalista procura observar a competência comunicativa não
simplesmente como um processo de codificação e decodificação de expressões, mas como a capacidade do falante de interpretar
essas expressões em uma situação de uso. De acordo com a teoria funcionalista, a língua vai além de transmitir informações, estabelece
ligação com o contexto, seja ele verbal ou não verbal. Pretendemos, então, descrever as características gerais da teoria funcionalista
para que possamos levar em conta as funções o os usos que se entrelaçam no discurso. Como referencial teórico, utilizaremos NEVES
(1997), NEVES (2007) e MARTELOTTA et.al.(2008), os quais delimitam os principais aspectos do funcionalismo. Notamos que não há
uma teoria funcionalista unificada, mas sim, vários funcionalismos, já que é possível depreendermos diversos modelos inseridos nessa
corrente. Apesar disso, há características comuns a todos os modelos como o fato de a língua exercer funções extralinguísticas que
podem determinar a organização interna do sistema. Logo, o estudo da corrente funcionalista permite analisarmos o fenômeno linguístico
tendo como referência a situação comunicativa, os participantes do ato de fala, o contexto discursivo, pois prioriza a língua em seu uso
efetivo.

LÍNGUA, LÍNGUAS E LINGUAGEM NO MANUSCRITO SAUSSUREANO DE 1891
Eliane Mara Silveira (Grupo Rasura - ILEEL/UFU-CNPq, Uberlândia - MG)
Nessa comunicação proponho abordar termos caros para a linguística: língua, línguas e linguagem. A definição desses termos participa
da constituição do objeto da linguística. Nesse trabalho, que é parte da pesquisa que desenvolvo atualmente com o apoio do CNPq
"Manuscritos saussurianos: a rasura como parte do movimento de fundação da Linguística", examinarei o percurso de Saussure na
constituição desses conceitos. Para realizar tal análise partirei do manuscrito 'Première Conférence à l'Université', detendo-me
especialmente nas rasuras presentes nesse manuscrito, seja quando o que está em discussão é o objeto da linguística de forma geral
ou seja quando o que está em questão é em particular, esses três elementos - língua, línguas e linguagem - que gravitam em torno da
elaboração de Ferdinand de Saussure sobre o objeto da linguística. Tal procedimento tem como objetivo último apresentar e sustentar a
hipótese que tais rasuras podem ser consideradas parte do movimento de Saussure na fundação da Linguística. Em trabalho anterior,
ver SILVEIRA(2007), realizei uma primeira reflexão a esse respeito sem contudo me ater a um aspecto sobre o qual procurarei me
aprofundar nesse momento e que configura o objetivo dessa comunicação: o estatuto da rasura na fundação da Linguística. Dessa
forma, a abordagem ora proposta visa fundamentar alguns pontos levantados em pesquisa anterior a partir da verticalização do tema
e do método, bem como avançar a reflexão já iniciada destacando aspectos que naquele momento eram secundários ao tema central da
pesquisa: as marcas do movimento de Saussure na fundação da Linguística.

O INTERNO/EXTERNO DAS TEORIAS LINGUÍSTICAS E A BANDA DE MOÉBIUS
Ricardo Francisco Nogueira Vilarinho (Grupo Rasura FACIP/UFU, Uberlândia - MG)
Este trabalho propõe buscar uma definição para a estrutura topológica conhecida como Banda de Moébius com o objetivo de destacar
as propriedades matemáticas deste objeto. Trilharemos o caminho aberto por Lacan (1901-1981), porém com objetivos distintos, mas
reconhecemos que é a partir de seus estudos que são definidos os contornos do uso da topologia nas ciências humanas. Exploraremos
alguns conceitos desta figura topológica que permite uma reflexão da dicotomia interno x externo. Para melhor observar essa dicotomia,
apoiar-nos-emos no conceito de campo da complementaridade extraído da Paul Henry (1992). Para Henry a linguística surge em meio a
uma dicotomia, que polarizada, permite duas situações, que quando visualizadas em um eixo, apontam para pólos, ora psicológico/
interno, ora social/externo. Para definir a Banda e suas particularidades utilizaremos Granon-Lafont (1990), Porge (2006) e Agustini
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(1999). Dentre as propriedades típicas da Banda de Moébius, observaremos: sua unilateralidade, sua estrutura de um bordo e uma
margem, a não-orientabilidade, e também sua propriedade de transformar-se em uma superfície bilátera quando seccionada. Esperamos
após nosso estudo que esta reflexão sirva de sustentação para futuras análises das teorias linguísticas e também para que possamos
entender melhor o movimento polarizado - interno x externo - observado na ciência da linguagem, conforme observa Henry.

O SUJEITO E O ERRO NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM
Danilo Corrêa Pinto (Grupo Rasura ILEEL/UFU, Uberlândia - MG)
O presente trabalho considera o erro na e da escrita como um vestígio da relação da criança com a língua no processo de aquisição da
linguagem. Desta forma, a partir das três posições estruturais de Cláudia de Lemos; da teoria do valor de Saussure e da noção de
inconsciente da psicanálise de linha francesa, destacando Freud e Lacan, discutiremos como o aspecto do erro pode ser entendido no
processo de aquisição da escrita e como tal processo é marcado pelas relações metafóricas e metonímicas que são observadas na
relação do sujeito com a língua, este que é efeito de linguagem. Especificamente, a teoria de Saussure sobre a língua, o retorno de Lacan
a Freud, com dados importantíssimos sobre o significante, a letra, e claro, a incidência do inconsciente, respectivamente, foram e são
assuntos relevantes para a teoria da aquisição da linguagem desenvolvida por Cláudia Thereza Guimarães de Lemos, especialista na
área e que fez da sua teoria das três posições, considerando as perspectivas psicanalíticas, um outro lugar para nos apoiar nessa
tentativa de investigar o erro. Analisar o erro na aquisição da escrita requer tirar dela o que é essencial no deslocamento do sujeito na
língua, pois o sujeito é uma escrita que se escreve constantemente. Para tanto, focamos em uma escrita que não se representa por si
mesma e que vai além de um processo reduzido ao ensino e aprendizagem de letras e seus respectivos fonemas. Pensar nessa escrita
requer incluir o sujeito e os efeitos que esta lhe causa, sobretudo, no aspecto do erro, encarado já no primeiro momento, como algo que
foge aos padrões de uma escrita normal ou à observação de alguém já constituído pela língua, pois aquilo que emerge como estranho
ao corpo da escrita, não só marca a relação do sujeito com a linguagem, mas também uma especificidade do movimento do real da língua.
Afinal, o indescritível está escrito, e, portanto, é fruto dos mecanismos de linguagem.

OS EQUÍVOCOS NAS PRODUÇÕES ESCRITAS E A RELAÇÃO SINGULAR DO SUJEITO COM A LÍNGUA
Michelle Landim Brazão (ILEEL/UFU, Uberlândia - MG)
Muitas reflexões têm sido realizadas com o objetivo de contribuir para uma melhora no ensino de línguas estrangeiras em sala de aula,
dentre tais reflexões destacamos aquelas relacionadas aos 'erros' durante a produção escrita de alunos com um grande conhecimento
sobre a língua estrangeira. Uma dessas reflexões propõe o termo interlíngua, sendo esta considerada como um sistema linguístico
variável e em formação, que se constituí por hipóteses corretas e incorretas sobre a LE. Segundo essa perspectiva, é através da
interlíngua que se procura explicar o emprego de uma determinada estrutura aparecendo algumas vezes grafada de forma incorreta e
em outros momentos de maneira correta. (FIGUEIREDO, 2005, p. 197). Tal perspectiva aponta para existência de uma língua intermediária
entre a língua materna e a língua estrangeira, a interlíngua, e traz à tona a tentativa de explicar o 'erro' de forma ampla: no aprendizado
de uma língua estrangeira é comum a ocorrência de erros, até que o falante esteja totalmente interado de todas as regras dessa nova
língua. Contudo, na pesquisa que estamos realizando sobre esse tema no mestrado percebemos durante nossas análises de textos
produzidos por alunos que eram professores e cursavam o nível avançado que esses 'equívocos' não estão fadados somente a um
estágio pelo qual passa o aprendiz. Nessa hipótese está implícita a relação do sujeito com a língua estrangeira, relação essa que será
analisada partindo da inscrição do sujeito na linguagem, sendo essas embasadas nos estudos psicanalíticos sobre a relação do sujeito
com a língua, e o funcionamento da mesma e nas reflexões de Saussure sobre a língua. Somente com esses pressupostos será
possível postular os 'erros' como singulares a cada aprendiz.

OS PROBLEMAS DE TERMINOLOGIA SOB O PRISMA DA PSICANÁLISE
Diogo Novaes (Grupo Rasura ILEEL/UFU, Uberlândia - MG)
A conceitualização em Linguística marca a existência de termos que têm a função não apenas de especificar objetos, mas também,
tentar descrever uma ordem de fenômenos, relatar suas possíveis relações e, resguardar a possibilidade de termos novos que
designem outros conhecimentos acerca da língua . Desta forma, a terminologia em Linguística busca não somente legitimar a descrição
de seu objeto, como também fomentar o ideal de descrever o funcionamento da língua pela via dos termos. Neste trabalho, voltamo-nos
para a cópia do manuscrito Sur les Difficultés de la terminologie en linguistique, composto por 6 páginas e arquivado na Bibliotheque
Publique et Universiter de Geneve, cuja produção deve-se à letra de Ferdinand de Saussure, reconhecido como fundador da Linguística
moderna. Tal manuscrito interessa-nos quanto ao que traz escrito sobre os problemas da Terminologia em Linguística, bem como à forma
que Saussure escreveu. Para atingir nosso intento, utilizaremos a figura topológica designada nó-borromeano, proposta pelo psicanalista
Jacques Lacan com o objetivo de proceder a nodulações que digam sobre a elaboração de Saussure a respeito da Terminologia e seus
impasses. A utilização de tal recurso topológico permite não apenas levar em conta o escrito, mas também os impasses de escrita que
frequentemente tomam o lugar de dados higienizados para a Linguística.

POR QUE FALAM ESSAS CRIANÇAS PSICÓTICAS?
Cirlana Rodrigues de Souza (PMU - Grupo Rasura ILEEL/UFU, Uberlândia - MG)
Considerando a língua como um sistema de relações entre elementos em alteridade (Saussure) e, como demonstra a psicanálise, que
a experiência inconsciente se realiza na língua fazemos da fala da criança psicótica uma questão. Quando tomamos essa fala como
objeto de estudo, conforme De Lemos (2002) ao escutar a fala da criança, abordamos este objeto como um enigma e não como um
corpus empírico a ser descrito e sistematizado. Na produção de fala de uma criança em posição psicótica o sujeito que ali emerge é o
próprio sujeito aprisionado nessa estrutura provocando a angústia e o estranhamento a serem decifrados em uma escuta singular.
Novaes (2005), ao indagar sobre os dizeres nas psicoses e sua incidência nos estudos sobre a língua, sustenta a língua não apenas
como uma ordem do possível, mas também uma ordem do impossível: como a ordem subvertida da psicose (SOLER, 2007). Ao assumir
a possibilidade de se haver com o não-descritível na língua da criança, o linguista trabalha a favor do reconhecimento desse sujeito.
Concomitantemente à análise e compreensão do funcionamento linguístico-discursivo da fala da criança psicótica uma pergunta
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fundamental nos intriga: Por que falam essas crianças psicóticas? Questão que, a priori, parece não caber no campo científico da
linguística, pois nos remete ao sujeito dessa fala. No entanto, temos como objetivos buscar fundamentação teórica e metodológica
dentro da linguística para responder às questões que surgem diante dessa fala e identificar, nesse funcionamento linguístico-discursivo,
saídas estruturais à posição de objeto dessa criança. Trabalhamos com produções de fala de crianças acolhidas no CAPSi Hakuna
Matata - Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência - da Rede Municipal de Ações em Saúde Mental de Uberlândia - MG,
com hipótese clínica de psicose infantil. Finalizamos com a análise de um fragmento dessas produções.

RE-SIGNIFICAÇÕES DE VIDA ATRAVÉS DA LINGUAGEM ESCRITA: POSSIBILIDADES NA TOXICOMANIA
Eminéa Aparecida Vinhais (ILEEL/UFU, Uberlândia - MG)
Proponho neste trabalho uma articulação entre a psicanálise freudo-lacaniana e a linguística de Ferdinand de Saussure, levantando
proposições acerca da clínica da toxicomania, pois por esse entrecruzamento teórico são raros os trabalhos realizados. Neste sentido,
apresento fragmentos da linguagem escrita de pacientes em uso pesado de drogas, realizados no ambulatório de tratamento para
dependência química - Oficina da Vida - da Universidade Federal de Uberlândia. O objetivo é levantar suposições de análises, enaltecer
a escrita como possibilidade de atuação na clínica, mas principalmente como possibilidade para sujeitos alcançarem novos significados
em suas vidas. No que se refere especificamente à linguagem a partir da escrita, quando os pacientes utilizam com maior propriedade
a linha espacial dos signos gráficos (Saussure), percebemos que é um indicador de progresso em seu tratamento, não no sentido da
língua formal, e sim do conteúdo de seus textos. Freud considera igualmente importante a linguagem, pois assim pode-se levar até à
consciência o material que foi reprimido e retido por resistências. E para Lacan, com sua afirmação de que não há sujeito do inconsciente
antes da linguagem. Parte-se, portanto, do seguinte pressuposto básico: quanto mais o paciente burila sua linguagem (seja a escrita ou
a falada), maiores serão as chances para que busque novos sentidos em suas vidas, podendo prescindir do uso de drogas.

GT 03 - AUTORIA NO ESPAÇO DIGITAL - QUESTÕES DISCURSIVAS E EDUCACIONAIS
Coordenadora: Ana Silvia Couto de Abreu
O funcionamento discursivo na materialidade digital tem suscitado questionamentos diversos que levam a um repensar de nossa
identidade enquanto leitores e escritores e enquanto formadores desses. Quem é autor e como ele se constitui em tempos de Internet?
Como se dá o processo de construção de conhecimento em uma sociedade tida como da informação? Em que sentido a modalidade de
educação à distância contribui com os processos de leitura e escrita dos alunos? Sabemos que as possibilidades de construção
colaborativa, propiciadas pela Web, bem como as possibilidades atuais de convergência tecnológica têm seus efeitos no imaginário
social, em que se crê na ausência de fronteiras e na harmonia das diferenças. Isso vem se constituindo uma realidade no âmbito
educacional? Essas são algumas das questões que indiciam nosso desafio atual no campo discursivo e educacional. Assim, nosso
objetivo é colocar em debate como vem se dando o posicionamento dos sujeitos nos processos de leitura e escrita marcados pela
inscrição no espaço digital, em um momento em que mesmo as atividades desenvolvidas no espaço escolar, sem utilização de novas
tecnologias, acabam afetadas pelo digital. Os temas das comunicações incluem, mas não se limitam a: concepções de autoria; escrita
e leitura nos ambientes virtuais de aprendizagem; plágio; literatura no espaço digital; Web 2.0 e educação, mobilidade e autoria. Palavraschave: autoria; leitura; digital; discurso; educação.

ASPECTOS DA ESCRITA DIGITAL E SUA INFLUÊNCIA NA ORTOGRAFIA DE JOVENS
Verena Santos Abreu (PPGEL/UNEB, Salvador - BA)
O presente trabalho busca discutir a utilização cada vez mais frequente da Internet e de uma prática de escrita particular, especialmente
por jovens, caracterizada por abreviações; palavras cifradas, considerando o aspecto fonológico; e com inserção de ícones variados.
Este estudo, fundamentado na Linguística de Texto e na Semiótica, analisa o fenômeno, com o propósito de investigar o uso frequente
da escrita digital e a sua influência na ortografia dos jovens usuários da Internet, já que a comunidade escolar depara-se inúmeras vezes
com esse novo gênero da escrita, seja em situações de maior ou de menor formalidade, fora do ciberespaço. A relevância do assunto
escolhido se justifica por ser um estudo que evidencia o uso cada vez mais precoce por crianças e adolescentes do novo gênero textual
da escrita usado na rede mundial de computadores e investiga a preocupação de pais e profissionais de diversas áreas, que
consideram a escrita digital muito recortada e capaz de alterar ou influenciar a escrita escolar em geral. A metodologia mais aplicada a
esta investigação foi a pesquisa de campo. Assim, os instrumentos escolhidos para a coleta de dados foram a observação e a análise
de atividades escolares de Língua Portuguesa e Redação, numa escola particular, de Santo Antonio de Jesus (BA), na qual os alunos
utilizam frequentemente a Internet. Os exemplos notados durante a pesquisa, todavia, são pouco significativos para apontar influência
da ortografia digital na escrita convencional dos jovens, sendo que, só cerca de 10% dos 131 alunos produziram alguma palavra escrita
que poderia ser detectada como fruto de influência da Internet. Dessa forma seria benéfico as Escolas trabalharem e reconhecerem as
variações linguísticas, acrescentando também as inovações oriundas dos gêneros textuais emergentes, especialmente os digitais,
enfatizando a necessidade de adequação da língua ao suporte no qual ela será usada.

AUTORIA ESCOLAR: OS PRIMEIROS PASSOS PARA O DIGITAL
Elisângela Nascimento Iamamoto (FFCLRP/USP, Ribeirão Preto - SP)
Como estamos no campo da linguagem e a entendemos como um lugar de movimento, de funcionamento do jogo dos significantes, das
possibilidades de vários sentidos, do dis-curso das interpretações, analisaremos os textos escritos por sujeitos inseridos no contexto
escolar. Diante de todos os pré-requisitos exigidos pela escola na escrita de um texto, não fica difícil relacionarmos a questão da
produção escrita, da autoria, a uma formação discursiva dominante que inibe a possibilidade de movimentação do sujeito por caminhos
que a escola não autoriza (dis)cursar, impedindo que se ultrapasse o limite do aceitável definido pela formação ideológica dominante da
sua formação social, que determinam a produção e interpretação dos sentidos. Assim, podemos perceber o que a escola espera do
aluno enquanto um sujeito-autor, que ele saiba se expressar de forma adequada e aceita por esta instituição, que produza textos tão
bem escritos quanto os dos grandes escritores aclamados da nossa história, pois neles encontraremos o estilo esperado para uma boa
produção, que alcance a clareza das idéias através de um texto coerente e que se esgote num determinado número de linhas todas as
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possibilidades de leitura, sem que estas, no entanto, expressem as marcas de sua subjetividade. De acordo com os pressupostos
teóricos da AD, sabemos que sujeito e sentido constroem-se junto com o texto e que o sentido sempre pode vir a ser outro. Assim,
dependendo da posição discursiva ocupada pelo sujeito-aluno, nas atividades de linguagem, desde as séries iniciais, ele poderá, ou
não, ocupar a posição de sujeito que sabe e pode argumentar, assumir a responsabilidade pelo dizer, sustentar um ponto de vista, ou
seja, assumir a posição de autor, pois defendemos que é na escola que o conceito de autoria deve ser trabalhado, afim de que o aluno
tenha condições de ocupar o lugar de autor nos textos midiáticos, literários, jornalísticos, enfim nas redes digitais.

AUTORIA NO DISCURSO AMOROSO, IMPRESSO E ELETRÔNICO, DA REVISTA CARAS
Fabio Scorsolini-Comin (FFCLRP/USP, Ribeirão Preto - SP)
Soraya Maria Romano Pacífico (FFCLRP/USP, Ribeirão Preto - SP)
O objetivo deste trabalho é analisar, segundo os pressupostos teóricos da Análise do Discurso de matriz francesa, os discursos
produzidos acerca do amor em uma revista de circulação nacional, a revista Caras, tanto impressa quanto eletrônica, tentando
compreender em que medida os autores que escrevem na seção Amor assumem, ou não, os princípios de autoria e argumentação,
investigando as marcas de heterogeneidade presentes nos discursos. Sabemos que a autoria, além de exigir que o sujeito se responsabilize
pelo seu dizer, reclama do autor um trabalho com a heterogeneidade constitutiva da linguagem, uma vez que cabe à função-autor
controlar a produção de sentidos das vozes que dialogam nos textos, criando a ilusão de unidade textual. Pretendemos, com base
nessas considerações, investigar como o princípio de autoria está presente no discurso sobre o amor, que circula nessa revista e, se
a função-autor manifesta-se da mesma maneira nos textos impressos e eletrônicos que serão analisados.

GESTOS DE ESCRITA EM AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM: ENTRE ABERTURA E
ADMINISTRAÇÃO DE SENTIDOS
Ana Sílvia Couto de Abreu (DME/UFSCar, São Carlos - SP)
No presente trabalho, sentidos de materialidade e de apropriação são postos em movimento, a fim de compreendermos o funcionamento
do discurso eletrônico, tendo como foco os ambientes virtuais de aprendizagem - plataformas utilizadas em cursos oferecidos à
distância - no que se refere aos gestos de escrita aí configurados pelos sujeitos envolvidos no processo. Entendemos que esses
ambientes virtuais acabam por tentar controlar os modos de circulação e de apropriação de sentidos, trazendo os efeitos de uma luta
ideológica, discursiva na formulação do que é possível se dar a saber, enquanto arquivo. Além disso, fazem-nos ver, de acordo com os
postulados da Análise de Discurso francesa e brasileira, que os sentidos se constituem no conflito entre abertura e administração e se
constituem como efeitos de gestos de interpretação que se materializam em recortes discursivos. A materialidade da plataforma, com
sua linguagem em interfaces, estas entendidas como decisões técnicas que significam politicamente, cria algumas e ao mesmo tempo
impede outras condições de produção discursiva. E vemos, então, nos cursos à distância, um momento de interrogação por parte de
sujeitos alunos e professores em relação ao modo como aí se inscrevem, materializando seus sentidos, especialmente pela escrita, em
um desafio de não serem totalmente pegos pela ilusão da transparência da linguagem, que o sistema eletrônico pode reforçar, e em
conflito com a compreensão de que o equívoco é inevitável, sendo a linguagem regida pela incompletude.

HIPERTEXTUALIDADE EM REPORTAGENS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA FOLHA DE SÃO PAULO
Flávia Sílvia Machado Ferraz (FFLCH/USP, São Paulo - SP)
Esta comunicação visa à investigação das relações dialógicas intertextuais e hipertextuais instauradas em reportagens de divulgação
científica, impressas e digitais, presentes no jornal A Folha de São Paulo e em sua versão digital, a publicação Folha online. A hipótese
que conduz a apresentação deste trabalho é a de que as relações dialógicas estabelecidas por algum mecanismo de nó ou link, tanto
em enunciados impressos quanto digitais, são de ordem hipertextual. Neste caso, propõe-se que a hipertextualidade possa ser definida
como uma instância dialógica do enunciado distinta e específica, concorrendo, assim, com o fenômeno da intertextualidade. No entanto,
serão consideradas as relações de ordem hipertextual em modalidade impressa e digital. Para o embasamento teórico da análise que
pretendemos apresentar, serão empregadas algumas das categorias conceituais da teoria do Círculo de Bakhtin - a saber, as noções
de dialogismo, interação verbal, enunciado, polifonia e gêneros discursivos. Os principais objetivos da presente comunicação são: (i)
refletir sobre a hipertextualidade enquanto uma instância dialógica e de natureza comum à da intertextualidade e (ii) apresentar uma
análise prévia das ocorrências do hiper e do intertexto no corpus, bem como das relações dialógicas por eles estabelecidas no gênero
reportagem de divulgação científica em mídia impressa e digital, em ambas as publicações da Folha. Para a verificação da hipótese
levantada por Ferraz (2007), de que o dialogismo instaurado em enunciados digitais por meio do link eletrônico possa ser considerado
um caso de hipertextualidade, faz-se necessário levantar as ocorrências das relações de intertextualidade e seus mecanismos de
articulação. Logo, a análise a ser apresentada será composta por dois momentos. Primeiramente, serão analisadas as diferentes
relações dialógicas estabelecidas entre enunciados digitais e impressos, bem como os mecanismos linguísticos e textuais utilizados
para que tais relações inter e hipertextuais sejam estabelecidas. Ainda serão analisadas as ocorrências de remissão hipertextual direta
entre enunciados das versões digitais e impressas, ou seja, entre as duas publicações do jornal. Em seguida, buscar-se-á refletir sobre
as relações dialógicas intertextuais e hipertextuais encontradas nos enunciados que compõem corpus e a sua relação com a função
primordial da divulgação científica, a de aproximação do público não especialista à esfera científica.

LEITURA NO ESPAÇO DIGITAL DA INTERNET: O MOVIMENTO DOS SENTIDOS
Fernanda Silveira Correa Galli (IEL/UNICAMP, Campinas - SP)
Ao encontro dos propósitos do Grupo de Trabalho intitulado "Autoria no espaço digital - questões discursivas e educacionais", em
especial no que diz respeito às reflexões sobre a identidade do sujeito-leitor e a prática da leitura no espaço digital da internet, o presente
trabalho expõe parte de minha pesquisa de doutorado cuja proposta trata da análise do discurso de alunos - de três cursos de
licenciatura: quais sejam, Ciências Biológicas, Matemática e Pedagogia - sobre a leitura de hipertexto e os deslocamentos identitários.
Com base em questões como: i) que mudanças é possível apontar na relação sujeito-leitor-texto no âmbito do (ciber)espaço?; ii) quais
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os efeitos do imaginário, em relação à leitura de (hiper)textos, na constituição da identidade do aluno-leitor?; dentre outras, meu objetivo
é abordar as representações sobre a leitura na internet, a partir dos relatos escritos pelos alunos no cenário global das "novas"
tecnologias, o que faz com que eles se constituam no atravessamento dos suportes tradicionais (impressos) e tecnológicos (virtuais).
Ancorada na perspectiva discursiva - na intersecção com a Filosofia, Ciências Sociais e Sociologia -, a presente abordagem permite, a
meu ver, apontar para a (re)constituição do sujeito-leitor, que, assim como os sentidos, está em constante movimento: são sempre os
mesmos e sempre outros, possibilitando a manifestação da identidade (re)construída a partir de regimes de verdade (Foucault, 1971).
É, então, na materialidade linguística dos relatos escritos que a subjetividade se manifesta e a leitura se estabelece como um processo
que traz em si marcas, traços que são já parte de outro imaginário socialmente construído, de maneira que as noções de texto e
hipertexto se (con)fundem.

NOS LABIRINTOS DA REDE ELETRÔNICA: PERCURSOS DE LEITURA SOBRE A BIBLIOTECA ESCOLAR
Ludmila Ferrarezi (FFCLRP/USP, Ribeirão Preto - SP)
Lucília Maria Sousa Romão (FFCLRP/USP, Ribeirão Preto - SP)
Neste trabalho pretendemos compreender, à luz dos conceitos da Análise do Discurso francesa, como a historicidade e a memória
discursiva sustentam sentidos sobre a biblioteca escolar, observando o litígio entre posições de sujeito autor e leitor manifestas nos
discursos eletrônicos sobre esta unidade de informação. Objetivamos, assim, estudar os movimentos do sujeito e dos sentidos em
páginas eletrônicas sobre biblioteca escolar, observando se a rede eletrônica configura-se como o lugar da tão aclamada possibilidade
de emergência do sujeito e de dizeres polissêmicos sobre biblioteca escolar. Buscar compreender o imaginário sobre a biblioteca escolar
delineado na rede eletrônica é importante, na medida em que esta é tomada, cada vez mais, como fonte segura e fidedigna da verdade.
Além disso, os problemas enfrentados pela biblioteca escolar, o silêncio a que, muitas vezes, ela é submetida, e o pouco reconhecimento
da grande importância desta instituição, fazem com que sejam necessários mais estudos que procurem pensá-la criticamente, de uma
forma mais polissêmica e dinâmica, fazendo falar efeitos de valorização e incentivando ações que a ressignifiquem no discurso e na
sociedade. Através dos sentidos dados pelo múltiplo, do cruzamento de diferentes campos do saber e do entremeio de pressupostos
teóricos que envolvem os estudos do discurso, da educação e da ciência da informação, podemos investigar como os sujeitos
midiáticos se significam, de que modo produzem sentidos sobre a biblioteca escolar, relacionam-se com as diversas vozes circulantes
na rede eletrônica, lidam com a suposta liberdade e potência que lhe são atribuídas, com as múltiplas formas pelas quais os discursos
podem se materializar, constituindo-se como sujeitos leitores, autores e navegadores em cambiante relação com a linguagem e os
sentidos.

O DISCURSO DO SUJEITO EM BLOGS: ALGO ENCONTRÁVEL EM OUTRO LUGAR
Lucília Maria Sousa Romão (FFCLRP/USP, Ribeirão Preto - SP)
O presente trabalho discute a autoria em blogs da rede eletrônica, focando especialmente as noções de memória discursiva, arquivo e
heterogeneidade enunciativa nos movimentos do sujeito. Ele é aqui compreendido como sujeito do discurso em relação a um poder,
posição inscrita pela ideologia e pela memória e constituída em condições de produção datadas historicamente, no nosso caso,
delineadas pela emergência das tecnologias de inteligência. Afetado pela navegação em uma superfície de dados prefixados anteriormente,
o sujeito se movimenta na rede do já-dado, já-dito e já-traçado por um outro sujeito, embrenhando-se em nós que já foram atados por
outrem. Assim, o poder dos acessos e dos acessamentos, tantas vezes maculado pelo chavão da liberdade, limita-se ora ao gesto de
inscrever-se em locais que já foram autorizados, previamente lidos e acomodados, ora ao movimento de criar um outro espaço de dizer,
tido como novo. Também vale a ressalva de que o poder de que falo não aceita todos igualmente nem é distribuído de maneira igualitária
em nosso país, diga-se de passagem, país em que, na melhor das hipóteses, a estatística mais otimista nos leva à casa de 9% de
incluídos digitalmente. O poder em questão circunscreve, ao sujeito-autor e navegador, a possibilidade de ele misturar-se a vozes
heterogêneas dissolvidas e esgarçadas nos fios da rede, fundindo-se a elas para assentar-se no mesmo lugar ou desinstalando-as
para confrontá-las. Não por acaso, quase todos os sites têm espaço para que o internauta escreva, deixe seu rastro de voz, interaja
com o conteúdo da página e se constitua voz materializada que deixa rastro de pegadas via escrita. E, como o texto eletrônico não
apresenta páginas a serem viradas como acontece no livro convencional, o imenso pergaminho digital vai enrolando várias vozes, que
se deitam umas sobre as outras na descida e na subida do cursor. Engendra-se o novelo heterogêneo de sentidos, sujeitos e arquivos,
que se justapõem em um patchwork de fundura e largueza imensas, fazendo tagarelar ditos tantos. Algo como pintar na tela o que só
é "encontrável em outro lugar", nas teias de dizer do(s) outro(s). A análise do corpus constituídos por recortes de blogs indicia que a
topologia do hipertexto, a rapidez dos acessos e a estrutura do diário íntimo eletrônico criam a imagem de um sujeito-autor e navegador
em permanente trânsito, exposto à voz do outro e marcado por dizeres que lhe são estranhos e familiares (FAPESP).

RECEPTOR OU AUTOR? A CRIAÇÃO NA ERA DA INTERNET
Giovana Caires Motta (UEL, Londrina - PR)
Os meios eletrônicos abrem caminhos para diferentes possibilidades de criação. O estabelecimento do espaço digital rompeu com a
tradição de criação individual. Ao passar da era do impresso para a era eletrônica a produção e a recepção de obras literárias se
modificaram. A presença do hipertexto permitiu ao leitor trilhar o seu próprio caminho de leitura, distanciando-se, portanto, da linearidade
textual. Dessa maneira, chegamos a um cenário em que os personagens assumem novos papéis, isto é, o leitor/receptor deixa de ser
um mero contemplador e age diretamente na obra, assumindo uma postura de co-autor. O conceito tradicional de autor como único
criador perde o seu espaço e uma nova relação entre leitor e escritor se estabelece. Neste novo contexto que se estrutura, é importante
pensar algumas questões: existe uma fronteira entre o autor e o receptor? Como podemos pensar a autoria frente das novas mídias
eletrônicas? Com isso, as idéias propostas por esta pesquisa, ainda em desenvolvimento, entram em sintonia com o grupo de trabalhos
do evento- Autoria no espaço digital- questões discursivas e educacionais- na medida em que conduz reflexões para o debate dessa
temática. Com o objetivo de levantar questões acerca da concepção de autoria no mundo digital, a pesquisa bibliográfica pensa a
vinculação do leitor com o texto e as novas direções traçadas pela literatura. Walter Benjamin, em seu ensaio A obra de arte na era de
sua reprodutibilidade técnica (1936), aborda dados pertinentes para pensarmos as obras literárias e as novas tecnologias. No que diz
respeito à autoria, uma contribuição relevante é a obra O que é um autor, de Michel Foucault. Por fim, percebemos uma reestruturação
nos conceitos de receptor, de autor e de obra. O espaço eletrônico, portanto, sinaliza modificações no campo da literatura.
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SILÊNCIOS E SENTIDOS NO DISCURSO DA INCLUSÃO DIGITAL
Maristela Cury Sarian (UNEMAT, UNICAMP, Campinas - SP)
A presente proposta de comunicação é parte da pesquisa de doutorado em fase inicial de desenvolvimento, que pretende discutir uma
questão de nosso tempo, da sociedade da informação, em que vemos emergir a oferta de um aparato tecnológico sem precedentes à
disposição do homem. Nesse contexto, busca-se compreender que sentidos são mobilizados (e, consequentemente, quais são silenciados)
quando se pensa na questão da inclusão/exclusão digital pelo viés materialista da Análise do Discurso. Nessa apresentação, será
apresentada uma revisão bibliográfica de textos teóricos e analíticos que nos auxiliarão a compreender como os sentidos são construídos
no discurso da alfabetização digital. Mobilizando trabalhos de autores como Orlandi (2003, 2007, 2008), Dias (2008), Pfeiffer e Dias
(2008), Pfeiffer (2001), Melo (2005), colocaremos em questão a noção de interação, tão comum na literatura sobre a Internet, para
tratarmos da linguagem enquanto opacidade, rejeitando a perspectiva idealista de se pensar a linguagem, partindo do pressuposto de
que os sentidos, filiados a uma rede de significação, são concebidos em termos de sua historicidade, que deles é constitutiva. A
argumentação colocará em evidência as condições de produção que sustentam os efeitos de sentidos relativos à inclusão digital, bem
como as diferentes formas de memória (discursiva, institucional e metálica) (ORLANDI, 2007) que funcionam no processo de produção
de sentidos e que acarretam diferenças no circuito constituição/formulação/circulação dos mesmos. Além disso, discutiremos como os
discursos do senso comum, ao apontarem para a alfabetização digital como uma forma de inclusão social, passando pelas noções de
inclusão e cidadania (DIAS, 2008a), silenciam a materialidade histórica, a ideologia e os sujeitos sociais (ORLANDI, 2003). Isso porque
também as políticas públicas, de modo geral, consideram esse sujeito de forma consensual e estabilizada, significando-o em um espaço
homegeneizado próprio do sujeito urbano escolarizado (PFEIFFER, 2001).

GT 04 - COGNIÇÕES E AFETIVIDADE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E NO ENSINO E
APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
Coordenadoras: Maria Carmen Khnychala Cunha e Maria Clara Carelli Magalhães Barata
Este Grupo de Trabalho pretende reunir e debater trabalhos da área de Linguística Aplicada e ensino de línguas voltados para a
investigação de aspectos subjetivos atitudinais, sociais e psicológicos da aprendizagem de línguas estrangeiras. É importante buscarmos
uma melhor compreensão da complexidade do ato pedagógico, investigar teses mais abrangentes que possam contextualizar, fundamentar
e orientar a realização de uma prática pedagógica eficiente. Estudos voltados para a compreensão de pontos de vista, valores, opiniões,
enfim, cognições de professores e aprendizes sobre o processo de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras podem ser úteis na
elaboração de abordagens de ensino que articulem ambas as dimensões cognitivas e afetivas da constituição humana, assim como nos
proporcionar uma melhor compreensão do indivíduo como uma totalidade. Entendemos que este tipo de investigação contribui grandemente
para a área de formação e preparação de professores e para a avaliação do trabalho de escolas ou instituições de ensino de línguas.
Além disso, teorizando na área da Linguística Aplicada, dados para futuras pesquisas podem ser fornecidos, fato que, por sua vez,
poderá ajudar-nos a entender cada vez melhor como os resultados da aprendizagem são alcançados e guiar-nos na busca de caminhos
práticos que levem à melhoria do ensino. Como objetivo secundário, temos interesse em discutir e abrir campo para pesquisas que
utilizem a Metodologia Q de pesquisa, que integra técnicas de análise quantitativa, porém com a análise qualitativa dos resultados e que
é talhada para a investigação de aspectos subjetivos.

A ANSIEDADE NA APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA E O FATOR IDADE
Alcides Hermes Thereza Júnior (UFU, Uberlândia - MG)
Dentre as diversas variáveis afetivas que podem interferir de forma debilitadora no processo de aquisição de uma língua estrangeira,
na Linguística Aplicada tem se desenvolvido várias pesquisas sobre a interferência da ansiedade na aprendizagem. No entanto, faltam
ainda estudos que apontem possíveis relações entre ansiedade e o fator idade. Por esse motivo este trabalho visa, primeiramente,
investigar em um centro de línguas ligado a uma instituição de ensino superior a predisposição dos participantes para sentir ansiedade.
Depois disso, detectar os momentos e situações em que a ansiedade é experimentada e quais comportamentos, atitudes e reações são
manifestados, identificando possíveis relações existentes entre ansiedade e idade. Para levantar a cognição dos participantes acerca
do papel da ansiedade no processo de aprendizagem usaremos a técnica do grupo focal. A partir dos registros do grupo focal, uma
gama de assertivas será estruturada para uso na técnica de distribuição Q, da abordagem de pesquisa Metodologia Q, a qual utiliza um
pacote de análise estatística. Esta abordagem será utilizada por ser adequada para se pesquisar questões subjetivas, como pontos de
vista. Através da distribuição Q os participantes deverão julgar uma série de assertivas relacionadas ao tópico do estudo e a partir
desse julgamento o perfil de cada participante será delineado, assim como convergências e divergências entre grupos de participantes.
Com o objetivo de realizar a triangulação dos dados, os alunos e o pesquisador redigirão diários reflexivos, este, com base em
observações das ações e comportamentos dos participantes em sala de aula. Para finalizar os participantes típicos dos diferentes
perfis serão entrevistados. Nesta comunicação apresentamos dados iniciais relativos aos registros do grupo focal.

COGNIÇÕES DE PROFESSORES PRÉ-SERVIÇO SOBRE O USO DE OFICINAS DE TEATRO NO
PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
Margarete Afonso Borges Coêlho (UFU, Uberlândia - MG)
A proposta deste trabalho é apresentar resultados parciais de um estudo que utiliza a Metodologia Q de pesquisa na análise do
levantamento de cognições dos professores pré-serviço de um curso de Letras de uma faculdade particular do estado de Minas Gerais
no início e no final de um semestre letivo. A metodologia engloba um conjunto distinto de princípios operacionais e psicométricos que,
quando combinados com aplicações estatísticas especializadas de técnicas de análise fatorial e de correlação oferecem ao pesquisador
um meio sistemático para investigar a subjetividade humana. Contudo, o foco é a qualidade e não a quantidade e o objetivo é possibilitar
a emergência, de forma natural, de segmentos de subjetividade existentes na comunidade investigada. Subjetividade, no léxico da
Metodologia Q, significa nada mais que a comunicação da pessoa de seu ponto de vista. É central à metodologia a preocupação em
garantir que a auto-referência seja preservada e não comprometida / confundida com um quadro de referência externo trazido pelo
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investigador. Portanto, tendo a subjetividade como um dos fatores a ser investigado na proposta de aplicação das oficinas de teatro em
um curso de formação de professores, justifica-se a escolha de utilização da Metodologia Q para a obtenção de tais dados. A
metodologia Q se apóia em um pacote estatístico, denominado PQMethod, que estrutura os dados que foram coletados de forma
qualitativa, para que o pesquisador realize, posteriormente, uma análise também qualitativa. O objetivo, portanto, é apresentar os
resultados parciais da primeira Distribuição Q realizada pelos participantes voluntários da referida pesquisa, professores pré-serviço
do III período do curso de Letras. Os participantes fizeram a distribuição das assertivas de acordo com uma condição de instrução
específica, por exemplo, daquelas que são mais características de seu ponto de vista para aquelas que são menos características de
seu ponto de vista. Na análise a professora-pesquisadora tenta identificar conglomerados de cognições dos professores pré-serviço
sobre as oficinas de teatro no curso de formação de professores e se, e em que medida/de que forma elas facilitam ou dificultam o
processo de ensino e aprendizagem de LE.

COGNIÇÕES DE PROFESSORES E ALUNOS DE LETRAS SOBRE O PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA
Maria Carmen Khnychala Cunha (UFU, Uberlândia - MG)
Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa cujo objetivo é levantar analisar e interpretar as cognições reveladas por alunos
de um curso de Letras com habilitação em Português e Inglês e por professores deste curso, sobre o processo de ensinar e aprender
a língua estrangeira (LE). Analisamos convergências e / ou diferenças de pensamentos e concepções dos participantes observando
possíveis relações entre as cognições dos alunos e os períodos e disciplinas que eles cursaram, assim como possíveis divergências
de posicionamentos entre professores e alunos. Usamos a Metodologia Q de pesquisa que é talhada para a investigação de questões
subjetivas e que integra técnicas de análise quantitativa, porém com a análise qualitativa dos resultados. Esta metodologia, cada vez
mais utilizada como abordagem qualitativa, oferece ao participante por meio da técnica Q de coleta de dados, os materiais e os
procedimentos operacionais necessários para que ele produza um modelo formal de suas cognições e de suas próprias atitudes, ou
seja, concede a ele oportunidade de se engajar na formação de sua própria opinião, expressa subjetivamente. Estas opiniões são
expressões de valores e crenças que o indivíduo sustenta em relação ao tema em estudo. Os resultados desta investigação poderão
ser úteis para informar a prática de formadores de professores e no planejamento de cursos. Poderão também conscientizar os
participantes sobre a relevância da reflexão e análise de suas cognições sobre ensinar e aprender línguas estrangeiras.

COGNIÇÕES DOS PROFESSORES E ALUNOS DE UMA ESCOLA PÚBLICA SOBRE O USO DE
SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA
Carla Pereira de Oliveira (UFU, Uberlândia - MG)
Os processos de ensino e aprendizagem de língua estrangeira recebem influências diretas das cognições de professores e alunos, isto
é, do que estes pensam, sabem e acreditam. Por outro lado, a eficácia do ensino da língua Inglesa sempre foi alvo de discussões no
Brasil, talvez por se tratar de uma disciplina que agrega muitas formas diferenciadas de didática, uma diversidade de recursos e
materiais didáticos e, também, devido à caracterização das abordagens de ensino utilizadas pelos professores. Diversas são as
pesquisas (PAIVA, 2005; ALMEIDA FILHO, 2005; CRISTOVÃO, 2005) que nos mostram que o ensino de língua inglesa ainda é problemático,
desvinculado da realidade do aluno, pouco significativo. Contudo a proposta de desenvolver estudos de gêneros de textos, por meio de
sequências didáticas tem apresentado resultados positivos, uma vez que parte-se da necessidade de desenvolver práticas que levem
em conta o conhecimento do aluno, os contextos de uso e de circulação da língua. Assim este trabalho, terá a base teórica fundamentada,
inicialmente, em autores como BORG (2003), DEWEY (1933, 1938) e PACKER & WINNE (1995), e tratará de levantar, analisar e interpretar
as cognições de professores e alunos em relação à experiência de uso de sequências didáticas nas aulas de inglês. Buscaremos
responder os seguintes questionamentos: Que cognições possuem os professores e alunos do contexto investigado sobre os materiais
didáticos tradicionalmente utilizados para o ensino e aprendizagem de língua inglesa? Quais são as cognições destes professores e
alunos sobre as sequências didáticas utilizadas? Que efeito e em que medida o uso das sequências didáticas podem provocar nas
perspectivas e atitudes dos participantes? O contexto do estudo será uma escola pública municipal de uma cidade do interior de Goiás
e o cenário a sala de aula de dois professores e seus respectivos alunos. Tratar-se-à de uma pesquisa de campo, com uma abordagem
contextual. Será, pois, de natureza etnográfica e tentará interpretar, descrever, compreender os fatos contextualizados. As principais
técnicas utilizadas serão as observações das aulas, entrevistas e a técnica Q. A análise dos dados será feita através dos métodos de
comparação e interpretação. Acredita-se que os resultados desta pesquisa podem trazer uma contribuição aos estudos linguísticos,
aos professores e alunos, tendo em vista que a partir da conscientização e postura crítica perante suas próprias cognições e práticas,
eles poderão refletir sobre seu papel, sobretudo sobre o quê eles podem e devem fazer para resolver ou minimizar os problemas que
hoje dificultam o ensino e a aprendizagem da língua estrangeira. Este trabalho pode também despertar no professor a consciência da
importância e necessidade de discutir com seus alunos, as concepções ou cognições que embasam e norteiam suas atitudes e
comportamentos em relação à aprendizagem da língua inglesa. Nesta comunicação apresentaremos uma análise inicial dos dados da
entrevista feita com os professores e alunos sobre os materiais didáticos tradicionalmente utilizados por eles.

REVELANDO CRENÇAS POR MEIO DE METÁFORAS: UM ESTUDO DE CASO DE UMA ALUNA DE
LÍNGUA INGLESA
Angela Gonçalves de Souza (UFU, Uberlândia - MG)
Grande parte de nossas ações, senão todas, é guiada por nossas crenças, ou sofrem fortes influências delas. Desse modo, este
trabalho justifica-se pela necessidade de refletir sobre as crenças que possuímos e seus possíveis efeitos no processo de ensino e
aprendizagem. As metáforas são um meio de fazer emergir essas crenças, pois elas dizem muito com pouco e são uma forma que o
homem se utiliza em seu cotidiano para expressar o que pensa, sente e acredita. Este trabalho tem por objetivos: mostrar que as
metáforas constituem um instrumento que pode ser eficaz para levantar as crenças dos indivíduos; bem como descrever e refletir sobre
as metáforas utilizadas por uma aluna de língua inglesa e as influências dessas crenças no processo de ensino e aprendizagem dessa
aluna. A natureza da pesquisa enquadra-se dentro da perspectiva da Epistemologia Qualitativa, as metáforas elaboradas pela participante
da pesquisa foram categorizadas e trianguladas com o completamento de frases e o diário reflexivo da professora-pesquisadora. A
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categoria mais frequentemente encontrada nas metáforas da participante foi aquela relacionada a "ambiente/relacionamento", sendo 2
negativas e 1 positiva. As negativas estão ligadas à competição em sala de aula, enquanto a positiva se relaciona à professora. Outra
categoria importante foi a que faz referências a "caminho/viagem", o que parece indicar a visão do ensino e aprendizagem como um
processo. O estudo possibilitou perceber o quanto as metáforas são eficientes para revelar as crenças da participante da pesquisa.
Estas podem guiar nossas ações, definir atitudes e, dependendo da crença, prejudicar o processo de ensino e aprendizagem, por isso
a necessidade de se analisar e refletir a respeito das crenças de nossos alunos em sala de aula.

GT 05 - DISCURSO, ALTERIDADE E IDENTIDADE
Coordenadoras: Marina Célia Mendonça e Marinalva Vieira Barbosa
Este GT tem por objetivo agregar reflexões acerca de como o "eu" se institui através do outro e como outro desse outro em discursos
produzidos em diversas esferas de comunicação. Assumimos que é por meio da relação entre dialogismo e alteridade que se pode
analisar como se dá a constituição das identidades sociais. A alteridade pressupõe sempre o outro como aquele que é definido como o
não-eu e o dialogismo como o lugar de luta entre consciências, entre sujeitos, porque a palavra alheia sempre abre fissuras na
consciência daquele que ouve/lê, penetra nele, entra em interação e deixa aí marcas constitutivas. Nesse sentido, assumir que as
identidades se constituem por meio de uma relação dialógica não traz o pressuposto de que se trata de algo que nasce e cresce em um
ambiente harmonioso, destituído de conflitos. Ao contrário, a nossa proposta é pensar a construção de identidades a partir da tensão
gerada pelas posições ocupadas pelos sujeitos aí envolvidos, pelas visões de mundo e, principalmente, pelo significado que a história,
a cultura, a ideologia assumem na constituição do sujeito e da linguagem. Tal discussão é necessária se considerarmos que, nos dias
atuais, as relações com a alteridade produzem desigualdades, sedimentam posições e, em muitos casos, levam à insistência de criar
identidades fixas, petrificadas. Em suma, analisar esse processo de uma perspectiva dialógica significa dar relevância às instabilidades
e precariedades que envolvem a constituição do sujeito e da linguagem. PALAVRAS-CHAVE: discurso; dialogismo; alteridade; identidade.

"CHICO BUTICO É O BUTICO DA SUA MÃE!": UM PONTO DE VISTA DIALÓGICO SOBRE O PORQUÊ
DOS APELIDOS PEJORATIVOS (NÃO) SEREM ENGRAÇADOS
Juliana Silva Rebelo (UFAM, Manaus - AM)
Este artigo tem por objetivo analisar, do ponto de vista linguístico, uma seleção de transcrições de um programa de rádio chamado A Hora
do Mução, famoso nacionalmente pelas brincadeiras irreverentes que faz com pessoas as quais recebem apelidos pejorativos. O
conjunto de transcrições totaliza cinquenta diferentes episódios do programa, escolhidos aleatoriamente e extraídos do site oficial que
o humorista Mução mantém na internet. A metodologia utilizada para analisar o corpus foi balizada em conceitos da pragmática quanto
à intenção do falante que cria e enuncia os apelidos, e o processo dialógico envolvendo tanto quem apelida quanto quem é apelidado.
Os padrões linguísticos presentes nas reações das pessoas apelidadas também serão levados em consideração, tendo como principal
referencial teórico os conceitos de dialogismo, identidade e alteridade conforme elaborados por Mikhail Bakhtin (1979; 1987; 1992). As
implicações do artigo são: mostrar que a criação de apelidos sempre envolve um processo de referenciação, e que, portanto, podemos
considerá-los dêiticos; identificar a co-relação entre identidade x alteridade como a chave para gerar bom humor ou mal-estar entre os
sujeitos envolvidos na cena, levando em conta o uso da linguagem como ataque à face, sob um olhar mais amplo da teoria de Brown e
Levinson (1978; 1987).

A ALTERIDADE EM NOVA ESCOLA: DISCURSOS EM CONFLITOS SOBRE LEITURA
Débora Macedo Zabalar (Unifran, Franca - SP)
Com este trabalho buscamos apresentar parte de uma reflexão em andamento sobre a alteridade constitutiva do discurso da revista
Nova Escola quando esta aborda o tema leitura. A partir dos estudos do círculo de Bakhtin, procedemos a uma análise dialógica em que
se verificam marcas do outro no discurso do periódico. Esse autor tem sido considerado importante para os estudos da linguagem em
geral e para a Análise do Discurso, na qual nossa pesquisa se insere, pois seu pensamento contribui para reflexões sobre produção se
sentido e identidades a partir da alteridade e do dialogismo. A alteridade, na nossa pesquisa, constitui o "eu" da revista ao dialogar com
discursos da academia e no instante em que prevê a contrapalavra por parte do público leitor. Compõem nosso material de análise seis
números da revista, publicados entre 1999 e 2009, sendo o número 18, de abril de 2008 uma edição especial sobre leitura. Neste
trabalho, especificamente, apresentamos uma análise de um plano de aula publicado na revista Nova Escola em março de 2005. A
investigação indica que circulam mensalmente nas páginas do periódico discursos conflitantes acerca da leitura e do papel do docente
na formação de leitores.

A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA IDENTIDADE LITERÁRIA NAS OBRAS DE CONCEIÇÃO EVARISTO
Stefani Edvirgem da Silva (UEL, Londrina - PR)
Tendo em vista as novas tendências poéticas que contradizem os discursos da homogeneidade literária, homogeneidade esta traduzida
em tudo que se refere ao universo masculino, branco e ocidental, o presente trabalho vem demonstrar que num processo de construção
e reconstrução, a literatura afro-brasileira juntamente com a escritora Conceição Evaristo resgatam uma nova identidade literária de
modo que o negro saindo da condição de semovente, escravo, alienado passa a ser sujeito de sua própria escritura. Pretende-se
estabelecer paralelos em torno das duas inscrições que constituem a problematização da retratação do negro: como são vistos pelos
cânones de nossa literatura, ou seja, enquanto objeto de uma escritura, e a inscrição deste enquanto sujeito de sua escritura. Tal
procedimento metodológico implica em ressaltar, pelo confronto de linguagens e simbologias, a palavra como fenômeno discursivo que
tem sua especificidade, dependendo do contexto em que está inserida. A partir deste confronto, é possível retirar informações
significativas que impliquem o surgimento de uma nova ordem de valores e sentidos; uma poética identificável. Estabelecendo tais
paralelos entre as literaturas sobre e do negro, especificamente da escritora Conceição Evaristo verificar-se-á as particularidades que
daí se desencadeiam, no que diz respeito a voz e a representação do negro, assim como verificar também as simbologias e os recursos
formais nas produções da escritora em questão para a formação de um corpus temático passível de distingui-las. Ao integrar a literatura
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afro-brasileira no contexto da literatura nacional, identificando-a como geradora de uma identidade singular e tradutora de uma escritura
que a distingue no quadro da produção literária brasileira, tem-se como intuito desestereotipar a figura do negro mantido sempre nas
entrelinhas do universo canônico.

A IDENTIDADE PELAS MARGENS: NOTA SOBRE A PRODUÇÃO DE IDENTIDADE DO JORNALISTA NA
RELAÇÃO COM O OUTRO
Marina Célia Mendonça (Unifran; Uni-FACEF, Franca - SP)
A presente pesquisa visa refletir sobre a produção de sentido e identidade em uma matéria veiculada pela revista Veja em 25/07/01, em
que o jornalista noticia o lançamento no mercado editorial da Gramática do Português Culto Falado no Brasil, obra escrita por linguistas.
O objetivo é contribuir para as pesquisas do discurso que buscam olhar tanto para a desestabilização do sentido e dos processos de
produção de identidade do sujeito, quanto para as práticas que levam a essa desestabilização. É dessa perspectiva que se considera,
neste trabalho, a produção de identidade pelas "margens": em confronto com o outro sujeito (no caso, o linguista), o jornalista tem sua
identidade de sujeito purista posta em jogo, no perigo da desestabilização. No entanto, no acabamento estético que dá ao enunciado que
produz, em diálogo com outros gêneros (a reportagem retoma os gêneros história em quadrinhos e gramáticas normativas, que se
misturam no suporte revista impressa ao gênero reportagem), o jornalista adianta para o leitor um projeto de dizer de reconstrução da
identidade frente ao que produz a ruptura, a desestabilização do discurso purista que o constitui. A pesquisa tem por embasamento
teórico estudos de Bakhtin sobre os conceitos de enunciado e gênero do discurso, e sobre as relações entre o eu e o outro na
constituição de identidades e produção de sentido. Pelas margens, na incorporação de outros gêneros e na ressignificação do discurso
do outro, a identidade se atualiza no diálogo com a memória discursiva.

A INSUSTENTÁVEL LEVEZA DE SER HABITANTE DO TRIÂNGULO MINEIRO
Sandra Mara Dantas (UFTM, Uberaba - MG)
A identidade de um povo é uma construção social e histórica que se altera ao longo do tempo, estando presente nas lutas e nos
discursos políticos. O vocábulo identidade designa dois sentidos ambíguos, sendo um de concepção aberta, que ressalta o semelhante,
podendo ser aprendido e introjetado; e outro, de caráter restrito que privilegia aquilo que perdura e acentua a diferença com o outro. No
Triângulo Mineiro, região que até o final do século XIX foi chamada de Sertão da Farinha Podre, os moradores desenvolveram uma
identidade específica que, segundo suas percepções, faziam-lhes distintos dos demais mineiros. Distantes da região histórica de
colonização e vinculados às províncias de Goiás e São Paulo, os habitantes do Triângulo Mineiro se autodenominavam triangulinos,
caracterizados por um espírito aventureiro, resultante das relações que estabeleceram com as outras regiões. Nesse sentido, a
presente comunicação objetiva discutir a formação da identidade "triangulina" e sua especificidade no contexto histórico da região oeste
de Minas Gerais, qualificada, até o início do século XX, como zona de fronteira ou "boca de sertão". Por meio de documentos históricos
como atas dos poderes Executivo e Legislativo, periódicos e memorialistas, foi possível perseguir pistas e indícios que revelam as
inúmeras nuances de um discurso, que buscou formular representações e desencadear práticas para incitar os diferentes sujeitos a
marcarem posições específicas no mundo social, ressaltando os valores do progresso e da civilização como garantia de distinção dos
moradores de outras regiões. Em uma zona distante dos grandes centros políticos do país, no final do século XIX e início do XX, a
formação de uma identidade peculiar, de caráter aberto, agregando aquele que aportava à terra para assegurar a imagem de sujeitos
progressistas, logrou certo êxito, e, ainda hoje, marca a luta dos habitantes da região por se destacarem além-fronteiras regionais.

A LITERATURA AFRO-BRASILEIRA E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DA MULHER NEGRA
Tássia do Nascimento (UEL, Londrina - SP)
Analisar a poética produzida por mulheres negras que escrevem a partir do entendimento de sua ancestralidade e negritude significa dar
voz para a expressão da singularidade de todo um grupo subjugado duplamente por uma sociedade patriarcal e racista. Esta mulher,
enquanto sujeito de sua escritura, através de seu contra-discurso, inverte os valores e estigmas construídos acerca de sua imagem e
corrobora com todo um processo de construção e afirmação de sua identidade calcada em um histórico de resistência e fruto de uma
herança simbólica africana. A partir dessa constatação, a literatura afro-brasileira passa a ser verificada como uma ferramenta que
pretende desconstruir a imagem estigmatizada estabelecida para o negro através do registro de uma nova ordem simbólica e discursiva.
Nesse sentido, voltar o olhar para essa produção literária significa perceber os anseios e a nova atitude da mulher afro-brasileira frente
aos valores e mitos impostos por uma cultura que se quer hegemônica. Pretende-se estabelecer paralelos em torno da poética afrofeminina e o conseguinte processo de afirmação de sua identidade analisando-se a obra Ponciá Vicêncio, de autoria de Conceição
Evaristo, notificando seus traços característicos, confrontando linguagens e simbologias e entendendo a palavra como fenômeno
discursivo.

A PRÁTICA DE ANÁLISE LINGUÍSTICA: DIÁLOGO ENTRE PROFESSOR X TEXTO X ESCRITOR
Silvane Aparecida de Freitas (UEMS; Unicamp, Campinas - SP)
Consideramos que não há atividade melhor para levar o aluno agir e refletir com e sobre a linguagem do que levar o estudante a perceber
as diversas maneiras de dizer o mesmo. No meio escolar, essas atividades são denominadas de Atividades de Análise Linguística
(GERALDI, 1984), termo que surgiu para denominar uma nova perspectiva de reflexão sobre o sistema linguístico e sobre os usos da
língua, com vistas ao tratamento escolar de fenômenos gramaticais, textuais e discursivos. Essa prática é também uma atividade de
leitura e releitura de textos, pois a "construção de um texto se dá por operações discursivas com as quais, utilizando-se de uma língua
que é uma sistematização aberta, o locutor faz uma "proposta de compreensão" a seu interlocutor (GERALDI, 2003). Centrada na
reestruturação do texto, a prática de análise linguística é parte das práticas de letramento escolar, consistindo numa reflexão explícita
e sistemática sobre os usos e o funcionamento da linguagem (MENDONÇA, 2007). Partindo desses pressupostos, pretendo, nesta
comunicação, analisar como um professor do 5º ano do ensino fundamental encaminha as atividades de refacção textual, como se dá
o diálogo entre professor x texto x escritor (produtor do texto). Esse professor aponta apenas para a correção de aspectos pontuais
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do texto, ou trabalha de uma forma discursiva encaminhando para ampliação de idéias, informatividade, argumentação e coerência? E
o aluno/escritor como responde aos encaminhamentos do professor? O que ele muda na segunda versão? Por meio desta pesquisa,
estaremos contribuindo para reflexão da prática do professor em sala de aula, pois mediante a análise dos encaminhamentos deixados
após a correção da primeira versão, poderemos também perceber a concepção de linguagem, texto e ensino desse professor e como
os alunos, de fato, estão se apropriando das atividades de análise linguística.

A VOZ IDEOLOGICAMENTE AUTORITÁRIA DA TV: ANÁLISE DO DISCURSO DE VINHETAS DA REDE
GLOBO DE TELEVISÃO DE INCENTIVO À LEITURA
Marcelo de Paula Souza (GADI/Unifran, Franca - SP)
Este trabalho tem como proposta principal uma análise qualitativa do discurso das vinhetas de incentivo à leitura, transmitidas pela Rede
Globo de Televisão em 2007 e 2008. Sustentada teoricamente pela filosofia da linguagem do Círculo de Bakhtin, trata-se de uma análise
linguístico-sociológica que reflete sobre como o discurso de uma grande emissora de televisão, de ressonância massificadora e
ideologicamente autoritário, constrói, desconstrói e reconstrói leituras sobre Leitura. Observar o diálogo que as vinhetas mantêm com
a história da leitura, ora retomando o discurso da ciência, ora reproduzindo sensos comuns e arcaísmos científico-conceituais, é a forma
que encontramos para relativizar o papel social das vinhetas e seu potencial informativo e formativo. Nossa maior contribuição reside,
sobretudo, na investigação do diálogo que esse gênero peculiar promove com seu público alvo, as centenas de milhares de expectadores,
fazendo circular na programação diária desse vasto público, conceitos e valores atribuídos à leitura historicamente. A observação da
materialidade discursiva das vinhetas, selecionada a partir de gravações e edições feitas durante programação televisiva, nos permitirá
observar as nuances de produção de sentido, as manifestações de ideologia, a construção de identidades, enfim, a forma como dois
grandes fenômenos da comunicação, leitura impressa e TV, se "co-respondem" na malha discursiva. Essa reflexão será conduzida de
maneira expositiva, tendo em vista as discussões pertinentes e a contemplação dos três eixos condutores da pesquisa, que são:
Filosofia da linguagem (dialogismo e alteridade), Leitura e TV.

ANÁLISE DE TEXTO PUBLICITÁRIO: OS SENTIDOS DO DISCURSO DE UMA PRÁTICA DA
REPRESENTAÇÃO
Janaina Michele de Oliveira-Silva (USP, São Paulo - SP)
Sabemos que a vida em sociedade concretiza-se a partir das práticas sociais, nas suas diversas manifestações, e, dentre elas,
enquadra-se o texto publicitário, pois percebemo-lo como uma conjetura social que emprega estratégias com o intuito de construir e
conduzir sentidos discursivos a uma reestruturação e redemarcação das formas de representação e significação, incutindo no sujeitoleitor uma idéia, quase sempre, inverídica.. Assim, para este trabalho propomos a apresentação de uma leitura sobre textos publicitários
impressos em periódicos nacionais. Nosso foco será a observação analítica de seus enunciados (e, por conseguinte, enunciação) a fim
de que compreendamos o processo discursivo neles operante e aqui incluímos o condicionamento que incita no sujeito a realização de
determinadas ações (a mais evidente, a ação de compra, vinculada ao fazer mercadológico). Para tanto, concentraremos nossa análise
no elemento linguístico, pois entendemos que ele é o cerne e a base de sustentação do discurso e, consequentemente, da circulação
de determinados sentidos. Nesse viés, esperamos entender como essas práticas discursivas interpelam o sujeito-leitor e seus porquês,
ou seja, trata-se de um trabalho que visa a discutir a produção do discurso publicitário de nossa contemporaneidade. Nossa discussão
se assentará nas contribuições teóricas da Análise do Discurso, da História Cultural e dos Estudos Culturais.

ANITA GARIBALDI E A BUSCA DE IDENTIDADE EM ANITA CUBIERTA DE ARENA
Fernanda Aparecida Ribeiro (UNESP, Assis - SP)
Elaine Showalter, no texto "A Literature of Their Own" (1986), propõe uma classificação para as subculturas literárias escritas por
mulheres dos Estados Unidos: feminine, feminist e female. A primeira, feminina, é a primeira fase da literatura em que há imitação dos
modelos e tradições da literatura dominante (leia-se: masculina). Na segunda, a fase feminista, é uma fase de protesto, em que se
advoga uma autonomia à literatura escrita por mulheres, mas não se consegue se desvencilhar completamente da literatura dominante
e de seus modelos. Já a última fase, muitas vezes traduzida para o português como "da mulher", aponta para uma identidade e autonomia
feminina, na qual as mulheres encontram um autoconhecimento de si mesmas e dos problemas em questão. Essa mesma classificação
pode ser válida para literaturas escritas por mulheres de outros países, como na Argentina, em que Gardarsdóttir (2005, p. 173) afirma
que no "contexto de la literatura argentina finisecular escrita por mujeres debemos necesariamente partir de las nociones de protesta
(feminista) y de descubrimiento (identidad)". Ou seja, a literatura escrita por mulheres na Argentina já passou pela primeira fase - a
feminina, de imitação - e o crítico literário deve partir ou da noção de protesto, a segunda fase denominada feminista, ou mesmo da fase
"da mulher", em que se busca a identidade. Quanto ao romance Anita cubierta de arena (2003), de Alicia Dujovne Ortiz, como se poderá
perceber pela análise, a autora elabora a noção de autoconhecimento, em que a personagem feminina está em constante busca de sua
identidade, especialmente ao procurá-la no objeto amado, no homem que ama e no qual vê a sua razão de existir.

CONCURSOS PÚBLICOS COMO FORMADORES DE IMAGENS DE PROFESSORES
Adriana Santos Batista (USP, São Paulo - SP)
Várias são as esferas que contribuem para a formação de imagens a respeito de professores, como exemplo é possível citar a mídia,
o mercado editorial e a academia. Nosso interesse neste trabalho diz respeito às imagens de professores de Língua Portuguesa
formadas por editais e provas de concursos públicos da Grande São Paulo publicados entre 2002 e 2009. Tais documentos institucionais,
que circulam para a seleção e contratação de professores, apesar de serem lugares privilegiados para se verificar os discursos
correntes sobre esses profissionais, até então foram pouco discutidos. Para analisá-los, foram tomados como base pressupostos de
Bakhtin e da Análise do Discurso de linha francesa, mais especificamente de Pêcheux, que compreendem o texto como resultado de uma
complexa rede de relações sociais e de imagens que sujeitos formam de outros sujeitos. Com relação a Pêcheux, interessa principalmente
a concepção de que os textos são determinados por discursos construídos socialmente. Desse modo, considerando o edital como um
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tipo de texto, é possível depreender quais discursos determinam sua formação. A questão do dialogismo, conceito de Bakhtin, liga-se à
concepção daquele. O dialogismo se caracteriza pela presença de vários enunciados perpassando um determinado texto; assim, os
textos não são originais, pois sua construção é determinada por outros enunciados já construídos. A contribuição deste trabalho para
o Grupo de Trabalho "Discurso, alteridade e identidade" justifica-se por se tratar de um corpus pouco discutido que pode trazer
contribuições significativas a respeito de alteridade e identidade, principalmente no campo institucional.

DIALOGISMO E GÊNERO DISCURSIVO: CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE DA CAMPANHA BOMBRIL
Juliana Aparecida Pedretti Furlan (UNIFEG, Guaxupé - MG; FESP-UEMG, Passos - MG)
Este artigo tem por objetivo analisar anúncios impressos e audiovisuais da campanha Bombril de forma a verificar como se constrói a
identidade da campanha. Partindo da hipótese de que o diálogo dessa campanha com o destinatário, com o contexto histórico-social em que
são produzidas as peças e com as vozes sociais que dão materialidade discursiva a esse contexto constituem a identidade dessa
campanha publicitária, verificamos como se processa esse diálogo. Utilizamos como base teórica os estudos bakhtinianos do discurso, que
elegem o dialogismo como peça-chave da análise discursiva. Para proceder a essas análises, foram mobilizadas, entre outras considerações
do Círculo de Bakhtin, aquelas acerca do gênero do discurso, do cronotopo, da carnavalização e da produção de sentido em contexto
ideológico preciso. Também foi mobilizado, em nossa análise, o conceito de ethos discursivo tal como proposto por Maingueneau. Os
anúncios que compõem o corpus estão presentes na mídia há mais de trinta anos, sendo apresentados pelo ator Carlos Moreno, conhecido
durante todos esses anos como o "Garoto Bom Bril"; ele vivencia vários personagens nessa campanha publicitária da empresa, sempre
fazendo um resgate de fatos noticiados na mídia. Resultados de nossa pesquisa indiciam que, apesar de se caracterizar como esses
personagens, o Garoto Bom Bril sempre manteve algumas características suas, como: o uso dos óculos, a fragilidade e o tom de voz
hesitante, características estas que dão unidade e, portanto, identidade à campanha. Outro aspecto que contribui, em nossas análises, com
essa unidade das peças é o cronotopo dominante sobre o qual se produzem os efeitos de sentidos, cronotopo que identificamos como
espaço da venda e tempo cotidiano. Além disso, o ethos discursivo adotado pelo Garoto Bom Bril, nesses mais de trinta anos de existência,
estabelece um vínculo forte entre a personagem em questão e as donas-de-casa, o que também contribui para dar identidade à campanha.
Outro aspecto a ser destacado nos resultados desta pesquisa é que as peças impressas inovam o gênero publicitário ao dialogar com o
gênero charge, o que também acreditamos que produza uma identidade própria para essas peças. Assim, a campanha em análise,
considerada a mais longa da história da publicidade mundial, tem uma identidade que se produz discursivamente.

DISCURSO, CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE E FORMAÇÃO DE PROFESSOR DE LÍNGUA MATERNA
Marinalva Vieira Barbosa (Unicamp/FAPESP, Campinas - SP)
Refletir sobre a construção da identidade do professor de língua materna, a partir das experiências de aprendizagens vivenciadas ao
longo das diferentes etapas de escolarização, é o objetivo desta comunicação. Para tanto, analiso discursos de alunos de graduação
em Letras que, tendo por base a "memória afetiva" de professores das fases anteriores de escolarização, explicam a constituição do
olhar que direcionam para o objeto de conhecimento. Os saberes, nesses discursos, ganham corporeidade dupla porque, vindos do
outro e postos como amados pelo enunciador, não são mais o objeto frio e distante, são o que ganhou significação a ponto de mediar as
relações que se efetivam no presente do discurso. Dialogando com essa memória, os alunos organizam posicionamentos críticos
relacionados ao aprendizado na universidade e projetam suas ações futuras como professores. No cálculo de possibilidades que
realizam, o outro professor assume a posição do esteta cujas ações realizadas no passado orientam e ordenam as ações éticas
praticadas por esse aluno no presente. Ou seja, assumindo que o ato de ensinar é um ato estético, pode-se dizer que esses discursos
são uma espécie de reverso de atos estéticos praticados por professores ao longo dos processos de escolarização que antecedem
a universidade. São esses atos que, rememorados, permitem ao aluno se (re)criar como sujeito exterior. A base teórica deste estudo é
derivada das concepções de sujeito e linguagem defendidas por Bakhtin (1929, 1979) e a seleção do corpus é baseada na concepção
de paradigma indiciário proposta Ginzburg (1999). A definição do corpus indiciário depende da inter-relação entre pequenos acontecimentos:
que não é a proposta inversa de acúmulo ou da repetição do insignificante para se chegar a uma verdade universalizada e inquestionável,
mas para que se deduza mais do que é insignificante.

DISCURSO, IDENTIDADE E SUBJETIVIDADE EM O CANDIDATO DOS POBRES
Welisson Marques (UFU, Uberlândia - MG)
Este trabalho propõe refletir acerca dos conceitos de identidade e subjetividade nos estudos culturais e demonstrar suas relações com
a noção de sujeito segundo a linha francesa de Análise do Discurso (AD), sujeito que nessa perspectiva não é empírico, uno, singular,
mas fragmentado e plural, sendo atravessado por diversos discursos, portanto heterogêneo, sendo o mesmo um lugar que ocupa uma
posição ou posições de acordo com Foucault (2005a) e seu(s) discurso(s) revela(m) essas posições e, consequentemente, como o(s)
mesmo(s) se constitui(em). Pautamo-nos em Hall (2006), Bauman (2005), Silva (2007) e Woodward (2007), como também nas noções
de subjetividade a partir das reflexões de Foucault (1984; 1992; 1994; 1997 2007) que corroboram para compreendermos a noção de
sujeito discursivo. Realizamos também uma breve análise de alguns recortes enunciativos do artigo intitulado "O candidato dos pobres
- Lula volta a subir nas pesquisas mas fica dependente do eleitor mais humilde do país - e num grau jamais visto na história" publicado
na Revista Veja - edição número 1943 de 15 de fevereiro de 2006. Percebemos a opacidade dos enunciados e como os sentidos
produzidos apontam à construção identitária do sujeito. Desse modo, tomando como base os recortes enunciativos presentes no corpus
em análise percebe-se algumas tomadas de posição do sujeito-enunciador Revista Veja face ao Partido dos Trabalhos, o que revela
facetas de sua identidade. Todavia, acreditamos que é difícil concluir uma análise uma vez que nossa pesquisa ainda encontra-se em
fase inicial e reclama análises outras que trarão resultados mais consistentes.

IMAGENS DE LEITURA E DO LEITOR DO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA
Manuella Felicíssimo (FALE/UFMG, Belo Horizonte - MG)
Este estudo procura investigar as representações da leitura em dois livros didáticos de Língua Portuguesa para o Ensino Médio;
Português: Linguagens (2003), de William R. Cereja e Thereza A. C. Magalhães, e Português: de olho no mundo do trabalho (2005), de
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Ernani Terra e José de Nicola, ambos em volume único. A partir do arcabouço teórico-metodológico da análise do discurso de linha
francesa e da semiótica greimasiana, procedemos à análise das atividades de leitura dos livros escolhidos, de modo a apreender os
mecanismos intra e interdiscursivos de construção do sentido. No primeiro caso, examinamos as modalidades, os valores, as projeções
de tempo e pessoa, além dos temas que remetem às formações discursivas. No segundo, interpretamos os aspectos levantados à luz
da história da leitura, abordando o aspecto ideológico/social e a função da leitura na escola de hoje. Os resultados dessa análise
permitiram-nos constatar que as atividades de leitura apresentam um caráter injuntivo (tanto do ponto de vista linguístico quanto
pragmático); que existe uma relação hierárquica e de poder entre enunciador/autor do LD e enunciatário/aluno; que há, enfim, um
processo de regulação das possibilidades de construção do sentido que, por isso, tende a privilegiar uma leitura parafrástica nos dois
livros examinados. Estes resultados permitiram-nos apreender a imagem do sujeito-leitor e concomitantemente dos enunciadores
(autores). Observando esta relação que é construída enunciativa e discursivamente pudemos ter vistas ao estabelecimento do
processo de constituição da "identidade" dessas instâncias enunciativas e ao que estas imagens nos dizem do discurso da leitura no
contexto escolar atual, marcado pela relação de poder que é estabelecida entre enunciador e enunciatário e que nos ajuda a compreender
a formação e o lugar delegado ao aluno sujeito-leitor hoje.

ÍNDIOS XAVANTES EM BARRA DO GARÇAS-MT: PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO/SUBJETIVAÇÃO
Águeda Aparecida da Cruz Borges (Unicamp; Unimar, Campinas - SP. Bolsista CAPES)
Desenvolvo uma pesquisa fundamentada na Análise de Discurso (França/Brasil) desde 2003, a qual deu origem ao Projeto de doutorado
aprovado pelo programa DINTER: UNICAMP/UNEMAT/CAPES. O nosso objetivo foi, num primeiro momento, analisar o discurso sobre a
presença indígena no espaço público da cidade, mais precisamente em uma praça da cidade de Barra do Garças-MT. Assim, interpretamos
o espaço da Praça, na sua dimensão discursiva, considerando o paradoxo apresentado por uma outra praça, na época, contornada por
esculturas indígenas que de lá foram retiradas provocando uma série de boatos constitutivos de um corpus que estamos pensando/
analisando como provido de efeitos que têm a ver com o modo como circulam as palavras. Compreendemos, inicialmente, que o discurso
da colonização européia ainda se repete embora em situação distinta, fixando marcas linguísticas que atualizam um discurso remoto:
"índio não é gente", "índio é bicho", que retoma "índio selvagem", "índio não é brasileiro", "lugar de índio é na aldeia" e outros que
determinam a fronteira índio X não-índio, tão marcada na produção de burburinhos acerca da retirada dos índios esculpidos na praça.
Sabemos que a alteridade, a relação com o Outro, é um movimento na história, por isso não se repete, está sempre sujeito à mudança,
daí uma das nossas perguntas se materializa: como se subjetiva/identifica, qual é o status da alteridade desse sujeito índio Xavante no
espaço da cidade?

O GÊNERO NA AMAZÔNIA: REPRESENTAÇÕES FEMININAS NA FICÇÃO ACREANA, NAS OBRAS Ô DE
CASA! DE FRANCISCA TRINDADE LOPES; E RESSUSCITADOS, DE RAIMUNDO MORAIS
Joelma da Silva Mourão (UFAC, Rio Branco - AC)
Há muito a Amazônia vem sendo objeto de curiosidade do mundo europeu que chegou, inclusive, a forjar seu imaginário sobre a região.
Integrante desse imaginário, a mulher tem sido objeto de imagens as mais estranhas, construídas segundo visões equivocadas e
preconceituosas. No imaginário europeu do Quinhentos, a crença na existência de "amazonas" em terras do Novo Mundo era algo
possível, pois fora difundida por Cristóvão Colombo no final do século XV. Em sua carta a Luís de Santángel, em 1493, Colombo referiase a uma ilha caribenha habitada somente por mulheres: (DEL PRIORE e GOMES, 2003, p. 12). Na expedição espanhola do capitão
Francisco de Orellana e do cronista frei Gaspar de Carvajal a qual seria a primeira a percorrer todo o rio Amazonas que eles tiveram o
primeiro contato, nada amigável, com as mulheres: Foi num desses encontros bélicos que os espanhóis notaram a presença de
mulheres - definitivamente transformadas em amazonas a partir dessa viagem -, as quais não somente animavam os homens nos
combates, mas também lutavam e, aparentemente, comandavam os guerreiros indígenas. (DEL PRIORE e GOMES, 2003, p. 12). E, desde
essa expedição de Orellana, na qual presenciou e/ou construiu o mito das amazonas; e é a partir dessa relação de (des)construção da
identidade feminina, principalmente da nativa, a índia, que este trabalho pretende considerar, a partir das análises dos personagens
nativos e exógenos à região sob a perspectiva do gênero, ou seja, das relações entre homens e mulheres, na esfera social e cultural.
Assim, esse projeto de pesquisa tem como objetivo mostrar a mulher, a partir das marcas que forjaram suas identidades, na ficção
acreana, nas obras: Ô de casa!, de, Francisca Trindade Lopes, que relata uma índia, a Iana, que foi tirada de sua aldeia para viver em
um seringal e servir ao patrão e aos seringueiros que ele determinasse, deixando sua cultura e passando a ter uma nova, dentro de um
novo contexto com outras relações sócio-culturais. Essa obra remonta um contexto histórico, final do século XIX ao inicio do século XX.
Desde o primeiro ciclo da borracha passando pela Revolução Acreana e chegando aos anos sessenta do século passado, com a
história dos descendentes de nordestino que vieram para a Amazônia em busca de enriquecimento fácil a custa de promessas falsas.
Ressuscitados, de Raimundo Morais, há, na narrativa, a presença marcante de uma índia, Corina, que foi sequestrada ainda bebê, de
sua aldeia e criada por um seringalista com se fosse uma filha, mas com a idade esse amor fraterno dar lugar a um amor carnal, então
aos 16 anos Corina casa-se com o homem que a criou e que antes o chamava de pai. Apesar de ter estudado em Belém, tido a educação
dos "brancos" e voltada para mulher também, ela nunca esqueceu sua verdadeira origem e retorna para o seringal, casada, mas com
outros planos: o de libertar-se. As duas obras giram em torno de personagens femininos autóctones, indígenas, que tiveram suas vidas
alteradas diante da colonização da Amazônia, como tantos outros que morreram nas correrias ou foram escravizados das mais
variadas maneiras. Mas que, tiveram a escolha de mudar seus destinos, seja habituando-se a nova realidade, adquirindo a cultura do
dominante, ou resistindo-a.

O SUJEITO CONTEMPORÂNEO NO ROMANCE BOA TARDE AS COISAS AQUI EM BAIXO, DE LOBO
ANTUNES
Rhiago Losso (IBILCE/UNESP, São José do Rio Preto - SP)
Tomando por base o texto Locais da Cultura, de Bhabha, e o romance Boa tarde as coisas aqui em baixo, de António Lobo Antunes, este
estudo propõe uma visão sobre o sujeito contemporâneo na literatura portuguesa. Uma vez que Bhabha sugere conceitos como o de
"entre-lugar", ou interstício, e discussões sobre hibridismo e a presença do estranho na literatura mundial, pretende-se formar uma
possível imagem do sujeito na contemporaneidade e estabelecer uma relação desse sujeito com as personagens do romance de Lobo
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Antunes. Personagens fragmentárias, dentro de uma obra polifônica com frases desmembradas e fluxo de consciência, que apresentam
um possível novo elemento cultural dentro da ex-colônia portuguesa, Angola. Este novo elemento é constituído tanto pela influência
cultural portuguesa quanto pela angolana, não tendo, no entanto, sua identidade hierarquicamente formada, isto é, ambas culturas estão
em conflito dentro de algumas personagens do romance sem que nenhum dos pólos de identificação se sobreponha sobre o outro,
formando um sujeito híbrido e irresoluto. Na obra de Lobo Antunes, as personagens problematizam conceitos totalizantes de identidade,
como as divisões binárias branco/negro, ou colonizador/colonizado. Assim sendo, considera-se esse sujeito contemporâneo dentro da
obra de Lobo Antunes como o sujeito do "entre-lugar", um sujeito híbrido que reflete a realidade fragmentária do período pós-colonial em
Angola. Ao apresentar tal perspectiva, este estudo contribui tanto para a fortuna crítica sobre a obra de Lobo Antunes quanto para os
estudos sobre identidade e sobre literatura portuguesa.

O TRABALHO COM A ESCRITA NA ESCOLA: EMBATES NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA
IDENTIDADE LINGUÍSTICA
Rosângela Rodrigues Borges (FAZU, Uberaba - MG)
O objetivo deste trabalho é analisar o processo de construção de identidade linguística proposta pela escola em relação à escrita. Além
disso, investigamos se a identidade linguística do aluno face à identidade linguística proposta pela escola se evidencia/apaga/distancia,
em eventos de escrita. Para tanto, utilizamos estudos sobre língua/identidade de acordo com Rajagopalan (1998, 1999; 2000), Woodward
(2000), Orlandi (1996, 1998, 1999), Hall (2000) e Silva (2000). Hipotetizamos que o fracasso dos alunos pode decorrer de questões
ligadas à identidade linguística proposta pela escola e à identidade do aluno. O corpus, analisado qualitativa e quantitativamente,
constitui-se de entrevistas semiestruturadas, questionário de múltipla escolha, observação de aulas de Redação e redações de alunos
da 3a série do Ensino Médio, de uma escola estadual (Uberaba/MG). Os resultados evidenciam que há uma contradição entre o que é
dito e o que é feito na escola. Há um senso comum que afirma, categoricamente, a necessidade do aprendizado e do uso da língua na
escrita principalmente para que o aluno não fique à margem do mundo do trabalho e das classes privilegiadas. O discurso analisado
afirma a necessidade de se aprender língua padrão; no entanto, há um outro discurso, também naturalizado, indicando que os alunos
das classes menos favorecidas dificilmente alcançarão o patamar proposto pela escola. Contraditoriamente, estabelece-se língua como
um bem de direito, mas, pelo modo como a escola conduz o ensino de LM, nem todos têm, realmente, esse acesso. Perfaz-se, então, um
discurso ideológico, e não são reveladas ao aluno as razões por que o aprendizado da variante padrão se dá pela gramática. Assim, nas
condições em que esse ensino se realiza, as chances para se obter o fracasso são maiores do que as chances para se obter o
sucesso. Mantém-se, pois, o quadro de que a "escola ensina, mas o aluno não aprende".

SENTIDO E SUBJETIVAÇÃO NO GÊNERO LITERÁRIO
Jéssica Alessandra de Jesus Marquês (UFU, Uberlândia-MG)
O trabalho que aqui se apresenta propõe analisar o instancia enunciativa sujeitudinal, Mercúrio Parla, inserido no romance "A sombra do
silêncio" de Mino Carta. Um jornalista que narra os meandros do jornalismo. A pesquisa é intitulada "Sentidos de uma subjetivação
enunciada" que está circunscrito na pesquisa do Prof. Dr. João Bosco Cabral dos Santos intitulado "A amplitude dos sentidos nas
instituições - a memória como prática de leitura". A pesquisa nasce a partir da necessidade de pesquisar como as manifestações
enunciativas do discurso jornalístico acontecem a partir da constituição de um sujeito interdiscursivamente na superfície enunciativa
de uma obra literária. Este estudo pretende reforçar as noções de sentido e processo de subjetivação por meio de análises enunciativas
da obra em questão, conhecendo como as vozes inscritas ideologicamente compõem o personagem Mercúrio Parla no romance "A
sombra do silêncio" de Mino Carta, além de explicitar qual é o cenário enunciativo que possibilita analisar a instancia enunciativa
sujeitudinal, Mino Carta sujeito inscrito discursivamente em alteridade no discurso jornalístico e no discurso literário. Pretendemos ainda,
evidenciar os motivos que levaram Mino Carta a adotar o discurso literário como meio para divulgação de suas idéias e pensamentos,
sendo que este é um jornalista e possui diversas formas para difundir suas críticas. Adotamos a linha francesa de Análise do Discurso
para pautar nossos estudos teóricos na pesquisa.

UMA ANÁLISE DO ENTRECRUZAMENTO DE VOZES SOCIAIS EM UM ENUNCIADO NA MÍDIA: O CASO
DA "CAÇADA PREMIADA"
Elisa Silva Campos (Unifran, Franca - SP)
Para Bakhtin, a unidade básica da língua é o enunciado. Os sons, as palavras e as orações são unidades da língua, mas os enunciados
e as relações dialógicas entre eles são as unidades reais de comunicação. Um enunciado pode se constituir de uma única palavra ou
até mesmo de uma obra de vários volumes. "As fronteiras do enunciado concreto são determinadas pela alternância dos sujeitos
falantes, ou seja, pela alternância dos locutores." (BAKHTIN, 2000, p.294) Ele está acabado quando é possível a resposta do outro.
Dessa forma, o enunciado é a resposta de um diálogo, e cada vez que se produz um enunciado ocorre a participação de um diálogo em
outros discursos. Ele só existe nas relações dialógicas. Partindo dessas considerações, escolhemos o enunciado "Caçada premiada",
veiculado em sites de humor, para observação das diferentes vozes sociais presentes nesse enunciado sincrético, de identidade ainda
indefinida, que dialoga com uma campanha publicitária e com artigos publicados na revista Época de outubro de 2007. Esse enunciado
tematiza um assalto sofrido pelo apresentador do programa "Caldeirão do Huck", Luciano Huck, e as diferentes manifestações da
sociedade quanto a esse incidente. Procuramos não perder de vista que, para Bakhtin, a atividade criadora pressupõe a alteridade. Para
ele, mais que o "autor-pessoa" no processo de construção de um texto artístico, interessa o "autor-criador", que se apropria de vozes
sociais para construir esteticamente o seu texto. É necessário que o autor-pessoa se desloque, fique fora da sua linguagem, para dar
voz e unidade ao seu todo artístico. Nesse sentido, o que se materializa no enunciado é o outro, um modo de ver o mundo que não se
confunde com o modo do autor-pessoa. Em "A caçada premiada", observamos as diversas vozes que, ironicamente, fazem que o
apresentador continue, mesmo fora da TV, vivenciando um "caldeirão".
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GT 06 - ESCOLARIZAÇÃO DA LITERATURA E DA LEITURA LITERÁRIA: FRONTEIRAS E DIVERSIDADES
Coordenadores: Karina Klinke e Márcio Araújo de Melo
Desde Aristóteles e Horácio que se vem discutindo sobre o caráter "útil e doce" da literatura. E, nessas fronteiras estreitas de sua
função, a literatura cambaleia, hesita, transpõe, recua: são (in)certezas temporárias que podem ser vistas de maneira mais espessa no
seu ensino na escola. Atribuímos à escolarização o caráter paradoxal do autoritário tratamento escolar que a literatura recebe no Brasil,
como faz a crítica de Lígia Chiappini (Invasão da Catedral, 1983). A leitura literária, por sua vez, é considerada como experiência estética
que, como explica Graça Paulino (Formação de Leitores, 2004), compõe o letramento na escola ou fora dela, sendo esse um processo
ininterrupto e sempre imperfeito da formação da identidade; ela "está sendo mais valorizada neste novo século como um modo de
humanizar as relações enrijecidas pela absolutização das mercadorias". Assim, esse Grupo de Trabalho Temático propõe debater o
processo de escolarização da literatura e da leitura literária a partir das fronteiras e identidades dos discursos pedagógicos e estéticos.
Num momento em que se fala em morte da literatura, são importantes e urgentes questões como as práticas escolares da leitura literária,
os usos da literatura em seu processo de escolarização, o letramento literário, as adaptações, as traduções, o mercado editorial, enfim,
tudo aquilo que envolve a leitura literária e a literatura nas práticas escolares.

AS ESTRATÉGIAS EDITORIAIS DE MONTEIRO LOBATO NA ADAPTAÇÃO DO ORLANDO FURIOSO
André Aparecido Garcia (IEL/Unicamp, Campinas - SP)
A minha pesquisa busca discorrer sobre o ambiente histórico e social em que aparece a primeira edição do Orlando Furioso, mas também
a criação e circulação desta (obra Orlando Furioso) pelos países da Europa (Itália, França, Inglaterra, Espanha e Portugal) e no Brasil.
O propósito desse levantamento histórico apresenta a finalidade de aproximar o leitor da edição do Orlando Furioso, traduzida por Xavier
da Cunha, pela editora Companhia Nacional Editora de Lisboa, a qual se encontra no CEDAE (Centro de Documentação Cultural
Alexandre Eulálio) localizado no Instituto de Estudos de Linguagem - Unicamp. No Orlando Furioso de Xavier da Cunha há vestígios
deixados na capa e na página de rosto, de forma manuscrita pelo próprio punho de Monteiro Lobato que apresentava a finalidade de
transformá-la em uma adaptação para público infantil. Faço, então, um levantamento das intervenções presentes no texto e na ilustração
do Orlando Furioso e perguntar por que essas e não outras. Indagar a concepção de leitor e de obra literária que orientam Monteiro
Lobato em tais intervenções.

ESCOLARIZAÇÃO DA LITERATURA: O GÊNERO "INFANTIL" E SEU PAPEL NO ENSINO FORMAL
Karina Klinke (FACIP/UFU, Uberlândia - MG)
Márcio Araújo de Melo (UFT, Uberlândia - MG)
Este trabalho aborda o papel da escolarização da literatura a partir de dois aspectos que se configuram nesse processo: a constituição
do gênero "infantil", no início do século XX, e os papéis que a ela são atribuídos no ensino formal. Analisa as finalidades para as quais
a literatura foi introduzida no processo de escolarização das crianças com objetivo de formar o "gosto pela leitura" (início do século XX)
como base para o questionamento sobre os usos da literatura infantil no ensino formal hoje. Utiliza como fontes revistas para professores,
relatórios de inspeção, programas de ensino, cadernos de clubes de leitura, livros de registro de bibliotecas escolares, o Plano Nacional
do Livro e Leitura (PNLL) que, cotejadas, são analisadas na perspectiva da História Cultural. Observa-se que a escolarização da
literatura, ou seja, os modos de ler, o tempo e o espaço utilizados nas escolas para as práticas de leitura, as orientações educativas
dadas para delimitar os atributos de uma leitura adequada ao público infantil, as indicações dos livros apropriados para formar o hábito
da leitura, constitui-se conforme os ideais educacionais para o ensino formal. O compromisso com o estético é secundário e, quando
apresentado, aparece mais como forma de facilitar a leitura e trazer o interesse das crianças, ainda que a finalidade maior da
escolarização da leitura literária não seja com a arte.

ESCOLARIZAÇÃO DA LITERATURA DE CORDEL: CAMINHOS E DESCAMINHOS
José Helder Pinheiro Alves (UFCG)
Nas duas últimas décadas, o que se convencionou chamar Literatura de cordel, vem ocupando espaço cada vez maior nas práticas
escolares. Presente em livros didáticos de Português e de História do Brasil, em coleções oficiais como a Literatura em minha casa, essa
literatura chega à escola para ser trabalhada a partir de objetivos os mais diversos. Discutiremos nesta comunicação alguns caminhos
que a literatura de cordel vem percorrendo, dando destaque para o seu uso em livros didáticos e para a tendência, entre poetas, de
criação de folhetos que contemplam conteúdos das mais deferentes áreas do saber. Essa tendência, se por um lado garante venda e
certo lucro a alguns poetas, por outro, acentua um percurso de escolarização que privilegia o pragmatismo, uma vez que os folhetos
tenderão a ser lidos meramente como conteúdos escolares em verso. O caminho, portanto, pode tornar-se um descaminho, uma vez
que, entre outros problemas, estes folhetos tendem a perder o humor, uma das marcas mais apreciadas desta arte. Discutiremos,
também, se por trás desse pragmatismo não está posta uma visão preconceituosa sobre esta vertente da cultura popular, conferindolhe valor apenas como ensinamento. No âmbito das reflexões sobre escolarização da literatura, dialogamos com Soares (1999) e com
Marinho Lúcio (2001) e Ayala (2003) quanto às reflexões sobre cultura popular e ensino.

LEITURA E INTERAÇÃO: ALUNO-PROFESSOR-ALUNO EM AULAS DE TEXTOS
Cleide Aparecida Nunes da Silva Franco (UFU, Uberlândia - MG)
O presente trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa que realizamos no campo teórico do sócio-interacionismo. Dado
nosso envolvimento com o ensino fundamental, decorrente de uma longa experiência docente, ocorreu-nos problematizar a interação
aluno-professor-aluno, analisando o desempenho dos alunos em relação as aulas de leitura. Partimos do pressuposto que as ações
pedagógicas que ocorrem nas aulas de leitura não são suficientes para sua efetiva aprendizagem. Para as análises, tomamos um
conjunto de oito aulas de Língua Portuguesa cujo foco era o ensino da leitura, a partir das quais pudemos registrar e analisar como se
deu o processo de interação ao longo do acontecimento da aula de leitura. As aulas foram gravadas e posteriormente transcritas e
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analisadas. Os participantes da pesquisa correspondem a dois professores de quarta série e dois professores de quinta série. Como
procedimento metodológico, optamos pelo paradigma indiciário proposto por Ginzburg (1989), por nos permitir analisar as pistas
indiciárias implícitas e explícitas presentes nas aulas. Após a análise dos excertos, constatamos que há recorrência de interação
truncada e de formas de silenciamento nas aulas de leitura, o que inviabiliza uma construção de sentidos conjunta no processo de
ensino e aprendizagem da leitura. Prevalece a monossemia da leitura factual do professor. Pudemos, ainda, analisar que a concepção
de leitura subjacente à prática dos docentes fere as propostas dos documentos oficiais que deveriam reger as ações pedagógicas dos
professores nas escolas, uma vez que se restringe à decodificação de grafemas e à oralização do texto escrito. Esses fatores
"emperram" a aprendizagem da leitura; já que a situação não está revertida para ele, o aluno resiste e sua resistência é vista pelo
professor como falta de interesse, por exemplo.

LETRAMENTO LITERÁRIO: O GÊNERO POEMA EM UM LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA DO
ENSINO MÉDIO
Camila Sequetto Pereira (FaE/UFMG, Belo Horizonte - MG)
Eliana Guimarães Almeida (FaE/UFMG, Belo Horizonte - MG)
Maria Zélia Versiani Machado (FaE/UFMG, Belo Horizonte - MG)
Este trabalho faz parte de uma pesquisa em andamento, implementada pela professora Dra. Maria Zélia Versiani Machado, cujo objetivo
é mostrar e analisar propostas de formação de leitores da literatura, mais especificamente, da poesia, em materiais didáticos que os
alunos das escolas públicas passaram a receber a partir do PNLEM/2005. Neste recorte fizemos uma análise das atividades de leitura,
produção de texto, oralidade e conhecimentos linguísticos relacionadas aos poemas, com o intuito de medir o grau de letramento literário
na poesia proposto em um dos livros. Considerando o livro didático como suporte que dá visibilidade a práticas de letramento, acreditase que a verticalização proposta nesse recorte tem muito a contribuir no campo do ensino da literatura, especialmente em termos de
avaliação de materiais didáticos voltados para esse fim. O procedimento de análise consta de levantamento inicial de todas as citações
de poemas, bem como atividades envolvendo o texto poético. O estudo feito em momento anterior da pesquisa em que esse levantamento
fora feito em três livros diferentes, com destaque para tendências de tratamento com o texto poético foi um dos pontos de partida para
a análise mais específica empreendida nesse recorte. Percebe-se que o livro analisado, embora apresente muitos pontos positivos e
tenha sido muito bem avaliado em relação aos demais, traz ainda uma série de inadequações no que diz respeito ao tratamento
específico do texto poético. Fazem parte da bibliografia da pesquisa autores como Magda Soares, Zélia Versiani, Rildo Cosson, Egon
Rangel, Clecio Bunzen, Ozakabe & Yatsuda, entre outros.

LITERATURA INFANTIL, MERCADO EDITORIAL E ESCOLA: RELAÇÕES PARADOXAIS
Estela Natalina Mantovani Bertoletti (UEMS)
Ninguém contesta a importância da leitura, no entanto a precária habilitação de leitores, ou ainda, a falta de hábito de leitura têm apontado
para dados nada alentadores sobre a aquisição e utilização desse bem cultural. Nesta comunicação, pretende-se compreender qual a
relação entre literatura infantil, mercado editorial e escola na formação do gosto pela leitura, investigando o papel que esse mercado tem
desempenhado na formação de leitores ou de não-leitores, no Brasil. Para isso, optou-se por uma abordagem de fundo histórico do tema
que permita compreender o presente em sua diversidade e historicidade, lastreada na análise da configuração textual (MORTATTI, 2000)
de catálogos de editoras, tomados como documentos nos quais se investigam: o que se produz e se divulga para formar o gosto do
leitor? Como, onde, para quem, por que e para que isso é produzido e divulgado? Na análise preliminar desses documentos, constatouse uma relação paradoxal entre literatura infantil, mercado e escola, uma vez que o mercado editorial, grande interessado na formação
de leitores, como consumidores, afasta o leitor do livro e da literatura, dando uma idéia errônea do que é o literário, tendo garantido,
assim, apenas o público escolar e não formando, de fato, o gosto pela leitura.

O CAMPO SENSORIAL DA PALAVRA NO ENSINO DE LITERATURA
Eliana Kefalás Oliveira (UFAL; IEL/Unicamp, Campinas - SP)
A partir de atividades de leitura de textos literários realizadas em sala de aula, tem-se o intuito de tecer considerações em torno das
relações entre o corpo da palavra e o corpo do leitor no ensino de literatura. A proposta é perseguir um olhar sobre o texto que ressalte
o âmbito sensorial da palavra literária e do ato de ler, de forma a delinear uma perspectiva sobre a literatura que não a resuma a
categorizações, padronizações, muitas vezes distanciadas, alheias à complexidade do texto e aos sentidos do leitor, restringindo-se as
análises de diferentes poemas ou narrativas a alguns tópicos característicos de uma escola literária específica. Ao se pensar o
entrelaçamento entre palavra literária e corpo, aponta-se para uma perspectiva sobre o ensino de literatura que busca um contato direto
com o texto. Quando um texto literário em algum momento estremece o leitor, acontece algo mais do que conhecer o que se leu, ocorre
aí uma convocação dos sentidos, um frêmito, uma relação da qual não se pode escapar ileso. Neste trabalho, reflete-se sobre essa
instância do fenômeno literário, tanto através de análises de práticas de ensino vivenciadas quanto através de algumas referências
teóricas em torno do fazer literário e da leitura (Osakabe, 2002; Larrosa, 2002; Barthes, 1989, 1993 ; Zumthor, 2000).

O USO DE TEXTOS POÉTICOS NOS PROCESSOS DE ALFABETIZAÇÃO: POLÊMICAS E
POSSIBILIDADES
Raquel Beatriz Junqueira Guimarães (PUC-Minas, Belo Horizonte - MG)
O que se propõe com o presente trabalho é o estudo de obras poéticas destinadas ao público infantil e que são usadas nos processos
de alfabetização da criança. Fala-se especificamente de O batalhão das letras, de Mário Quintana, Ou Isto ou Aquilo e A festa das Letras,
de Cecília Meireles e Uma letra puxa a outra, de José Paulo Paes. O que se pretende é analisar como os aspectos temáticos e poéticos
das obras introduzem as crianças no universo estético e que efeitos o conhecimento adquirido no contato com esses livros pode
contribuir para o desenvolvimento da alfabetização e do letramento. Pretende-se, portanto, enfrentar a polêmica sobre a escolarização
do texto literário nas séries iniciais do ensino fundamental e discutir os efeitos da didatização da experiência de leitura do texto poético.
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Para tanto serão analisados os elementos que indicam a existência, no texto literário, de um leitor escolhido a priori, e algumas
metodologias utilizadas por educadores e/ou outros adultos nos processos de mediação de recepção do texto poético pela criança em
fase inicial de alfabetização. Este estudo pretende, pois, aprofundar o debate sobre a utilização da obra de arte, em especial o texto
literário, como pretexto para o desenvolvimento de determinada habilidade de leitura e escrita ou como forma de instrução social e até
mesmo cívica.

OS CONFINS E SUAS RAÍZES: HISTÓRIA E LITERATURA
Maria Aura Marques Aidar (UNIUBE, Uberaba - MG)
Esta comunicação pretende abordar as questões que permeiam a História e Literatura utilizando para isso o livro Vila dos Confins, de
Mário Palmério. Em dissertação de mestrado busquei entender as condições em que foi escrito, o contexto histórico em que se inseria,
qual foi a recepção ao livro de um deputado que tratava de política de forma ficcional. A matéria que Palmério mostrava em sua narrativa
era historicamente formada e registrou de algum modo o tecido social de sua existência. O processo literário foi abordado em dois
momentos, o da escrita e o da leitura. O primeiro em relação à criação, que recebeu influências do contexto da época e da sociedade
em que vivia; o segundo em relação à recepção e à vitalidade da obra, o processo de leitura e interpretação de seus leitores e críticos
que leram o Brasil à sua volta e vislumbraram o que eram e onde estavam. O regionalismo foi pesquisado como movimento literário. Vila
dos Confins apresenta fraudes e falcatruas políticas ocorridas em uma eleição para prefeito num lugarejo perdido no sertão de Minas
Gerais. História e Literatura se identificam na questão narrativa e muito se tem falado sobre a proximidade dos discursos de ambas, de
tal forma que a comparação entre o historiador e o romancista tem sido frequente. O livro foi considerado testemunho histórico. Ao
utilizar a literatura pretendi realizar leituras de fronteira, onde "o literário dá lugar ao histórico com seus componentes narrativos". Sob
uma ótica interdisciplinar esta linha de reflexão vem acompanhando a tendência de se interrogar as fronteiras de conhecimento que a
tradição institucional construiu. A obra literária quando adequadamente interrogada é fonte de pesquisa para o professor historiador que
pretende levar seus alunos a práticas educativas relacionadas ao ensino de história e possibilita importante diálogo entre campos do
conhecimento.

REDES OU COMUNIDADES LEITORAS EM GRUPOS POPULARES E SUAS REPRESENTAÇÕES DO QUE
SERIA "SER LEITOR"
Jaqueline de Grammont (UFOP, Ouro Preto - MG)
Nesta comunicação apresenta-se uma parte significativa da minha pesquisa de doutorado concluída em 2008, na Universidade Federal
Fluminense, intitulada "Livros que andam: disponibilidade, acesso e apropriação da leitura no contexto do programa Literatura em minha
casa. Nessa pesquisa, foi possível identificar algumas redes ou comunidades leitoras que apresentavam diferentes características
relacionadas aos sujeitos, formas de organização e representações sobre leitor e leitura, a partir da perspectiva do letramento e
apoiando-se em uma fundamentação teórica e metodológica que privilegia a microanálise numa perspectiva discursiva. Buscou-se,
então, a partir do próprio discurso dos sujeitos da pesquisa, compreender essas redes ou comunidades, por acreditar que as políticas
e práticas de leitura no Brasil se apóiam mais em idealizações ou representações estrangeiras do que seja leitor do que em práticas e
representações de leitura dos sujeitos reais do nosso país.

GT 07 - ESTUDOS EM MUDANÇA E VARIAÇÃO PARAMÉTRICA
Coordenadores: Carlos Felipe da Conceição Pinto e Edivalda Alves de Araújo
A partir da década de 1980, com o advento da Teoria de Princípios e Parâmetros, os estudos em sintaxe dentro do quadro teórico do
gerativismo se expandiram na investigação comparativa entre línguas diferentes e entre estágios diferentes de uma mesma língua,
considerando que o que há de diferente entre as línguas se restringe a valores diferenciados associados aos parâmetros controlados
por princípios universais da faculdade da linguagem humana. Diante deste referencial teórico, a metodologia de investigação utilizada no
estudo da variação interlinguística também pôde ser utilizada mais recentemente no estudo de variedades de uma mesma língua tendo
em vista que as variedades de uma língua são sistemas linguísticos sujeitos aos mesmos princípios e parâmetros aos quais se sujeitam
línguas diferentes. Este GT tem o objetivo de reunir trabalhos que investiguem a mudança linguística e a variação intralinguística dentro
de uma perspectiva paramétrica a fim de explicar as diferenças entre fases e variedades de diferentes línguas. O estudo da variação
e da mudança paramétrica pode oferecer grandes contribuições para os estudos históricos e dialetais tendo em vista que olha para a
língua-interna, ou seja, para as representações mentais que os falantes fazem do seu sistema linguístico. Essa perspectiva teórica
investiga mais além dos dados linguísticos produzidos pelos falantes, o que pode oferecer grandes contribuições no sentido de se
definir se variedades/estágios de uma língua possuem a mesma gramática ou se possuem gramáticas, portanto sistemas linguísticos,
diferentes.

A RELAÇÃO ENTRE A POSIÇÃO DO TÓPICO E A DE SUJEITO EM CORPORA DOS SÉCULOS XIX PORTUGUÊS EUROPEU E BRASILEIRO
Edivalda Alves de Araújo (UFBA, Salvador - BA)
O movimento de constituintes para a periferia à esquerda ocorre para o atendimento dos critérios relacionados ao discurso, como
sugere Rizzi (2004). Desse modo, podemos dizer que a ordem dos constituintes na periferia à esquerda revela o matching da sintaxe
com a estrutura da informação, o que implica que não se tem uma ordem livre de constituintes: toda e qualquer arrumação na ordem
sintática dos constituintes reflete uma escolha do falante que está relacionada a dois fatores não excludentes: 1. aos requerimentos
sintáticos e 2. aos requerimentos da estrutura da informação. Desse modo, tanto a ordem SVO quanto a ordem VOS refletem as
possibilidades que uma língua tem a seu dispor para organizar os constituintes em uma oração atendendo não só aos requerimentos da
estrutura da informação, mas também aos requerimentos sintáticos. Tem-se, então, que a distribuição sintática dos constituintes revela
de que modo a estrutura da informação está organizada. Tomando como base a proposta de Cardinaletti (2004), para quem, a ordem
SVO pode indicar, além da possibilidade de o sujeito estar deslocado à esquerda, como Tópico ou Foco, a existência de outras posições
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pré-verbais, especializadas para hospedar o sujeito: SubjP e AgrSP, pretendo realizar uma análise entre o português europeu (XIX) e o
português brasileiro (XIX) no que se refere à posição do tópico, para detectar as possíveis semelhanças e diferenças entre elas em
relação à posição do sujeito e à posição do tópico.

A VARIAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES DE CLIVAGEM NO ESPANHOL ATUAL
Carlos Felipe da Conceição Pinto (UNICAMP, Campinas - SP. Bolsista FAPESP)
Os estudos sobre o espanhol têm mostrado que o espanhol europeu moderno apenas apresenta as sentenças pseudo-clivadas (1.
Quien compró el coche fue Juan; 2. Juan fue quien compró el coche; 3. Fue Juan quien compró el coche) enquanto alguns dialetos
do espanhol americano apresentam, além das pseudo-clivadas, as verdadeiras clivadas (4. Fue Juan que compró el coche; 5. Juan
fue que compró el coche). Desta forma, este trabalho faz uma descrição do fenômeno da clivagem em quatro variedades do espanhol
atual, a saber, Espanha, México, Cuba e Argentina, a fim de mostrar que existem diferenças sintáticas e discursivas entre essas
variedades no tocante ao fenômeno da clivagem. As duas hipóteses de pesquisa são: a) tendo em vista suas características
sintáticas atuais, o espanhol cubano apresenta mais tipos de clivagem que as demais variedades estudadas; b) seguindo a proposta
de estandardização do espanhol americano, espera-se encontrar menos tipos no México, que deve apresentar características
semelhantes às da Espanha, um pouco mais de tipos na Argentina e vários tipos no espanhol de Cuba. Em termos formais, é feita uma
nova análise das construções de clivagem e é proposta uma unificação das clivadas básicas e pseudo-clivadas extrapostas, que
variam apenas no traço [±concordância] do núcleo Cº com o elemento focalizado na posição de SpecCP, traço esse responsável pela
variação dessas construções no espanhol atual.

CONCORDÂNCIA DEFAULT E SUBESPECIFICAÇÃO DE TRAÇOS
Danniel Carvalho (UFBA, Salvador - BA)
De acordo com versões recentes do programa minimalista, o licenciamento do DP é determinado pelos traços formais. O DP e os
elementos que entram numa relação de concordância devem mostrar identidade de traços (condições relevantes para as operações
match e value, prerrogativas para Agree). Isso é posto em cheque diante do Português Brasileiro (PB), cujo sincretismo e, consequentemente,
quase irrestrita distribuição dos pronomes pessoais, somados à progressiva perda de morfologia de concordância levantam um
problema para tais condições licenciadoras do DP. Some-se a isso o fato de alguns dos traços formais que entram no processo de
concordância, e.g. gênero, parecerem fazer parte do feixe de traços do pronome, mesmo quando não vêm explícitos morfologicamente
(no contraste entre (i) Ele/Ela é bonito/a e (ii) Euø sou bonito/a, o compartilhamento do traço de gênero se dá morfologicamente entre o
pronome e o adjetivo da small clause no exemplo (i), o que não acontece em (ii), o que, todavia, não impede a convergência de (ii), mesmo
não havendo nenhuma especificação quanto a gênero no pronome de primeira pessoa). Proponho, portanto, que tal generalização na
distribuição dos pronomes pessoais em PB deve-se à sua composição interna. Esta hipótese se baseia na assunção de que pronomes
não são elementos primitivos, isto é, um elemento pré-determinado desde o léxico até sua realização fonética, mas o resultado de um
processo formativo, que se inicia no léxico, com a composição de sua estrutura de traços, e se define ao longo da derivação, de acordo
com as relações sintáticas em que entram. Para tanto, adoto uma teoria de traços formais enriquecida para compor os pronomes em PB,
em que tais traços possuem um status bivalente: são diacríticos, os quais indicam que um objeto sintático tem a propriedade de poder
tanto engatilhar como entrar em uma relação R (função sintática); e também são uma formalização de categorias morfo-semânticas, ou
subcategorias (funções morfo-semânticas). Uma teoria desenvolvida com base na concepção de embricamento e subespecificação de
traços formais é adotada dando suporte à composicionalidade pronominal, solucionando o problema inicial da concordância entre
elementos que diferem em relação a seus feixes de traços. Essa abordagem nos guia a uma descrição mais clara da distribuição dos
pronomes pessoais em PB, dependendo tão somente de sua estrutura interna, o que simplifica consideravelmente a descrição do
processo de concordância em tal língua. Esta proposta também preenche uma lacuna quanto a uma descrição adequada da sintaxe dos
pronomes do PB coloquial sem apelar à visão tradicional de que a distribuição pronominal depende diretamente de sua forma casual e,
em certos casos, da concordância morfologicamente visível.

CONTROLE OBJETO EM PORTUGUÊS: UM CASO DE MUDANÇA LINGUÍSTICA?
André Marcílio Carvalho de Azevedo (UFBA, Salvador - BA)
Nos livros Primeiro, Segundo e Terceiro do corpus trecentista "Quatro livros dos Diálogos de São Gregório", detectou-se absoluta
ausência de construções de Controle objeto com verbos que hoje selecionam infinitivas, como o declarativo dizer: (1) João disse a
Maria1 para PRO1 levantar em lugar das quais ocorrem subjuntivas de sujeito nulo correferente ao objeto (doravante, SCO - "subjuntivas
de correferência ao objeto"): (2) dsg.1.31.5 (...) o sacerdote (…) disse a [os mandadeiros]1 que pro1 se veessen (…). Infinitivas de
Controle objeto em português correspondem a orações subjuntivas latinas ut/ne, conforme ilustram os exemplos: (3) Ele persuadiu a
população a [PRO deixar sua terra]; (4) Civitati persuasit ut de finibus suis (...) exirent ("As pessoas ele persuadiu que de sua terra
saíssem"). Tal padrão sintático no português arcaico (doravante, PA) constitui herança latina, porém o que teria provocado a abertura
para as possibilidades atuais de construções de Controle objeto? O Infinitivo latino tem morfologia de tempo: +T-Agr. Segundo Cecchetto
e Oniga (2001), isto estabelece um Problema de Incompatibilidade - doravante, PI - porquanto PRO deveria ocorrer exclusivamente na
posição-sujeito de infinitivo não-flexionado. O uso de orações subjuntivas ut/ne constitui estratégia para contornar o PI (cf. correspondência
entre (3) e (4)). Do latim ao PA, extintas as especificações +T-Agr, o PI é desativado. PRO não mais sofre restrições em português: SCO
deixa de ser opção exclusiva para verbos de Controle objeto, que, no PA, só gradativamente passam a selecionar infinitivas. Com o
infinitivo flexionado, o infinitivo português inaugura matriz de traços complementar à latina: -T+Agr. Reinstaura-se o PI, sob configuração
simétrica à do latim. Possivelmente o alastramento do infinitivo flexionado constitui estratégia do português para superar o PI. A abertura
às infinitivas, estas gradualmente assumindo a forma flexionada, constitui movimento aparentemente compensatório, revelador de um
sistema "altamente interconectado" (CECCHETTO; ONIGA, 2001).
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INFINITIVO COM VERBOS CAUSATIVOS NO PORTUGUÊS EUROPEU:
UM ESTUDO DIACRÔNICO
Juliana Batista Trannin (UNICAMP, Campinas - SP)
Este trabalho aborda os aspectos sintáticos das construções com os verbos causativos mandar, fazer e deixar que selecionam
complemento infinitivo na história do Português Europeu. A relevância deste estudo está em identificar as propriedades distintas da
gramática que precede o Português Europeu Moderno (PE) no que diz respeito às estruturas causativas, o que permitirá localizar uma
possível mudança na língua. A análise baseia-se na fundamentação teórica da gramática gerativa, especificamente, a Teoria dos
Princípios e Parâmetros. Os dados foram selecionados a partir de vinte e seis textos escritos por autores portugueses nascidos entre
os séculos XVI e XIX, incluídos no Corpus Histórico do Português Tycho Brahe. Os objetivos são descrever e analisar fenômenos como
a Subida de Clítico, marcação de Caso e posição do Sujeito. Nos dados coletados, predominam as construções VV com sujeito nulo até
o século XVIII, quando aumenta a ocorrência das construções com sujeito lexical à direita do infinitivo, precedido ou não por preposição.
Nestes textos, foram encontrados poucos casos de estruturas de Marcação Excepcional de Caso (ECM), todas com infinitivo nãoflexionado. Os exemplos encontrados no que se referem às orações infinitivas flexionadas são sentenças ambíguas, que poderiam ser
consideradas como estruturas ECM, pois o sujeito está na terceira pessoa e não há marcas distintivas entre as duas formas de infinitivo.
Além disso, registra-se um aumento da ênclise no século XIX.

VARIAÇÃO E MUDANÇA LINGUÍSTICA NO FALAR DA COMUNIDADE MATO-GROSSENSE
Jocineide Macedo Karim (UNEMAT)
No Estado do Mato Grosso co-existem diversidades linguísticas. Interessa-nos a variação na concordância de gênero que ocorre na
fala dos nativos de comunidades no interior do Estado. Esta pesquisa objetiva descrever o fenômeno de concordância de gênero, numa
dimensão sincrônica, quando se pode observar a frequência de uso das variantes presença e ausência de concordância de gênero na
fala da comunidade mato-grossense. Resultados obtidos em levantamento prévio apontam uma aparente substituição da variante
regional que conviveu durante muito tempo na comunidade pela variante padrão. Partiremos do pressuposto que, o fato das cidades do
interior do Estado, ter permanecido algumas décadas isoladas, limitar-se com o a fronteira geográfica da Bolívia, além disso, na faixa da
fronteira encontramos ainda uma população formada a partir do encontro entre os povos indígenas e que seus descendentes após
passarem por várias mudanças, de todas as ordens, foram levados a inserir-se nestas comunidades, deixando de existir como grupo
indígena, mas portando uma nova denominação ética. Supomos que os fatos apresentados venham a ser um dos fatores que influenciam
a ocorrência de uma multiplicidade de variedades existentes.

GT 08 - ESTUDOS SEMIÓTICOS E DISCURSIVOS: PESQUISA E ENSINO DE LÍNGUA E COMUNICAÇÃO
Coordenadores: Darcília Marindir Pinto Simões e Jayme Célio Furtado dos Santos
Tendo a priori preocupação com o conhecimento da realidade do ensino de língua portuguesa e a oportuna difusão, no âmbito escolar,
dos achados das pesquisas linguísticas (Simões 2002), objetiva-se nesse G.T., no dizer de Melo (2008) a apresentação de trabalhos de
pesquisadores que desvendam a rede entre o cotidiano da linguagem e a realidade social em seus diferentes usos, criações e estilos,
bem como as possíveis inserções de tais descobertas científicas em projetos político-pedagógicos. O enquadre teórico e analítico sobre
a língua(gem) focalizado nesse GT, conjuga teorias semióticas construídas por Charles S. Peirce (Simões 2002) com o olhar de
diversificadas áreas de investigação. Dentre elas, destacaríamos a linguística crítica (Rajagopalan 2003), as reflexões cognitivistas da
significação (Salomão, 2001), a perspectiva sociointeracionista da linguagem (Branca Telles, 1998) e os fundamentos da estética. Tendo
a abordagem plural linguístico-semiótica como fio condutor (Hallyday/Peirce), a proposta desse GT (Interdisciplinar por natureza)
conduz professores, pesquisadores e demais interessados sobre o fenômeno da Língua(gem) a debates e reflexões.

A AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM POR CRIANÇAS SURDAS: PESQUISA E ENSINO EM LÍNGUA DE SINAIS
Vivian Zerbinatti da Fonseca Kikuichi (UFTM, Uberaba - MG)
O presente trabalho foi elaborado a partir de uma experiência prática realizada na Escola para Surdos Dulce de Oliveira. A experiência
narrada neste texto conta com a participação de uma criança surda, hoje com três anos e quatro meses, uma professora surda e uma
professora bilíngue. A presente pesquisa tem como fundamento teórico o enfoque sócio-histórico de Vygotsky, a teoria bilíngue de
educação para surdos e uma perspectiva sócio-antropológica que percebe a surdez como uma experiência visual. Com este trabalho,
não temos a pretensão de encerrarmos os debates acerca do desenvolvimento da criança surda, porém acreditamos que a socialização
dos resultados percebidos ao longo de três anos, poderá contribuir para a reflexão e atuação de profissionais que buscam compreender
o processo de desenvolvimento sócio-linguístico da criança surda. O trabalho pedagógico iniciou-se em 2006, quando a criança tinha
apenas três meses de idade, e teve como critérios fundamentais a presença da mãe, da professora surda - modelo linguístico e cultural
para a criança e da professora bilíngue. O objetivo principal era propiciar um ambiente linguístico adequado à especificidade do sujeito
surdo, por isso, toda a ação pedagógica sempre foi mediada pela língua de sinais. As professoras desenvolveram atividades pedagógicas
lúdicas e interativas, nas quais a criança interagindo com meio, começava a atribuir significado às ações sinalizadas. O planejamento de
cada atividade foi realizado de forma cuidadosa, respeitando-se as características e prioridades da criança de forma a oferecer
estímulos ambientais e situações-estimulos (ações) que permitissem à criança adquirir, gradativamente, habilidades específicas de cada
área do desenvolvimento. Os resultados apresentados, ainda parciais, demonstram um desenvolvimento harmônico das cinco áreas do
desenvolvimento neuropsicomotor e comprovam que o bilinguismo contribui de forma significativa para o desenvolvimento cognitivo,
afetivo, social e linguístico do sujeito surdo por meio do reconhecimento e valorização da prática da língua de sinais.

56

SELL - SIMPÓSIO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS - UFTM - Uberaba - MG

(ISSN 1984-7610)

A CONSTITUIÇÃO DE SUBJETIVIDADES NO DISCURSO ESCOLAR
Cristina Batista De Araújo (UFG, Goiânia - GO)
A prática de ensino produz subjetividades na esfera escolar, isto é, mobiliza regras ao mesmo tempo éticas e estéticas capazes de
avaliar o que os sujeitos fazem, o que dizem e o que são, a partir de um modo de existência que isso implica (DELEUZE, 1992). Para que
se entenda os processos de subjetivação, é necessário considerar que a língua constitui a condição de possibilidade do discurso; que
os processos discursivos constituem a fonte da produção dos sentidos; e que os enunciados, lugar material em que se realizam os
efeitos de sentido, possibilitam apreender a relação entre a história e o sujeito (FOUCAULT, 2006). Ao formular um enunciado, o sujeito
expressa o seu horizonte conceitual, as regras que o formaram e sua visão de mundo resultante dessas relações constitutivas. Partindo
dessa concepção, esperamos refletir sobre o papel dos sujeitos nas práticas discursivas escolares (SILVA, 1994) e nos propomos a
investigar por que e como, em determinadas épocas, os indivíduos tornam-se sujeitos; que discursos são autorizados a entrarem na
escola a fim de produzir subjetividades; o que a sociedade requer da escola no que se refere à formação do indivíduo e do alunocidadão; como a escolha teórica dos parâmetros curriculares e a prática educativa possibilitam a ética e a autonomia do sujeito.

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA SOB O SIGNO DE NOVAS DISCIPLINAS:
TRANSIÇÃO OU CRISE DE PARADIGMA(S)?
Cláudio Luiz Abreu Fonseca (UERJ-RJ; FAEL/UFPA, Marabá - PA)
O presente trabalho tem por objetivo discutir se a introdução de novas disciplinas em estudos da linguagem na formação do professor
de língua portuguesa resulta de uma transição consensual de uma linguística do enunciado para uma linguística da enunciação ou marca
uma crise de paradigma(s) no âmbito da Linguística. A inserção de disciplinas nos currículos oficiais das licenciaturas em Letras como
a Pragmática, a Sociolinguística, a Análise da Conversação, a Análise do Discurso, dentre outras, além de ampliar as perspectivas de
abordagem da linguagem, tendo em vista as suas manifestações concretas (BAKHTIN, 1992), é uma tentativa de atender à perspectiva
sociointeracionista de linguagem que delineia a seleção e a forma como se devem trabalhar os conteúdos previstos nos PCN de Língua
Portuguesa (BRASIL, 1998). A reformulação de projetos político-pedagógicos dos cursos de Letras (BRASIL, 2002) tem procurado
inserir oficialmente novas disciplinas em estudos da linguagem. Em vista disso, é necessário que se pergunte: Que discursos sobre a
ciência da linguagem são privilegiados nos novos projetos político-pedagógicos em detrimento de outros? Que consequências as
mudanças que estão ocorrendo nos estudos da linguagem, com a inserção de novas disciplinas, podem trazer para as políticas
científico-educacionais que orientam a formação do professor de língua portuguesa? Essas e outras questões nos indicam a pertinência
de se refletir sobre o momento de crise ou de transição de paradigma(s) em estudos da linguagem e sua implicação na formação do
professor de língua portuguesa.

A LEITURA INTERPRETATIVA: PELOS CAMINHOS DOS SIGNOS
Rosane Reis (UERJ - Sistema Elite de Ensino. Rio de Janeiro - RJ)
Ao se analisarem as provas de Português dos concursos Vestibulares das universidades públicas brasileiras, percebe-se claramente
uma preocupação das bancas com as competências lexicais dos candidatos, uma das quais diz respeito à leitura semiótica dos
textos escolhidos para interpretação. Surge, então, uma percepção incontornável: as questões de Português Instrumental desses
concursos devem orientar o professor a dar uma nova feição às suas aulas. Nesse sentido, elaborou-se este trabalho com o objetivo
de abordar os principais caminhos com que os professores de Língua Portuguesa devem conduzir a leitura de seus alunos de ensino
médio com vistas a um bom aproveitamento nas provas do concurso Vestibular. Uma leitura contextualizada, já que a seleção lexical
dos textos é projetada no âmbito de outras áreas do conhecimento humano, e direcionada pela iconicidade diagramática, isotópica e
lexical. Essa é uma meta abordada neste trabalho, que sugere a implantação de uma metodologia nova e especial nas aulas
preparatórias e que exige um olhar ampliado e obrigatório do docente pelos certames do concurso, para sustentar uma teoria de
linguística textual mais produtiva ao desenvolvimento das capacidades de leitura que irão auxiliar no reconhecimento das respostas
certas de questões de compreensão textual.

A SEMIÓTICA PEIRCEANA EM CLARICE LISPECTOR: MEDO DA ETERNIDADE?
Ana Cristina Malfacini (UniFOA)
A partir do século XIX, o filósofo e matemático norte-americano Charles Peirce deixou ao mundo científico sua contribuição no tocante
à Lógica, mas só no século XX esse estudo se consolidou como o que se chama hoje de Semiótica Peirceana, analisando os signos e
dividindo-os em ícones (primeiridade), índices (secundidade) e símbolos (terceiridade). Estabelecendo como ponto crucial de seus
estudos o signo, "uma coisa que representa outra coisa" (Santaella, 2006: 58), Peirce acreditava que o ato de interpretar dependeria do
conhecimento de outro signo, pois seria "traduzir um pensamento em outro pensamento num movimento ininterrupto" (idem: 52). Assim,
o signo se dirigiria ao que está fora dele, seu objeto; a alguém, em cuja mente estaria o pensamento e, por fim, ao sentido que o
pensamento daria a sua tradução. À luz desse pressuposto teórico, fazemos a interpretação do conto "Medo da Eternidade", de Clarice
Lispector, propondo uma leitura dialógica (Bakhtin, 2002), em que o aluno é capaz de interagir com o texto, argumentando sobre ele.
Nessa perspectiva, acreditamos tornar o sentido construído na interação entre atores - construtores sociais - e texto - lugar da
interação (Koch, 2006), propiciando ao alunado ferramentas para uma leitura rica, interativa e atraente, com uma extensa produção de
sentidos a ser explorada.

ASPECTOS SEMIOLÓGICOS DO TEXTO E FRUIÇÃO ESTÉTICA
Flávio Garcia (UNISUAM; UERJ, Rio de Janeiro - RJ)
Este texto visa a responder às nossas reflexões acerca de seu próprio título, nome de disciplina que ministramos no Programa de PósGraduação lato sensu em Letras da UNISUAM. O título leva a pressupor uma ementa que abarque, a um só tempo, fundamentos da
Estética, ciência específica e envolvida por incontáveis e intermináveis contendas em torno de sua existência própria e de seus campo
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de saber e objeto de estudo, e da Semiologia, outra ciência não menos polêmica, já desde sua nomeação, às vezes cambiante entre
Semiologia ou Semiótica, ora com neutralização das possíveis diferenças ora absolutamente distintas entre si.

DA PALAVRA À IMAGEM: LITERATURA E CINEMA - "O NOME DA ROSA"
Lélio Favacho Braga (UFPA. Apoio: SEDUC/PA)
O presente artigo tendo a obra "O Nome da Rosa" do escritor italiano Umberto Eco, como objeto de análise, suscita um estudo
comparativo entre o texto literário e o texto cinematográfico. Considerando o nível de envolvimento do literato com vários aspectos, a
saber, o relacionar da obra em questão com o contexto histórico, tanto na obra literária quanto na cinematográfica. A relação existente
entre a literatura com outras práticas semióticas, como o cinema. O estruturar da análise de idéias contidas no texto literário e fílmico e
a possibilidade de estabelecer uma análise comparativa entre as duas artes: cinema e literatura, no analisar de pontos convergentes e
divergentes contidas em ambas.Palavras - Chave: Umberto Eco; Literatura; Cinema; O Nome da Rosa; Semiótica.

IMAGENS DA ERA DO JAZZ EM THE GREAT GATSBY: UMA RELAÇÃO ENTRE LITERATURA E CINEMA
Luciana Teresinha da Silva (UFU, Uberlândia - MG)
Este trabalho propõe a aproximação entre a obra literária de Francis Scott Fitzgerald (1896 - 1940), The Great Gatsby (2005), e a sua
versão fílmica homônima, escrita por Francis Ford Coppola (1939 - ), lançada em 1974, e dirigida por Jack Clayton (1921 - 1995). A
literatura tem sido um dos pontos de partida do cinema, evidenciando uma relação entre duas artes, a qual é estudada por muitos
teóricos. Segundo Marcos Silva, "evocar as relações entre literatura e cinema é festejar apoios e apropriações que ambos se fazem
reciprocamente, com a condição de continuarem a existir em suas especificidades" (SILVA, 2008, p.19). Em concordância com as
palavras de Silva, acredita-se que o diálogo entre literatura e cinema seja algo muito frequente, embora isso não garanta que uma grande
obra literária resulte em um filme maior, já que sempre se tratarão de obras diferentes. Além disso, deve-se atentar para o fato de que
essas duas formas de arte geralmente visam dominar a atenção do leitor / espectador por meio do andamento de uma narrativa. O
elemento que norteará esta pesquisa não está pautado no critério da fidelidade, porque, como afirma Randal Johnson em seu texto
Literatura e Cinema, Diálogo e Recriação: O Caso de Vidas Secas, "uma insistência na fidelidade também geralmente ignora o fato de que
a literatura e o cinema constituem dois campos de produção cultural distintos, embora em algum nível relacionados." (JOHNSON, 2003,
p.44). Nessa linha de pensamento, propõe-se o estudo da adaptação feita por Coppola a partir da obra literária de Fitzgerald, observandose as semelhanças, e a releitura do cineasta, mas evitando afirmar que o filme não foi "fiel" à obra literária. Assim, a fundamentação
teórica está pautada no trabalho de autores como: Aguiar, Amorin, Aumont [et al], Bernardet, Brito, Carrière, Davi, Guaranha, Johnson,
Martin, Pellegrini e Xavier, entre outros.

MULTIMODALIDADE E GÊNEROS TEXTUAIS: INTERSEÇÃO ENTRE A SEMIÓTICA SOCIAL E O
INTERACIONISMO SOCIODISCURSIVO
Viviane Martins Duarte (CEFET-MG, Belo Horizonte - MG)
Esta é uma comunicação de natureza teórica, na qual explicitaremos parte do embasamento de uma pesquisa sobre textos multimodais
e letramento, que investigou habilidades envolvidas na leitura de gráficos publicados junto a notícias da Folha de São Paulo em um grupo
de alunos do Ensino Médio. Em nossa pesquisa, partimos da premissa de que o gráfico e a notícia são multimodais, pois, assim como o
gráfico pode acrescentar informações à notícia e lhe conferir credibilidade, por meios visuais, também a notícia acrescenta informações
ao gráfico, como as justificativas dos dados apresentados nele.Na ocasião da fundamentação teórica da dissertação de Mestrado,
tentávamos conceituar e descrever o gráfico como um gênero textual integrado à notícia, não apenas um recurso ilustrativo, e,
percebendo que o interacionismo sociodiscursivo (BRONCKART; 1999) tratava de textos exclusivamente verbais, procuramos referências
na semiótica. A semiótica social (JEWITT; KRESS, 2003) se revelou aplicável aos nossos estudos, além de apresentar premissas afins
ao modelo de análise e aos conceitos levantados em Bronckart (1999). Gostaríamos de compartilhar com os demais participantes do
grupo temático os conceitos-chave advindos da semiótica social que nos foram úteis, bem como estabelecer um paralelo entre tais
conceitos e o interacionismo sociodiscursivo.

O LÉXICO DO SABER/ CONHECIMENTO NA RETÓRICA E SEDUÇÃO PUBLICITÁRIA
Eliana Meneses de Melo (UBC; UERJ, Rio de Janeiro - RJ)
Esta comunicação apresenta estudo sobre as linguagens em circulação na sociedade contemporânea, nas dimensões do saber /
conhecimento. Divulga resultados da pesquisa Saber / Conhecimento como Produto de Consumo. Marcas, Produto e Sedução Discursiva
desenvolvida em nível de Pós-doutorado no programa de Pós-Graduação em Língua Portuguesa da UERJ, tendo como tutora a Profª Drª
Darcília Simões. Analisa o cenário educacional brasileiro tendo como eixo condutor o discurso publicitário destinado ao produto
educação. O fazer investigativo gira em torno dos valores em circulação apreendidos através de peças publicitárias e nas projeções
para a formação da identidade cultural do sujeito-aluno-consumidor-cliente. O Estudo alinha-se à Semiótica, Semântica e Lexicologia.

O PROCESSO DE NOMINALIZAÇÃO AKWE-XERENTE: UMA ABORDAGEM SÓCIO-COGNITIVA
Jayme Célio Furtado dos Santos (UERJ; SEE, Rio de Janeiro - RJ)
Partimos da hipótese geral de que há uma interpenetração entre a língua e a visão do mundo dos que a falam (Salomão, 2001). O
processo de nominação xerente parece-nos um fenômeno mais abrangente e complexo do que poderia supor um linguista de orientação
formalista que não levasse em consideração as noções de cultura, cognição, contexto situacional e histórico. De alguma forma, um
nome próprio masculino do tipo "Tpêmekwa", evoca experiências que perpassam o objeto de estudo de qualquer linguística do
significante, permitindo a constatação da presença de um sistema de valores ontológicos, étnicos, categoriais que se projeta figurativamente
não apenas na experiência vivenciada pelo indígena detentor deste nome, mas na própria estruturação da auto-identidade étnica e da
coesão grupal.
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OS POETAS DE ORFEU
Paulo Eduardo de Barros Veiga (UNESP; FCLAR, Araraquara - SP)
Haja vista o desenvolvimento das ciências linguísticas e principalmente da Semiótica, é plausível que a pesquisa forneça aos estudos
de língua e de literatura latinas os avanços das recentes análises metodológicas, não encontrados na tradição do humanismo. Investigarse-ão o signo, a sua expressão e os efeitos de sentido que contribuam para a formação do poético e da estética do texto. Do mesmo
modo, tendo a consciência de que se trabalha com falas latinas de indivíduos com alta competência linguística, os quais seriam os poetas
latinos Ovídio e Virgílio, cujos versos (excertos) constituem o corpus da pesquisa, verificar-se-á a estrutura poética a fim de descobrir,
particularmente, isto é, verso a verso, de quais recursos de expressão o poeta utilizou para alcançar o efeito de sentido suscitado. Para
tanto, cumprem-se etapas necessárias a fim de alcançar os possíveis efeitos de sentido encontrados na poesia, especificamente, na
latina: tradução e notas, resgate das referências à cultura e mitologia romanas, metrificação e estudo da poética da expressão. Parece
oportuna a proposta de desenvolver um trabalho de investigação científica que procure abordar o texto latino valendo-se do instrumental
teórico que fornecem a Linguística, a Poética, a Semiótica Literária, enfim, a Estilística em sentido amplo, aí compreendidos não só
trabalhos de análise e crítica modernas, mas também os da descrição e interpretação textual.

SEMIÓTICA DO DESENHO NA COGNIÇÃO LINGUÍSTICA
Maria Suzett Biembengut Santade (UMINHO-PT- UERJ- FIMI- FMPLM- SELEPROT)
Reflexão sobre a semiótica do desenho no ensino da língua. O ensino estabilizante da língua silenciosa distancia-se da cognição
linguística da realidade do aprendiz. Busca-se a metodologia de base pictorial ancorada na teoria geral dos signos de Peirce para
compreender a palavra confluída no desenho, pois qualquer desenho é um signo, desde os incipientes grafismos da criança até as
formas abstratas e a lógica matemática dos desenhos dos grandes pintores da história da arte. Com esse objetivo, explora-se a
semiótica peirceana conclamada nos três tipos de signo [ícone, índice e símbolo] que se integram, mas o desenho parece ser bem mais
espontâneo e também consiste na recepção e reprodução de um objeto concreto, ou melhor, de um mapeamento de algo da realidade;
e, ainda, o desenho pode representar as coisas mesmas da vida cotidiana às obras de arte pela transcendência do imaginário linguístico
do sujeito a outros sujeitos.

TEORIA DA ICONICIDADE VERBAL: APLICAÇÕES
Darcilia Marindir Pinto Simões (UERJ, Rio de Janeiro - RJ, PUC-SP; SELEPROT)
Teoria derivada da Semiótica de Peirce (1839-1914), com fulcro na tríade ícone, índice e símbolo, que busca objetivar a descrição
linguística. As classes, categorias, funções e valores gramaticais são discutidos em perspectiva funcional (Halliday, 1985) e cognitiva.
Constrói-se matriz de análise linguístico-semiótica, com que se realiza um trabalho preponderantemente funcional, a partir da explicitação
das relações semântico-pragmáticas dos signos em interação. Aquelas são interpretadas segundo seu potencial imagético (os ícones),
indutor (os índices) e conotativo (os símbolos). Objetiva-se demonstrar a relação dinâmica entre signos, significados e sentidos a partir
da observação dos processos ideacional e interacional e de suas consequências textuais. Procura-se mostrar os signos como
produtos dinâmicos que podem contribuir para a identificação de cenários, personagens, idéias, ideologias etc.

GT 09 - ETHOS EM MÚLTIPLOS OLHARES
Coordenadores: Acir Mário Karwoski e Eduardo Lopes Piris
O ethos enquanto imagem de si no discurso (AMOSSY, 1999) é um fenômeno enunciativo 'inescapável'. Ao utilizarmos palavras no
processo de comunicação, não temos como fugir das imagens discursivas criadas pela maneira de dizer que necessariamente remete
a uma maneira de ser. Não temos como fugir dos ethé criados na incorporação pelo interlocutor, o fiador do discurso. Para Maingueneau
(2008), ethos designa um efeito de subjetividade, de conotação. O tom que um texto assume diz respeito a um feixe de impressões que
motivam o leitor a se envolver com o texto tornando-se, assim, o fiador do discurso. Ao nos propormos a reunir trabalhos que abordem
questões de ethos em múltiplos olhares, queremos abrir espaço nos estudos em Análise do Discurso (AD) para congregar reflexões
acerca do tema relacionando, preferencialmente, trabalhos a respeito de ethos institucional, ethos em sala de aula (ethos do professor
e ethos dos alunos), ethos no discurso político ou ethos no discurso publicitário. O presente Grupo de Trabalho (GT) tem como objetivo
reunir comunicações individuais que abordem a questão do ethos em múltiplos olhares, a fim de trazer contribuições para os estudos na
área. Terão preferência trabalhos que descrevam os princípios de constituição do ethos tendo como referencial teórico estudos da
Análise do Discurso e do Círculo de Bakhtin, preferencialmente que articulem ethos com gêneros de discurso, interdiscurso e estilo.

A CONSTITUIÇÃO DISCURSIVA DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS NA MÍDIA: ITAÚ PERSONNALITÉ E
BANCO DO BRASIL
Andréia Nogueira Ferreira (UNIFRAN, Franca - SP)
Em nosso trabalho estudamos o processo de compreensão da linguagem a partir dos pressupostos teóricos da Análise do Discurso
(AD) de origem francesa, segundo a qual, discurso é o lugar em que língua e ideologia se relacionam, sendo efeito de sentidos entre
locutores. Buscamos como suporte teórico os estudos do discurso realizados por Pêcheux e, principalmente, os de autores
contemporâneos, tais como Maingueneau e Charaudeau. Sob a linguagem são escondidos mecanismos de dominação, relações de
poder e a Análise do Discurso busca desvendar esses mecanismos que se escondem por trás da linguagem. Entende-se que o mundo
midiático participa da construção do imaginário popular, o que permite aos indivíduos e instituições perceberem a si mesmos e esboçar
suas identidades. Tomamos como objeto de estudo comparativo duas séries de propagandas veiculadas em mídias impressas em 2007,
tais como as revistas Piauí, Veja, Isto É, Cláudia, Época, Época Negócios, e Você S/A: (a) propagandas de um segmento do Banco Itaú,
o Itaú Personnalité, que tem por objetivo oferecer aos clientes, pessoas físicas de alta renda, uma opção diferenciada de atendimento,
e, ainda, a primeira edição da revista Itaú Personnalité; (b) a mais recente campanha publicitária do Banco do Brasil (2007). Pretende-se
analisar como se dá a construção desses discursos publicitários, as cenas enunciativas e o ethos, observando quais os traços de
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identidade das referidas instituições. Nosso objetivo, ao selecionar estes corpora é o de contrastar as estratégias discursivas das duas
instituições nas propagandas em questão, ou seja, de um segmento direcionado a pessoas físicas de alta renda, o Itaú Personnalité, e
de outro segmento visado pelo Banco do Brasil, pessoas de menor poder aquisitivo. Buscamos observar se há diferenças nessas
relações entre os bancos analisados e os consumidores almejados, se há estratégias discursivas distintas ou se, no fundo, a
abordagem discursiva é a mesma.

A CONSTRUÇÃO DO ETHOS NO DEBATE TELEVISIVO: REFLEXÕES SOBRE GÊNERO "DEBATE" E
SOBRE A CONSTRUÇÃO DO ETHOS EM DISCURSOS ORAIS
Maíra Avelar Miranda (PUC-MG; CEFET-MG, Belo Horizonte - MG)
Neste trabalho, pretendo tecer algumas considerações de ordem teórica sobre a questão da construção do ethos no debate televisivo
observando como as restrições situacionais e os rituais linguageiros deste gênero interferem na construção do ethos. Para tanto, será
feita uma análise contrastiva da fala dos candidatos Márcio Lacerda e Leonardo Quintão, candidatos à prefeitura de Belo Horizonte, na
emissão televisiva do debate entre os candidatos, exibido no dia 08/10/2008 pela emissora "Band". Segundo Maingueneau (2006), na
elaboração do ethos, ocorre a interação de fatores de ordens muito diversas. Os índices dos quais se vale o interlocutor para realizar
tal elaboração vão desde a escolha de registros da língua e das palavras até o planejamento textual, passando pelo ritmo e modulação
da voz. Além disso, há uma articulação de elementos verbais com elementos não-verbais, tais como: gestos, vestimentas, entre outros.
Portanto, o ethos pode provocar no destinatário efeitos que não decorrem apenas das palavras. "O ethos se elabora, assim, por meio
de uma percepção complexa que mobiliza a afetividade do intérprete, que tira suas informações do material lingüístico e do ambiente"
(MAINGUENEAU, 2006, p. 57) Sendo assim, buscarei analisar, além das regularidades que caracterizam o gênero "debate televisivo",
variáveis verbais e não-verbais que incidem na construção do ethos dos candidatos. Utilizarei como referencial teórico-metodológico,
além das proposições feitas por Maingueneau (2006) acerca do ethos, as proposições feitas por Charaudeau (2006) acerca do debate
político, bem como pesquisas recentes em Pragmática e Análise do Discurso que visam a conectar o campo retórico e o campo
discursivo (Amossy, 2000; Auchlin, 2004; Burger, 2004, dentre outros pesquisadores).

A CONSTRUÇÃO MULTIMODALIZADA DOS DIVERSOS GÊNEROS TEXTUAIS PRESENTES NA REVISTA
PEPSI TWIST: UMA ANÁLISE DO ETHOS CONSTRUÍDO PELOS LIMÕES DA PEPSI
Atilio Augustinho Matozzo (UFPR, Curitiba - PR; FAFIUV e GenTE, União da Vitória - PR)
Nosso trabalho tem como objetivo principal a análise da constituição do ethos da revista Pepsi Twist, a qual é um adendo de outras
revistas de circulação nacional: Mundo Estranho, Capricho, Loveteen e Superinteressante. A revista Twist é endereçada aos leitores
jovens, com isso todos os gêneros que ela apresenta em sua formulação são carregados de hibridismo e interdiscursos, apresentando,
dessa maneira, a evolução social dos gêneros. A construção imagética, responsável pela circulação da revista, está principalmente
centrada em seus editores: dois limões, que conduzem, magistralmente, cada sessão da revista na criação de uma imagem positiva do
refrigerante Pepsi. Assim, desenvolvemos nossa pesquisa em três partes interligadas entre si. Primeiramente, concentramo-nos na
constituição e no levantamento do corpus da pesquisa, construído por cinco edições da revista Twist, bem como de notícias a respeito
do lançamento da primeira edição da revista. Posteriormente, passamos ao levantamento teórico, centrando nossas atenções num
processo dialógico entre as teorias do discurso e do texto, passando pela constituição da noção de gêneros e do ethos discursivo. Por
fim, desenvolvemos a análise do corpus, revisitando as teorias de: Maingueneau (1997), Pêcheux (1988), Bakhtin (2002), Amossy
(2005), Possenti (2004), entre outros. Acreditamos que com nossa pesquisa possamos desfazer uma série de mitos e problemas de
interpretação teórica que permeiam os estudos da evolução dos gêneros textuais/discursivos, assim como a construção persuasiva
movida pela imagem construída dos limões da Pepsi, que promovem o refrigerante através de movimentos sutis dentro dos inúmeros
gêneros presentes na revista.

A CONSTRUÇÃO DO ETHOS INSTITUCIONAL DO BANCO DO BRASIL EM ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS
Acir Mário Karwoski (UFTM, Uberaba - MG)
O objetivo do trabalho é descrever os princípios de constituição do ethos institucional do Banco do Brasil em anúncios publicitários
publicados na revista Veja nos anos de 2001 a 2007 especialmente as campanhas publicitárias com os slogans "O tempo todo com você"
e "Todo seu" em dois contextos distintos, quais sejam, no segundo mandato do Governo Fernando Henrique Cardoso e nos mandatos
do Governo Luís Inácio Lula da Silva. Nesse ínterim, visualizamos uma mudança do ethos institucional do Banco do Brasil no discurso
publicitário. A fundamentação teórica do trabalho está sustentada em estudos de retórica clássica, de nova retórica, da Análise do
Discurso, gênero de discurso e estilo. O ethos enquanto imagem de si no discurso (Amossy, 2005) é argumento que estabelece um
contrato fiduciário entre enunciador e enunciatários na dimensão interdiscursiva. A contribuição de Maingueneau (2005; 2008) acerca
do conceito de fiador, voz que se deixa falar na instância subjetiva e instaura a incorporação da imagem do enunciador pelos
enunciatários, amplia-se com a nossa contribuição ao propormos os conceitos de fiador-partícipe e fiador-paradoxal. O primeiro
consiste na voz comum partilhada entre enunciador e enunciatários; o segundo consiste numa voz que explicita imagens não partilhadas
pelo enunciatário e cuja voz não é a mesma do ethos do enunciador. A imagem institucional construída pelo Banco do Brasil no discurso
publicitário é um excelente argumento de persuasão e de explicitação do ethos; uma excelente e original estratégia da linguagem
publicitária de sedução dos clientes.

A FORÇA DA IMAGEM DE SI AO SIGNIFICAR A CORRUPÇÃO NO DISCURSO JORNALÍSTICO:
CORRUPÇÃO NO DISCURSO JORNALÍSTICO
Sidnay Fernandes dos Santos (UFSCar, São Carlos - SP, UNEB, Caetite - BA)
Nesta comunicação, com o objetivo de analisar o discurso sobre a corrupção no acontecimento acerca do "mau uso" dos cartões
corporativos do governo federal brasileiro, discutimos questões referentes aos sujeitos e às imagens discursivas materializadas no
texto de capa da revista Veja, edição 2047, e em sua respectiva reportagem. De posse desse nosso material de análise, questionamos
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os sentidos que são produzidos sobre as denúncias de irregularidades no uso dos cartões de crédito do governo e identificamos, a
partir da cena enunciativa, as posições do sujeito que fala e do sujeito para quem se fala. Como, para Maingueneau (1997), o discurso
é uma organização de restrições que regulam uma atividade específica e a enunciação é um dispositivo constitutivo da construção do
sentido e dos sujeitos que aí se reconhecem, tentamos explicar as formulações enunciativas que mobilizam forças em prol de determinadas
organizações sociais e, assim, buscamos refletir sobre o poder - ou disputa pelo poder - das instituições midiáticas na atividade de
escrita da história. Tendo como aparato teórico-metodológico a Análise de Discurso de tradição francesa, priorizamos, para nortear
nossa reflexão, aspectos teóricos propostos por Michel Pêcheux acerca do conceito de formações imaginárias e a concepção de ethos
postulada por Dominique Maingueneau.

A IMAGEM DE SI EM VÍDEOMONTAGENS DO YOUTUBE
Lígia Mara Boin Menossi de Araujo (UFSCar, São Carlos - SP)
Dominique Maingueneau (2005) afirma que qualquer texto, independentemente de ser escrito, oral, visual ou multimodal "tem uma
"vocalidade" específica que permite relacioná-la a uma caracterização do corpo do enunciador, a um "fiador" que por meio de seu "tom",
atesta o que é dito". É esse fiador que garantirá que a enunciação da instância subjetiva seja aceitável ou recusável. Há para o teórico
do discurso francês "um mundo ético do qual o fiador é parte pregnante e ao qual ele dá acesso. É por meio de sua própria enunciação
que um discurso apoiando-se em estereótipos culturais deve encarnar o que prescreve". Nesta comunicação, seguindo as reflexões
de Dominique Maingueneau acerca da noção discursiva de ethos, analisaremos a imagem que o enunciador constrói de si em
videomontagens do Youtube, que tomam como alvo derrisório a fala do então candidato Luís Inácio Lula da Silva. Trabalharemos mais
especificamente com as vídeomontagens "Lula escorregadas" e "Lula bebum", inicialmente, dadas em narrativa durante o segundo turno
das eleições presidenciais brasileiras de 2006. Nesse objeto discursivo, descreveremos/interpretaremos a cena enunciativa presente
nas vídeomeontagens, evidenciando as suas cenas genérica, englobante e cenografia. Trata-se de refletir sobre os traços semânticos
que constituem o "corpo enunciante" do enunciador Youtube.

A POLÊMICA E A CONSTRUÇÃO DO ETHOS NO DEBATE POLÍTICO DAS ELEIÇÕES PARA PREFEITURA
DE MARINGÁ/2004
Eliana Alves Greco (UEM, Maringá - PR)
Esta comunicação tem por objetivo apresentar a construção do ethos do sujeito empírico Sílvio Barros, do Partido Progressista, que
disputava o cargo para prefeito do município de Maringá-PR, no ano de 2004. Para tanto, escolhemos um corpus constituído pelo debate
político televisivo entre os dois candidatos do segundo turno - João Ivo Caleffi (PT), que buscava a reeleição, e Silvio Barros, representante
da oposição. A pesquisa, situada no âmbito da Análise do Discurso, em especial na vertente atualmente representada por Maingueneau,
possui como eixo do dispositivo teórico-analítico as noções de polêmica e de ethos. A polêmica é aqui entendida em seu sentido restrito,
significando a coexistência de formações discursivas contrárias em um mesmo espaço discursivo (BRANDÃO, 1997). O discurso
polêmico se manifesta em diferentes gêneros, inclusive no debate político, em que o sujeito desqualifica a fala de seu adversário, numa
situação em que duas posições opostas se confrontam. Nesse movimento polêmico, constrói-se o ethos dos sujeitos envolvidos no
debate. A noção de ethos com a qual trabalhamos nas análises discursivas é a desdobrada por Maingueneau para a Análise do Discurso
e conceituada como a personalidade do enunciador revelada pela enunciação. Considerando que o debate é o momento discursivo de
interação entre sujeitos políticos, a importância desta pesquisa está em mostrar de que forma a polêmica contribui para a construção do
ethos do sujeito e a desconstrução da imagem de seu adversário. Nesse sentido, a pesquisa revela que os enunciados do sujeito
construíram um ethos de homem competente e experiente, portanto, qualificado para assumir a administração pública da cidade e ser
considerado digno de crédito, e construiu a imagem de seu adversário de incompetente, desacreditando-o diante dos eleitores.

A REPRESENTAÇÃO DO NEGRO EM PROPAGANDAS VEICULADAS EM LOCAIS PÚBLICOS DE
UBERABA
Rita Maria Fonseca Matos Chagas (UPM, São Paulo - SP)
A despeito dos avanços e conquistas do negro nos mais diversos setores, no Brasil, é do conhecimento de muitos que em algumas
áreas, tais avanços e conquistas têm ocorrido de modo tímido. No que concerne, por exemplo, à participação dos afro-descendentes
brasileiros na mídia, Correa (2006), Trindade (2008), dentre outros, revelam em suas pesquisas, não somente a pouca visibilidade do negro
em propagandas, mas também uma participação baseada em estereótipos. Essas considerações levam a discutir não somente o fator
quantidade de participação, mas a qualidade dessa participação, ou seja, questiona-se a forma como o negro tem sido representado.
Pretende-se, neste trabalho, problematizar as formas de representação do negro em propagandas veiculadas em locais públicos de
Uberaba e os possíveis desdobramentos éticos decorrentes desses modos de representação. O corpus da pesquisa consiste de
propagandas comerciais e informativas cujos suportes são cartazes e outdoors localizados nas ruas do centro da cidade e em Postos de
Saúde dos bairros de Uberaba. Utilizam-se, para as análises do corpus, os pressupostos teóricos da Análise de Discurso Crítica (ADC),
conforme advogam Fairclough (1997, 1992 e 2001), Resende e Ramalho (2006), Van Leeuween (1997); noção de Ethos segundo estudos
de Maingueneau (1997, 2007) e a noção de ideologia conforme estudos de Thompson (1995), dentre outros. Levanta-se a hipótese que
o ethos do negro, nessas propagandas, além de ser uma estratégia persuasiva, acaba se tornando um mecanismo de cristalização e
reprodução das dimensões culturais e ideológicas da hegemonia. As análises preliminares demonstram que a representação do negro, a
despeito dos diferentes ethé, ainda é associada às funções e posições sociais que remontam os tempos da escravidão.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O ETHOS INSTITUCIONAL: O EXEMPLO DOS DIÁRIOS
O GLOBO E CORREIO DA MANHÃ
Eduardo Lopes Piris (USP, São Paulo - SP; Estácio UniRadial, Ibiúna - SP)
Esta comunicação é um recorte de nossa pesquisa de doutorado que visa mostrar de que maneira alguns mecanismos linguísticodiscursivos da língua portuguesa são mobilizados para a construção da dimensão subjetiva do discurso jornalístico, sobretudo o
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jornalismo político. Pretendemos, neste grupo de trabalho, apresentar uma análise dos editoriais dos jornais Correio da Manhã e O Globo
publicados nas primeiras edições de abril de 1964, momentos que sucederam a deposição do presidente João Goulart. A análise incidirá
sobre a construção do ethos discursivo desses dois jornais, focalizando aí o problema do ethos institucional: noção que recobre a idéia
da imagem do enunciador não antropomorfizado, o qual se inscreve discursivamente não com um nome de pessoa, mas com nomes
como Banco do Brasil, Volkswagen, Dolly, Correio Braziliense, Extra Hipermercados, SBT. Propormos esse desdobramento da noção de
ethos, conduzindo nossa discussão na esteira dos trabalhos de Dominique Maingueneau, sobretudo as adaptações que o autor faz do
ethos retórico para o quadro teórico da Análise do Discurso. A apresentação da noção de ethos institucional, tal como pretendemos
formular, dialoga também com os trabalhos de Ruth Amossy, Oswald Ducrot, Pierre Bourdieu, Armando Plebe, Ekkehard Eggs, Roland
Barthes e Gilles Declercq. Por fim, considerando que o ethos institucional do jornal corresponde ao modo de ser e de se comportar na
esfera jornalística de uma dada sociedade, nossa análise revela a contraposição de dois ethé bem distintos, pois emerge do discurso
do Correio da Manhã o ethos de um jornalismo atuante, ao contrário do discurso d'O Globo que constrói um ethos de espectador. Que
tipo de jornalismo político foi praticado em um momento tão delicado da história política do Brasil? Esse tipo de questão mostra como o
estudo do ethos institucional pode se mostrar relevante para aqueles que se preocupam com o jornalismo e o seu discurso.

EFEITOS DE VERDADE, ETHOS E RELAÇÕES DE PODER NO DISCURSO JURÍDICO
Marília Valencise Magri (UFSCar, São Carlos - SP)
A emergência das formas jurídicas ao longo da história mostra que o Direito, enquanto espaço de conflito discursivo institucionalizado,
não é supra-social ou natural, mas um produto de relações de luta e de poder. O exercício do discurso jurídico é assim uma forma política
de gestão da linguagem e de poder que, por meio da operação de argumentos, cria efeitos de verdade. Diante desse quadro, nossa
questão de pesquisa é estudar, a partir da materialidade do discurso, a constituição do ethos enquanto procedimento agenciado para a
construção de efeitos de verdade no processo jurídico. Considera-se, para avaliar esses procedimentos, que os sujeitos são constituídos
pela linguagem e que esta é afetada por estratégias discursivas. Tomando como corpus de análise os autos de um processo de
homicídio em que uma mãe mata o agressor sexual de seu filho pequeno, este trabalho busca compreender, a partir da noção de ethos,
as imagens que são construídas dos personagens processuais em seus diversos depoimentos à Justiça. Para isso metodologicamente
a pesquisa ampara-se nos conceitos de sujeito e poder, como propostos por Michel Foucault, e no conceito de ethos, a partir das
diversas contribuições que a Linguística agrega ao conceito. Espera-se delinear os procedimentos para a constituição de efeitos de
verdade e relações de poder em uma situação de disputa de falas que buscam legitimar seus objetos discursivos, tendo como objetivo
refletir em que medida o saber jurídico se constitui numa prática discursiva que diferencia os indivíduos a partir de relações de poder
historicamente constituídas.

ENUNCIADOR E AUDITÓRIO: OS COMPOSITORES DO ETHOS NOS DISCURSOS DE POSSE DOS
PRESIDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Claudia Maria Gil Silva (UERJ, Rio de Janeiro - RJ)
Verificaremos neste trabalho, sob uma perspectiva linguística, a constituição do ethos nos discursos de posse dos Presidente do
Supremo Tribunal Federal. As considerações apresentadas visam a situar o ethos como elemento necessariamente construído no
discurso e, levando-se em conta o objetivo persuasivo que dele demanda, será enfocado como componente eficaz da persuasão.
Esses discursos, por determinarem uma prática sócio-comunicativa, apresentam certas características que os inserem em determinados
domínios discursivos, os quais suscitam um "contrato" que, explícito ou tácito, será capaz de confirmar a interdependência e relevância
de enunciador e auditório para a constituição do ethos nesse gênero textual. Considerando a possibilidade de que esses textos
transitam nos domínios discursivos jurídico e político, analisaremos os discursos de posse dos Presidentes do Supremo Tribunal Federal
enfocando as escolhas estilísticas realizadas que ora permeiam o domínio discursivo jurídico, principalmente no que tange ao léxico e
à polidez, ora ao político - lugar em que os parceiros da comunicação expressam a intencionalidade de cooperação. Esses discursos
serão tratados também como subgênero do gênero textual "discursos de posse", já que apresentam particularidades regulares no uso
de determinadas formas e construções enunciativas que sustentam a construção do ethos dos enunciadores discursivos. Nossas
reflexões estarão ancoradas, principalmente, nos pressupostos teóricos presentes nos seguintes autores, obras e/ou artigos: Aristóteles,
em Arte retórica; Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, em Tratado da argumentação: a nova retórica; Marcelo Dascal, em O ethos
na argumentação: uma abordagem pragma-retórica; Dominique Maingueneau, em Análises de textos de comunicação e A propósito do
ethos; e Ducrot, em O dizer e o dito.

ESTRATÉGIAS DE CONSTRUÇÃO DO ETHOS DISCURSIVO EM ARTHUR DE SALLES
Norma Suely da Silva Pereira (UFBA, Salvador - BA)
A partir da edição de textos críticos de natureza impressionista e discursos do poeta baiano Arthur de Salles, publicados em Salvador,
em periódicos do início do século XX, buscou-se divulgar a existência de uma outra face do autor, conhecido principalmente como o
parnasiano poeta do mar. Através do levantamento de fontes, selecionou-se um corpus que compreende 11 textos de discurso crítico,
todos em prosa. Após a edição, procedeu-se à análise dos textos, observando-se, entre outros aspectos, as estratégias utilizadas na
construção do ethos discursivo. Utilizou-se a concepção proposta por Maingueneau (2002), adaptando-o para análise de textos
escritos e não necessariamente argumentativos. A análise das escolhas lexicais, assim como das demais estratégias discursivas
utilizadas revelam a intenção do locutor de garantir a adesão do interlocutor, a legitimação do discurso. Para isso o enunciador lança mão
de recursos específicos, tais como, a enunciação na primeira pessoa do plural ("nós" inclusivo e exclusivo), a utilização do plano
embreado e o uso do discurso citado, com citação integrada e citação de autoridade. As marcas presentes na enunciação mostram um
ethos parcial, erudito e de estilo eclético. Merece destaque a valorização das representações do nacionalismo, flagrada na quase
totalidade dos textos, que remete a uma intenção clara de recuperar o lugar de um ethos coletivo da "antiga Athenas brasileira" na cena
literária nacional.
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ETHOS E HISTÓRIA DE CAMPANHAS POLÍTICAS PRESIDENCIAIS BRASILEIRAS EM CHARGES EM
MOVIMENTO
Roberto Leiser Baronas (UFSCar, São Carlos - SP)
Dominique Maingueneau (2005) com base no mirante da Análise do Discurso, reconfigura a noção clássica de ethos, pensando-a não
mais como uma escolha consciente do Locutor, mas em termos de um processo enunciativo em que determinados sujeitos são levados
a se inscrever em uma determinada posição discursiva. Para o teórico francês do discurso, "a noção de ethos possui um laço crucial
com a reflexividade enunciativa o que permite articular corpo e discurso". Essa reflexividade enunciativa não deve ser concebida como
uma simples perspectiva enunciativa, na qual o sujeito conscientemente se desloca e passa a falar de diferentes posições enunciativas,
mas como uma "voz", associada a um "corpo enunciante" historicamente determinado. Maingueneau afirma que qualquer texto,
independentemente de ser escrito ou oral, "tem uma "vocalidade" específica que permite relacioná-la a uma caracterização do corpo do
enunciador, a um "fiador" que, por meio de seu "tom", atesta o que é dito". Neste trabalho com base nas idéias de Maingueneau e,
tomando como corpus charges em movimento veiculadas em sites de charges durante o segundo turno das eleições presidenciais
brasileiras de 2006, procuramos descrever nesse material significante as relações de sentido entre os ethe dos enunciadores e os
fiadores que sustentam o(s) seu(s) discurso(s).

ETHOS ORGANIZACIONAL: O DISCURSO DO PODER EM UM MANUAL "DISSEMINANDO QUALIDADE"
Élio Romeiro Leoni (FACIG, Manhuaçu - MG; PUC, São Paulo - SP)
Atualmente, é notória nas organizações a preocupação constante em criar uma imagem que aguce o interesse específico do público de
maneira geral, ou seja, há um compromisso maior por parte dessas organizações em prestar melhores serviços e oferecer mais
qualidade a seus clientes. Dessa forma, para estabelecer estratégias de resultados e maior qualidade, produtividade e motivação no
universo organizacional, o ethos promove a aprendizagem e desenvolvimento do potencial humano no contexto cultural das empresas
como caminho para um sentido de realização, ampliação de percepções e identificação de competências individuais e coletivas.
Justifica-se o trabalho visando à compreensão desse fenômeno. Pretende-se, portanto, analisar a construção do ethos e da situação
enunciativa, os usos dos argumentos e dos elementos linguísticos reveladores do discurso existente através de estudo e análise de um
Manual "Disseminando Qualidade" de uma empresa do ramo de Educação. A análise contribui significativamente com os estudos do
discurso de linha francesa no sentido de apontar os mecanismos construídos linguisticamente como estratégias de interação ancorados
em valores ideológicos da organização e como forma de institucionalizar o poder. Neste sentido, o objetivo é mostrar como se constrói
o ethos da organização na interação com seus funcionários e público geral através desse manual. Para tanto, foi utilizado como aporte
teórico pressupostos da Análise do Discurso de linha francesa, precisamente nos postulados de Dominique Maingueneau.

FUNÇÃO BALEIRO: A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO VENDEDOR AMBULANTE DE ÔNIBUS
COLETIVO A PARTIR DA LEGALIZAÇÃO DO TRABALHO PELA PREFEITURA
Quezia dos Santos Lima (UNEB, Salvador - BA)
Através da teoria da Análise do Discurso Francesa (AD) e da noção de ethos discursivo, a pesquisa em questão tem por objetivo
identificar e compreender a construção dos ethé dos vendedores ambulantes de ônibus coletivos de Salvador, a partir de imagens que
esses vendedores constroem de si e das imagens que pensam que os passageiros fazem deles. Visto que, a partir de 2005, a Prefeitura
de Salvador legalizou o trabalho dos baleiros, desde então, esses vendedores não são mais "aventureiros", que dependem da boa
vontade dos motoristas para venderem, assumiram o status de baleiros credenciados, com colete e crachá de identificação. Através de
gravações e transcrições de 25 falas espontâneas no momento de venda, procurou-se observar como a legalização do trabalho de
baleiro transformou a construção do ethos e a imagem que o vendedor pensa que os passageiros fazem dele. Fruto do trabalho de
conclusão de curso de graduação em Letras pela UNEB, intitulado Estratégias discursivas de falas de vendedores ambulantes de
coletivos de Salvador, orientado pela professora Rosa Helena Blanco Machado. Os sujeitos falantes dos discursos a serem analisados
são autônomos, vendedores em ônibus coletivos. São moradores em bairros periféricos de Salvador e possuem baixo nível de
escolaridade. Este estudo permitirá o conhecimento tanto das variações linguísticas utilizadas quanto do ethos discursivo dos vendedores,
a partir da legalização da atividade de baleiro.

O LUGAR DO ETHOS NAS TEORIAS DE ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA
Ivo José Dittrich (UNIOESTE, Foz do Iguaçu - PR)
O ethos como prova retórica ou estratégia argumentativa ocupa lugar de destaque nas diferentes teorias retóricas. Todavia, nas teorias
modernas da argumentação jurídica, quando não ausente, aparece bastante marginalizado: por privilegiarem a racionalização como
meio de controlar a arbitrariedade nas decisões jurídicas, não partem da linguagem como atividade interativa e perseguem meios de
apagar a presença dos enunciadores. A análise das três principais teorias de argumentação jurídica - Alexy (1978), MacCormick (1978)
e Perelman (1979) - mostra que buscam uma racionalidade (lógica) própria do discurso jurídico, mediante análise de discursos
institucionalizados - fundamentação de decisões em tribunais superiores. Neste ambiente, pelo menos por hipótese, a constituição de
um ethos discursivo - como estratégia argumentativa que busca projetar e construir a imagem de um enunciador confiável - torna-se
desnecessária em função do alto grau de institucionalização: por lei, princípio ou tradição, já está previamente assegurada a legitimidade
e a credibilidade dos enunciadores - ethos prévio. Todavia, quando se trata da argumentação jurídica em tribunais de primeira instância,
principalmente o tribunal do júri, os debatedores utilizam estratégias argumentativas para merecerem a confiança de quem decide:
discursivamente, buscam construir um ethos positivo que favoreça a aceitação de sua tese. E, nesse sentido, a argumentação jurídica
como atividade dialógica e interativa exige que o ethos figure como estratégia argumentativa central. Assim, a tese de nosso estudo é
a de que o ethos na argumentação jurídica está vinculado à cena genérica em que esta se desenvolve: nos tribunais superiores - com
auditório especializado e discussão de questões de direito - predomina o ethos prévio; já nos tribunais de primeira instância - com
auditório menos especializado e discussão, principalmente, de questões de fato - o ethos discursivo constitui-se estratégia determinante.
Portanto, uma teoria (geral) da argumentação jurídica deverá, com base em fundamentos sócio-interativos da linguagem, considerar a
cena genérica em que se desenvolve, além de incorporar a noção de ethos.
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GT 10 - ÉTHOS: IDENTIDADE E FRONTEIRA
Coordenadora: Luciana Salazar Salgado
Sob a perspectiva oferecida por teorias de texto e discurso nos quadros teóricos concernentes à Análise do Discurso e à Semiótica,
ambas da tradição francesa, apresentaremos trabalhos que discorrem sobre a condição do sujeito, entendida como efeito de identidade
depreensível dos textos. Para isso, serão cotejados mecanismos de construção do sentido que viabilizam o éthos, ou seja, a imagem de
quem diz dada pelo modo peculiar de dizer e que é reconstruída pelo "auditório" - expediente cada vez mais potencializado na dinâmica
social crescentemente imagética e midiática. Esse efeito de identidade será observado como não centrado em si, na medida em que é
obtido por meio do diálogo constitutivo com o outro, portanto num feixe de relações históricas socialmente demarcadas. Assim, com base
em análises de diferentes materiais, pretendemos suscitar a reflexão teórica sobre a instituição dos sujeitos, diretamente ligada à
dinâmica das coerções genéricas, e sobre os éthé que se formulam, confirmando ou infirmando o que a rotina de cada gênero prevê,
a princípio. Frise-se, porém, que não pretendemos chegar a uma tipologia, trata-se, antes, de estudar a instituição do sujeito em
diferentes situações enunciativas, considerando sua heterogeneidade irredutível. Palavras-chave: sujeito, éthos, dialogia constitutiva.
(* A diferença de grafia da palavra ethos/éthos neste conjunto de comunicações é proposital, decorre de filiações distintas.)

A CONSTRUÇÃO DO ÉTHOS DE MULHERES EM FÚRIA
Quezia dos Santos Lima (UNEB, Salvador - BA)
Muitas discussões existem a respeito da evolução da mulher, sua independência financeira e o desempenho de cargos que antes eram
destinados aos homens. O interesse por esse tema deve-se ao fato de serem essas mudanças sociais, ainda que parciais, recentes,
quando são comparadas aos séculos de total apagamento a que as mulheres foram submetidas em relação aos homens. É verdade que
várias mudanças ocorreram, o movimento feminista abriu caminho para muitas lutas de gênero e posicionamentos que antes não eram
permitidos pela sociedade. Devido a isso, muitas mulheres acreditam que já chegaram a um status de igualdade social em relação ao
sexo masculino. Apesar desses avanços, a história da mulher ainda continua marcada por uma posição à sombra do homem e em sua
função. A pesquisa em questão pretende verificar as afirmações acima através da identificação das construções do éthos feminino a
partir de depoimentos de mulheres entre vinte e quatro e sessenta e cinco anos, sobre a vida pessoal, relacionamentos e trabalho,
inseridos no livro Mulheres em fúria, da autora americana Cathi Hanauer. A escolha do corpus justifica-se por ser ele o início de uma série
de análises de depoimentos femininos em várias partes do mundo, os quais posteriormente serão comparados. Serão levantadas as
semelhanças e diferenças de formações discursivas e de construções de ethé. Quem são esses sujeitos, que imagens são obtidas a
partir desses discursos. Serão analisados vinte e seis depoimentos e, a partir daí, pretende-se verificar nos dados se há ou não
discursos machistas e até que ponto o outro, o homem, as influencia na construção de suas identidades.

A CONSTRUÇÃO DO ÉTHOS HERÓICO EM A VIAGEM DE CHIHIRO E SAILOR MOON
Aline Denise A. A. Lopes dos Santos (FFLCH/USP, São Paulo - SP)
Esta análise, prosseguimento do nosso trabalho de Iniciação Científica iniciado em 2008, fundamenta-se nos princípios teóricos da
Semiótica greimasiana e da Análise do Discurso para verificar a construção do sentido do campo discursivo mahou shojo - desenho
animado japonês que tem por interesse enfocar as aventuras de heroínas adolescentes -, bem como seus subconjuntos, duas
totalidades aparentemente confrontantes: A viagem de Chihiro e Sailor Moon. Buscamos, no recorte analítico proposto, analisar
semioticamente como a heroicidade propicia a construção de dois ethé, segundo dois modos próprios de discursivização, seja pelo
modo como os percursos temáticos dos dois discursos recebem revestimentos figurativos próprios; seja pelo modo de articulação entre
diferentes linguagens (visual, verbal, sonoro, gestual, etc.) no plano do conteúdo; seja pelo reconhecimento de diferentes julgamentos
de valor expressos pela sociedade japonesa assumidos pela enunciação no enunciado; seja pelas figurativizações em relação a
sanções positivas a trajetórias de sujeitos atuantes ora modalizados pelo dever-fazer que circunscreve a perfórmance do enunciatário
à validada por seu ambiente social, como em Sailor Moon, ora pelo querer-fazer transformador que legitima a identidade do enunciatário,
como em A viagem de Chihiro. Nosso olhar para os dois modos de materialização genérica dos textos mahou shojo nos levaram, até o
presente momento, a identificar atores aspectualizados diferentemente, pois, com modos próprios e recorrentes de dizer, remetem a
modos próprios de ser, consolidam diferentes tipos de caráter, de tom, de voz e de corporalidade.

A IMAGEM DO FEMININO EM CHICO BUARQUE: O ESTUDO DO ETHOS DISCURSIVO
Marcela Ulhôa Borges Magalhães (FCLAR - UNESP, Araraquara - SP)
Esta comunicação pretende realizar uma explanação a respeito de parte obra de Chico Buarque de Holanda no que tange às questões
relacionadas ao feminino. Tais reflexões assentam-se em noções da teoria semiótica de linha francesa, bem como em outras teorias
discursivas e literárias que com ela dialogam. Além da peça de teatro Gota d'Água, escrita em parceria com o autor Paulo Pontes em
1975, elegemos, também, para o córpus a ser submetido à análise, algumas letras de canções em que o efeito de sentido do feminino
apresenta-se mais evidente. A imagem que diz respeito à figura do feminino, em especial, é muito forte e chama muita atenção na obra
de Chico Buarque: Bárbara, Joana, Ana de Amsterdã, Januária, Terezinha, dentre outras. Em grande parte da produção do autor, os
discursos são construídos de modo convincente, a fim de atingirem, por conseguinte, um efeito de sentido do feminino. Do arcabouço
teórico da Análise do Discurso (AD), tomaremos emprestada a noção de ethos discursivo, recentemente desenvolvida por Dominique
Maingueneau, a qual nos pareceu ideal à investigação aqui proposta. Quando pensamos em ethos, referimo-nos à imagem de si que o
enunciador, a partir de seus dizeres, ativa em seus enunciatários. A fim de constituirmos o ethos feminino engendrado na obra de Chico
Buarque, buscaremos, a partir do todo discursivo, a recorrência de quaisquer elementos composicionais do texto: motivo, tema,
personagens, gêneros escolhidos, linguagem utilizada, figurativização, isotopias, etc. É válido salientar que mesmo se tratando de um
objeto de estudo primordialmente literário, não devemos, jamais, esquecer os pressupostos linguísticos; afinal, pretendemos realizar um
estudo da enunciação, ou seja, da língua assumida pelo homem que fala. Assim, antes de adentrarmos a semiótica propriamente dita,
devemos nos enveredar pelos caminhos trilhados por Saussure e Hjelmslev, os quais fundamentam a semiótica de inspiração greimasiana.
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ALGUMAS OBSERVAÇÕES SOBRE O SUJEITO NO FILME: ÉTHOS, PÁTHOS, VERIDICÇÃO E O
SISTEMA DA SUTURA
Odair José Moreira da Silva (FFLCH/USP, São Paulo - SP)
A imagem em movimento, característica determinante do cinema, traz uma nova maneira de observarmos a representação do sujeito na
tela. Essa representação irá suscitar um questionamento acerca dos procedimentos para se reconhecer quais pontos de vista
realmente pertencem ao enunciador, ao narrador e ao interlocutor do discurso fílmico. Uma narrativa fílmica pode apresentar diferentes
pontos de vista ao mesmo tempo. Até que ponto um enquadramento específico, no interior de uma cena, pertence, de fato, ao
enunciador, ao narrador ou ao interlocutor? Os pontos de vista, às vezes, mesclam-se e produzem efeitos de sentido pautados pela
dúvida fundamental que ronda a narrativa de um filme: quem narra, o que narra, como narra e para quem narra? Uma das diversas
teorias do cinema tenta solucionar essa incerteza: o sistema da sutura. Em linhas gerais, por definição de base, a sutura seria o momento
em que um filme constitui seu espectador em sujeito. Esse sujeito seria, dessa maneira, o foco principal (implícito) para que o narrador,
em tese, possa direcionar alguns pontos de vista. Porém, há uma dúvida: que enunciador é esse, na instância da enunciação, que
instaura um narrador (que dá voz a um interlocutor) e que transforma um espectador em sujeito? Tomando por base o filme Cidadão
Kane, o que se pretende aqui, além de investigar esse enunciador, é sondar como o sujeito narrador estabelece um éthos que faz com
que seu espectador (narratário) aceite seu discurso como veridictório. Para isso, é importante também notar como o narrador, o eu
projetado no enunciado, cria seu discurso fundamentado no páthos de um conjunto de narratários. Com relação ao contrato veridictório
do enunciado fílmico, qual desses contratos (objetivante, subjetivante, semiótico ou metalinguístico) foi utilizado pelo enunciador para
persuadir seu enunciatário?

ANÁLISE DO ÉTHOS DISCURSIVO NA CANÇÃO "MEUS TEMPOS DE CRIANÇA", DE ATAULFO ALVES
Fabiana Castro Carvalho (UFES, Vitória - ES)
Este trabalho de pesquisa pretende analisar a canção "Meus tempos de criança", de Ataulfo Alves, a partir do conceito de éthos
discursivo, tendo como suporte teórico-metodológico a análise do discurso de linha francesa. A noção de éthos, conceito proposto para
nossa análise, advém da retórica como sendo uma imagem de si projetada pelo locutor através de seu discurso. Optamos por analisar
tal categoria nas canções de Ataulfo Alves porque acreditamos que tal noção se liga à questão da construção da identidade, pois implica
em considerar as representações que locutor e alocutário fazem um do outro e as estratégias que orientam o discurso do locutor a fim
de sugerir certa identidade. Dentro da AD, Maingueneau (2008) trabalha a noção de éthos em gêneros constituídos (monólogos ou
diálogos). Neles, os interlocutores ocupam papéis predeterminados que se mantêm estáveis durante o evento comunicativo e seguem
rotinas no desenvolvimento da organização do texto. Além da persuasão pelos argumentos, a noção de éthos permite refletir sobre o
processo de adesão dos sujeitos a determinado discurso. Desse modo, analisaremos na canção em questão como são ocupados esses
papéis determinados e como se dá o processo de adesão dos sujeitos.

ENUNCIAÇÃO E ENUNCIADO: A RELAÇÃO ENTRE ÉTHOS E ENUNCIATÁRIO NO DISCURSO LITERÁRIO
Eliane Soares de Lima (FFLCH/USP, São Paulo - SP)
Um enunciado, seja ele qual for, comporta os traços e marcas da enunciação que o produz. Essa relação de implicação biunívoca entre
enunciado e enunciação coloca em cena, por sua vez, um sujeito, que, ao gerar o sentido, é criado pelo enunciado, é um eu instaurado
no próprio ato de enunciar. O discurso enunciado, portanto, não é apenas um conteúdo, mas também um modo próprio de dizer, que
acaba por criar uma imagem daquele que diz - o seu éthos. Ligado à própria enunciação, o éthos convoca a participação do enunciatário
na composição da significação. Não se trata, no entanto, de mera decodificação dos conteúdos, mas, sobretudo, de provocar a empatia
desse último, tornando-o sensível ao conteúdo. Assim, para o trabalho que se pretende apresentar, interessa examinar não só a
instituição da cena de enunciação, da qual o éthos participa, mas também os conteúdos que a partir dela se desdobram; isto é, interessa
examinar as marcas da enunciação deixadas no discurso e o efeito delas sobre o enunciatário. E para cotejar os mecanismos de
construção do sentido que viabilizam a imagem de quem diz dada pelo modo peculiar de dizer, toma-se para análise a narrativa Campo
Geral, de Guimarães Rosa. Mobilizando o instrumental teórico-metodológico oferecido pela semiótica de linha francesa, a intenção é
analisar a instauração não do eu pressuposto, mas do eu projetado no interior do enunciado rosiano. Espera-se, a partir de tal estudo,
chegar à identificação da identidade construída por Rosa, da visão de mundo colocada em cena. Em sua obra, à adequação entre fundo
e forma corresponde a analogia íntima entre a linguagem e a "psicologia" de suas personagens. Nesse ponto é que se pode pensar na
tensividade das percepções, em um modo próprio de presença no mundo, tal como depreendido a partir do exame do que é narrado.

ÉTHOS NA SESSÃO TRANSCRITA DE PSICOTERAPIA
Luciana Soman Moraes (FFLCH/USP, São Paulo - SP)
A transcrição da gravação em áudio de uma sessão de psicoterapia produz um texto cujo modo próprio de dizer remete a dois tipos de
enunciação depreendidas de dois gêneros que, no momento de produção da totalidade do corpus, se entrecruzam. O primeiro, da
"transcrição", remete a um autor que segue normas de escrita sugeridas por estudiosos da área da Análise da Conversação e configura
aquele texto como de sua autoria, mesmo que o efeito de sentido criado através de procedimentos enunciativos mascarem sua
existência na enunciação. Diante do suporte material da transcrição não se pode considerar como especificidade textual e discursiva
a comunicação "ao vivo", uma vez que o áudio sofreu tratamento da modalidade escrita. O segundo gênero configura-se "conversa",
produzida dentro da cena englobante "sessão de psicoterapia", na qual psicoterapeuta e os pacientes são os agentes do discurso que
interagem entre si produzindo a cena enunciativa. Assim, observa-se um modo próprio de dizer diferente daquele constituído pelo autor
da transcrição: o corpus presentifica um diálogo realizado por enunciadores que interagem de modo a criar o efeito de "cena ao vivo",
fazendo crer na existência de três sujeitos enunciadores (o psicoterapeuta e dois pacientes), cada um modelado por determinados
valores sociais. A recorrência do modo de captar o mundo tanto do autor da transcrição como dos três interlocutores, cada um
contextualizado pelo seu gênero, diz respeito a ethé diferentes. Esse trabalho tem como objeto de análise a depreensão dos efeitos de
sentido criados pelos enunciadores através da identificação das estratégias utilizadas pelos enunciadores. Para tal objetivo, utiliza-se
da Análise do Discurso e da Semiótica, ambas de origem francesa.
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MEMORIAL ACADÊMICO: "APROVADO COM DISTINÇÃO E LOUVOR"
Mariana Luz Pessoa de Barros (FFLCH/USP, São Paulo - SP)
Com o objetivo de refletir acerca da relação entre éthos e gênero, este trabalho apresenta uma comparação entre diferentes textos
pertencentes ao gênero memorial acadêmico. O éthos será entendido, tal como vem sendo trabalhado pela Semiótica de linha francesa,
como a imagem do enunciador, produzida pelas recorrências de um modo próprio de dizer, ou seja, como um simulacro construído no e
pelo discurso. Essa construção é condicionada pelas relações estabelecidas entre enunciador e enunciatário, afinal, ao projetar uma
imagem de si mesmo, o enunciador leva em conta a imagem que acredita que o enunciatário possui dele. O gênero também funciona como
um fator coercitivo, já que em gêneros menos flexíveis, como receitas e bulas de remédio, por exemplo, o éthos torna-se, normalmente,
mais estereotipado. Isso ocorre com menor intensidade nos gêneros literários, muito variáveis e nos quais o efeito de individuação é
maior e permite depreender com grande facilidade diferentes ethé de obras pertencentes a um mesmo gênero. Os memoriais acadêmicos
são escritos para um concurso, que pode ser de ingresso em uma universidade, de livre-docência, de titulação, entre outros. Eles
narram a trajetória intelectual e acadêmica do candidato e têm como finalidade a aprovação dessa trajetória por uma banca. Essa cena
genérica parece, em grande parte dos casos, ser determinante do modo como o éthos desses memoriais irá se construir, uma vez que
a projeção de uma imagem de eficiência, de neutralidade, de dedicação e de coerência parece fundamental para que o candidato seja
bem avaliado. Entretanto, a análise de um vasto corpus composto de memoriais acadêmicos produzidos nas últimas três décadas no
Brasil permitiu-nos depreender ethé bastante heterogêneos e que fogem, ao menos parcialmente, às coerções genéricas.

O ETHOS DA INTERVENÇÃO: DE QUE MODO EDITORES E REVISORES DEIXAM RASTROS DE SI NO
TEXTO DO OUTRO?
José de Souza Muniz Júnior (ECA/USP, São Paulo - SP)
Dentro das atividades jornalísticas e editoriais, tem lugar certo número de procedimentos a que chamamos genericamente de intervenção
textual (IT) e que consistem em editar, preparar, revisar textos para publicação. Sua natureza básica é a interferência discursiva de um
sujeito em um texto que surgiu pelas mãos de outro, interferência à qual temos acesso pela "via do palimpsesto", ou seja, analisando as
versões de um documento antes que ele tenha sido publicado. Embora não se estabeleça como discurso autônomo, autoral, a IT deixa
rastros do sujeito que a engendrou. Assim, torna-se possível vislumbrar um ethos daquele que o realizou, principalmente em função da
relação que estabelece com os outros de seu discurso: autor(es), editor(es) e, mais indiretamente, os leitores finais. Nosso ponto de
partida é perceber a IT simultaneamente como trabalho e linguagem. Isso implica assumir os conflitos da atividade linguageira em uma
situação de trabalho mercantil e a imprevisibilidade do acontecimento industrioso-discursivo que caracteriza a atividade. Tomamos como
pressupostos a primazia do interdiscurso sobre o discurso e o poder do sujeito de deslocar textos e normas dentro do interdiscurso em
que se estabelecem. A partir disso, lançamos a seguinte reflexão: a imagem que o interventor forja para si e a imagem que dele fazem
os outros de seu discurso estão condicionadas menos pelo conteúdo da intervenção per se do que pelos laços que o profissional
estabelece ou rompe entre o texto-base e as normas gramaticais, paragramaticais e rituais engajadas na atividade. Com essa perspectiva,
analisamos alguns fragmentos de IT em arquivo e em papel, e discutimos os ethe que neles se dão a ver.

O ÉTHOS, ARGUMENTO EFICAZ NUM DISCURSO JURÍDICO-PENAL
Maria Helena Cruz Pistori (Centro de Estudos Jurídicos, Curso Ductor, Campinas - SP)
Este trabalho procura fazer uma ponte entre a noção aristotélica, que apresenta o éthos como argumento e identifica as diferentes
qualidades que tornam o orador confiável - a prudência, a virtude e a benevolência -, e seu desdobramento atual. O ponto de partida
é a Retórica de Aristóteles, e o conceito de éthos é tratado primordialmente como argumento persuasivo, num discurso jurídico da
área penal. Adotamos aqui, porém, a ampliação do conceito a partir dos trabalhos de Dominique Maingueneau (1984 em diante),
buscando um efeito de sujeito no texto, depreendido pelo modo de dizer do enunciador. Na análise do corpus, utilizamos a fundamentação
teórica da semiótica da Escola de Paris e alguns conceitos da nova retórica perelmaniana. Realizamos um levantamento dos
mecanismos discursivos responsáveis pelo reconhecimento de cada uma das qualidades do orador, fazendo uma lista de recursos
para reconhecimento da benevolência (eúnoia), que se expressa por meio das paixões (páthos); da prudência (phrónesis); e, por
último, da virtude (areté). Dentro do discurso jurídico, tomamos para análise uma peça processual do gênero "recurso especial", e
analisamos um RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Peça integrante do
processo 17.901/97, que condenou os acusados pelo assassinato de um índio pataxó, em Brasília, em 2001, este é o texto que
possibilitou que os réus fossem julgados pelo Tribunal do Júri, pois anteriormente, nas primeiras e segundas instâncias processuais,
não havia sido acatada a tese da acusação. Sua eficácia deriva da construção de um éthos que dosa na justa medida a eúnoia e a
phrónesis, e utiliza, de forma apropriada, os argumentos do logos, diferentemente dos ethé construídos nas peças processuais
anteriores. A identificação dos recursos discursivos responsáveis pela formação da credibilidade do enunciador parece-nos contribuir
para o aprofundamento da teoria.

O ÉTHOS E A ADESÃO DO SUJEITO ESTUDANTE AO DISCURSO MEMORIALISTA
Beatriz Gaydeczka (FFLCH/USP, São Paulo - SP)
Orientadora: Dr.ª Norma Discini (USP)
O éthos possui uma função essencial em qualquer discurso uma vez que objetiva instaurar mundos que se tornam sensíveis por meio
da enunciação. Desta forma, observamos a necessidade de investigar o éthos institucional por meio de o Caderno do professor, do
concurso "Olimpíadas da Língua Portuguesa - Prêmio Escrevendo o Futuro", caderno este fundamentado numa cena peculiar, organizada
segundo a intencionalidade dos atores postos em confronto. Assim, estamos diante de uma voz institucional, que propõe o trabalho
concernente ao concurso "Olimpíadas da Língua Portuguesa - Prêmio Escrevendo o Futuro" ao ator estudante, sujeito assim instituído
como dialógico por excelência, já que será examinado enquanto responde à voz institucional. O estudante inscrito no concurso é
estimulado a produzir um texto peculiar: sobre memórias voltadas para o tema "o lugar onde vivo". Para tanto, o sujeito-institucional
manipula o sujeito-estudante para que este queira e deva produzir um texto em consonância com a proposta, ou seja, há um processo
de adesão do sujeito estudante ao discurso memorialista apresentado pelo sujeito institucional. Esse programa narrativo de base se
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fundamenta num destinador, a Instituição que procura partilhar com o destinatário-estudante valores comuns: escrever sobre memórias,
o que supõe os desdobramentos fiduciários. Analisaremos, por meio de textos finalistas do concurso, como o estudante cumpre a
proposta criando para si e de si a imagem do sujeito memorialista, registrando, por meio de narrativas induzidas e estimuladas,
testemunhos, versões e interpretações sobre a História de "o lugar onde vivo" em suas múltiplas dimensões.

O SUJEITO DIVULGADOR NO CAMPO DISCURSIVO RELIGIOSO MIDIÁTICO
Sueli Maria Ramos da Silva (FFLCH/USP, São Paulo - SP)
Este trabalho tem como fundamentação teórica a Semiótica Greimasiana de linha francesa e a Análise do discurso (AD) francesa,
incorporada à Semiótica por meio dos conceitos elaborados por Maingueneau (2005, 2008). Tomamos para nosso estudo, de modo
amplo, a divulgação religiosa, a fim de identificarmos o éthos característico desse discurso de divulgação. O objetivo específico deste
trabalho é depreender mecanismos de construção do sentido do gênero artigo jornalístico de divulgação religiosa, presente no campo
religioso de informação midiática. A escassez de trabalhos que já teriam versado sobre esse tema, somada à presença cada vez mais
constante do discurso religioso em todos os tipos de mídias atuais, foram determinantes para a escolha do nosso corpus de pesquisa.
Para a elaboração de uma hipótese preliminar a respeito das particularidades dos discursos de divulgação religiosa da esfera midiática,
estabelecemos como recorte textual o artigo: "29 de maio de 2008: dia trágico na história do Brasil", presente na seção SOS Família,
extraído da revista Catolicismo, que pertence à esfera ideológica Católica. O conteúdo temático do artigo refere-se à votação do artigo
5º da lei de Biossegurança no Supremo Tribunal Federal, realizada em 29 de maio de 2008, a qual teve como consequência a aprovação
das pesquisas com células-tronco embrionárias. Para nossa análise, adotamos os desenvolvimentos efetuados por Panier (1986),
Fiorin (1988), Maingueneau (2005, 2008) e Ramos-Silva (2007), a respeito do discurso religioso. Com base nesses pressupostos,
buscamos depreender, por meio das relações entre enunciado e enunciação, o modo próprio de ver e perceber o mundo do sujeito
inscrito na formação discursiva determinada e depreensível do próprio texto. Verificamos, assim, como a própria escolha dos recursos
gramaticais, fraseológicos e estilísticos reflete, por meio da entonação expressiva empregada, o tom polêmico do sujeito divulgador,
mediante o posicionamento contrário às pesquisas envolvendo células-tronco embrionárias adotado pelo enunciado.

UM INTERESSANTE DIÁLOGO ENTRE A PRODUÇÃO LITERÁRIA E OS EDITAIS DO CONCURSO
LITERATURA PARA TODOS
Luciana Salazar Salgado (FFLCH/USP, São Paulo - SP)
Com vistas a investigar o estatuto dos sujeitos na atividade linguageira, partimos de reflexões desenvolvidas entre 2003 e 2007, quando
foram estudados aspectos constitutivos da autoria verificados nos expedientes de produção e circulação de diversos tipos de material
escrito. Na ocasião, foram abordados os ritos genéticos editoriais, isto é, mecanismos consagrados no processo editorial por que passam
os originais do autor. Em certa medida, esses textos ainda estão sendo escritos nessa etapa que inclui a leitura de um outro autorizado a
fazer intervenções (difíceis de discriminar previamente) em diversos âmbitos do texto (difícil prever até que ponto). Agora, mais amplamente,
ainda no quadro da Análise do Discurso de linha francesa, examinamos o movimento correlato ao da autoria, o da leitura, analisando o que
se passa, em termos de representações recíprocas e auto-representações, no Concurso Público Literatura para Todos, no qual textos
literários respondem a documentos institucionais e estes, na seleção e premiação, respondem àqueles, em movimentos de interpretação
que instituem os interlocutores dinamicamente. Trata-se de uma escuta das circulações ordinárias de sentido. A expressão é de Pêcheux,
aparece em sua conferência de 1983, na qual discute o caráter paradoxal e oscilante do registro ordinário do sentido, afirmando que "o
objeto da linguística (o próprio da língua) aparece assim atravessado por uma divisão discursiva entre dois espaços: o da manipulação de
significações estabilizadas, normatizadas por uma higiene pedagógica do pensamento, e o de transformações do sentido, escapando a
qualquer norma estabelecida a priori, de um trabalho do sentido sobre o sentido, tomados no relançar indefinido das interpretações" (2002:
51). A princípio, o que se pode constatar é que a depreensão dos sentidos num texto, inclusive dos que formulam as imagens de autores
e leitores (seus ethe), está diretamente ligada aos gêneros discursivos em que se configuram.

GT 11 - FACES E MÁSCARAS DO TRÁGICO
Coordenadores: Márcio Roberto do Prado e Sonia Aparecida Vido Pascolati
No meio acadêmico, e em particular nos estudos literários, o conceito, a noção e mesmo a idéia de "trágico" ocupam um lugar de destaque
e têm sido objeto de reflexão nas mais diferentes áreas do saber. Interessado nessas reflexões, este GT propõe-se a discutir um tópico
de considerável relevância para a crítica e a teoria da literatura: o trágico em suas diversas manifestações e particularidades através
da história. Visando a uma problematização variada e multifacetada, o GT estará aberto para contribuições de estudiosos de diversas
frentes, não se limitando a um enfoque restrito, permitindo abordagens filosóficas, históricas ou sociológicas, dentre outras, além das
especificamente artísticas ou literárias. Para tanto, propomos algumas questões que podem nortear as discussões do GT: O que torna
o trágico uma espécie de força motriz para reflexões sobre o fenômeno literário? Que faces do trágico podem ser destacadas no
atravessar do tempo desde a antiguidade clássica até os primeiros anos do século XXI? Em que medida o trágico nasce com a tragédia
e em que momentos e por quais procedimentos se torna independente dela? Quais as relações possíveis entre o trágico e as tantas
dimensões do humano (antropológica, sociológica, psicanalítica, filosófica, artística, etc.)? Desse modo, pretende-se abrir uma perspectiva
abrangente por meio da qual serão iluminadas as faces e as máscaras através das quais o trágico se esconde e se revela.

A ESTÓRIA "REMINISÇÃO": DO TRÁGICO AO CÔMICO
Maryllu de Oliveira Caixeta (UNESP, Araraquara - SP)
Como a tragédia, enquanto transvaloração de todos os valores, pode nos ajudar a compreender as representações das tutaméias nas
estórias de João Guimarães Rosa? Propomos a abordagem da noção nietzscheana de trágico no conto "Reminisção", de Tutaméia. O
tom geral dessa obra é cômico, sendo o conto um dos poucos que têm desfecho trágico, ainda que ambíguo. Trata-se da estória de vida
e morte do sapateiro Romão. O conflito é seu amor por Dra, que desposa. Esse amor ideal ultrapassa o bom senso, pois ela é
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terrivelmente feia e vil. Por meio de "Reminisção", pensaremos as manifestações do humor e do trágico na estória, como forma autoral.
Ambos estimulam a produção de sentido e intensificam seus efeitos. Esse é o terceiro dos três contos cujas iniciais do nome do autor
interferem na ordem alfabética dos índices de leitura e releitura, em Tutaméia. As relações do trágico com o humor dão pistas acerca do
problema da autoria nessas Terceiras Estórias. Interessa-nos a concepção nietzscheana de tragédia enquanto negação dos valores da
aparência em nome da unidade de tudo que existe, a alegria que daí decorre como num jogo. O autor, personificando o erro e
incorporando-se à ordem de um sistema ficcional próprio, incorpora a inexistência do erro e a luta pela verdade (ROSA, 1979, p. 8). Ou
que tudo seria representação, que a ilusão e o erro são não apenas desejáveis como necessários, o que é trágico. Para Nietzsche, a
repressão da arte trágica teria iniciado a decadência do instinto, da Grécia Clássica ao mundo moderno. Apostando no jogo como
reativação do instinto, a estória supera as oposições de valores. O jogo instaura a instabilidade necessária à visão trágica de valores
que "Reminisção" traz à baila: verdade e erro compondo a representação.

CONVERSÃO E TRÂNSITO ERÓTICO DO TRÁGICO NO GRANDE SERTÃO: VEREDAS
Ana Maria Albernaz (UFRJ, Rio de Janeiro - RJ)
Nossa comunicação aborda a tragicidade descoberta no personagem Diadorim da obra Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa.
No seu belo corpo de mulher, a clareza se apresenta pela primeira vez em condomínio com sua morte. Não que o mistério aí se dissolva.
Na verdade, fundidas beleza e morte corporal, a iluminação acrescentada lhe provê mais complexidade. A morte como fim - ausência
absoluta de sinal - fixando limite à ocultação, é a própria essência da vida. Acolhendo essa contrariedade Diadorim desempenha o
destino humano até a liminaridade. Na obediência radical ao desígnio da retração na manifestação alcança uma dimensão de renúncia
que é fronteira ao sagrado: toca o destino que é conferido usualmente aos deuses, isto é, doação de fundamento a todas as coisas, e
desaparição no ato de doar. Contudo o que para os deuses é cosmofania e teocriptia, para Diadorim é o assumir trágico da finita
destinação mortal. Ao habitar as "barras, barreiras, cabeceiras" do sagrado, abre-se ao essencial da presença infinitiva e geradora. No
seu nome - Dia-doréomai - a potência trágica se realiza eroticamente. Desde a própria poética rosiana, fundamenta nossa interpretação
o pensamento mítico de Eudoro de Sousa, nas suas leituras da Poética de Aristóteles e da tragédia "As Bacantes" de Eurípides.

DANSAÇÃO EM GSV - UM ESTUDO DOS EFEITOS COLATERAIS DA HYBRIS
Mariana Sbaraini Cordeiro (UEL, Londrina - PR)
Este trabalho procura estabelecer um dos laços possíveis entre Grande sertão: veredas e a Tragédia Grega através de um estudo da
hybris do personagem Riobaldo. Não sendo aqui o intuito de aprofundar discussões acerca da relevância da hybris ou da catarse
preconizada pela afronta das posições teóricas de Aristóteles e Nietzsche, é fato que a desmedida do herói trágico é a sua passagem
para a queda. Assim, o jogo entre aparência e essência alude o domínio da hybris. O herói trágico é levado a ver a aparência, o que de
imediato lhe atrai ou lhe convém ver. A verdade da essência só lhe é possibilitada ao final de sua narrativa. O pacto nas Veredas Mortas
parece, aos olhos de Riobaldo, a única e a melhor solução para derrotar o seu maior inimigo e este talvez venha a ser o seu próprio medo.
Ao estudar a hybris toma-se conhecimento também que tal palavra origina o vocábulo híbrido na língua portuguesa e sua definição
fortalece ainda mais o elo entre o personagem Riobaldo e seu comportamento desmedido que, como o herói grego, leva a sina de seu
destino e consequentemente, por mais que tente fugir dele, não consegue. É a passagem pelas Veredas Mortas que leva Riobaldo
adentrar o universo da desmedida e como toda hybris não pode ser impune, Riobaldo pagará um preço alto pelo seu excesso,
responsável pela sua queda e, consequentemente, pelo efeito catártico da obra.

DAS MÁSCARAS QUE REVELAM: REFLEXÕES SOBRE O CONCEITO DE TRÁGICO
Márcio Roberto do Prado (UEM, Maringá - PR)
Quando atentamos para a história dos conceitos literários, percebemos que a extrema especificidade que preside à busca de uma
conceituação severa convive com uma inevitável oscilação que é inerente à deriva terminológica e conceitual na qual se encontram os
vocábulos que participam do fluxo das ideias ligadas à literatura (bem como à sua teoria e crítica). Aceitando a perspectiva de uma
evolução ou de uma variação através do tempo, notamos que o próprio conceito e o próprio estatuto do "literário" transformam-se,
instigando reflexões que nos abrem novas perspectivas de análise. Deste modo, pretendemos oferecer, nesta comunicação, a oportunidade
de discussão do conceito de trágico na literatura, destacando a maneira pela qual partimos de um específico universo dramático para
ampliarmos nosso horizonte em gêneros ou subgêneros, possibilitando não apenas a comunicabilidade e a interação entre diversas
manifestações literárias como também a expansão do próprio trágico que passa a atuar como interpretante extremamente significativo
de processos e efeitos obtidos não mais apenas no gênero dramático, mas também no gênero épico, no gênero lírico e em todas as
comunicações entre os três (além de demais manifestações literárias de difícil delimitação). Por fim, sem deixar de levar em conta as
manifestações de senso comum do termo "trágico", veremos surgir um convite para uma revisão da própria ideia de literatura, terminológica
e conceitualmente, revisão esta que é potencializada pela multiplicidade de máscaras que revelam uma face igualmente múltipla.

DONZELA E GUERREIRA: AS DUAS FACES DE DIADORIM - UMA ANÁLISE DA HEROÍNA TRÁGICA DE
GRANDE SERTÃO: VEREDAS, SOB O VIÉS ARISTOTÉLICO
Giovana Chiquim (UEL, Londrina - PR. Bolsista CAPES)
O Grande Sertão: Veredas (1967), obra-prima de Guimarães Rosa, retrata a saga dos jagunços que vivem no sertão de Minas Gerais. À
primeira vista, a narrativa pode ser classificada pelos leitores como um romance de cavalaria ou como uma epopéia sertaneja. No entanto,
a parte final da trama revela "uma série de elementos, formais e temáticos, que configuram um enredo essencialmente "trágico" - no sentido
que os antigos, sobretudo Aristóteles, dão a este termo (ROSENFIELD, 1993, p. 159). E, apesar de Riobaldo e Hermógenes apresentarem
traços comuns aos heróis da tragédia grega, é com a figura de Diadorim que o trágico se evidencia no romance roseano. No decorrer deste
trabalho, relacionaremos os preceitos cunhados por Aristóteles que caracterizam o herói trágico com Diadorim - a moça virgem que assumiu
a identidade de um guerreiro para vingar a morte do pai. Esse comportamento coloca essa personagem ao lado de Antígona, de Sófocles.
Obstinadas e radicais, as duas feriram a philia - isto é, abdicaram da vida coletiva para seguir seus ideais. Ambas, tomadas pela hybris,
anteciparam sua "morte real" quando anularam sua identidade feminina para assegurar a honra de um parente morto.
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MARCAS DO TRÁGICO EM DOIS PERDIDOS NUMA NOITE SUJA, DE PLÍNIO MARCOS
Luciano Antonio (UEL, Londrina - PR)
Focalizando espaço e personagens marginalizados, as peças de Plínio Marcos retratam, a princípio, microconflitos que avançam para
profundos embates existenciais, denunciando a precariedade da condição humana. Nesse clima, Tonho e Paco, dois personagens
socialmente excluídos, num simples quarto de hospedaria, protagonizam conflituoso diálogo que vai desde os pequenos insultos, passa
pelas ofensas e humilhações mútuas, desembocando num explosivo final com o assassinato de Paco pelas mãos do colega de quarto.
Encarcerados nesse universo suburbano, esses dois homens utilizam-se dos recursos de que dispõem para tentar marcar sua
individualidade e exteriorizam estéreis tentativas de inaugurar uma vida menos mesquinha. Além do conflito verbal, funcionando como
símbolo da inclusão social almejada por ambos, temos a disputa por um lustroso sapato pertencente a Paco que se torna para Tonho, que
diz ter estudo e não oportunidade, o único trampolim para a fuga de sua realidade imediata marcada pela marginalização. Através de
personagens envoltos em tais situações, surgem marcas próprias de textos trágicos, seja pelos conflitos entre personagens e destes
com o espaço e a condição de vida, seja pela hybris ou pela não resolução do agon criado entre personagem e o seu meio, além de no
final apontar para uma espécie hamartía; percebem-se, assim, alguns vestígios do trágico diluídos nas temáticas e na escritura literária
contemporânea. Focalizando tais aspectos, a partir da teorização do trágico feita por Aristóteles, propomos uma análise da peça Dois
perdidos numa noite suja.

PSICOLOGIA EM ANÁLISE: VESTIDO DE NOIVA E A MODERNA TRAGÉDIA RODRIGUEANA
Frederico Henrique Faustino (UEL, Londrina - PR)
A teorização do trágico tem suas bases muito bem assentadas no estudo de sua representante mais apurada, a saber, a tragédia ática.
Contudo, o trágico resiste às transformações que a forma trágica tem sofrido ao longo da história da dramaturgia ocidental. Quais os
fatores que possibilitam a permanência do trágico em obras cuja estrutura foge completamente daquela descrita por Aristóteles em A
Poética? É na tentativa de oferecer resposta a essa questão que nos propomos a analisar a peça Vestido de Noiva (1943), de Nelson
Rodrigues, no intuito de demonstrar que a existência do pathos trágico na dramaturgia moderna se deve a uma estrutura que, embora
apresente elementos épicos ou antidramáticos, é capaz de gerar o momento patético ao colocar o espectador diante daquilo que temos
de mais humano: nossas tensões e impulsos psicológicos. O homem rodrigueano é aquele que comete uma falha trágica não porque ele
é um joguete nas mãos dos deuses, mas sim porque obedece cegamente aos impulsos mais fortes de sua psique. Nossa proposta é,
portanto, fazer uma leitura da peça acima citada tentando perceber como a dramaturgia moderna explora a instância psicológica da vida
humana, como fator motriz na geração de um pathos trágico. Para tanto utilizaremos, como embasamento, textos teóricos e críticos
sobre o conceito do trágico em si, textos que abordem as transformações que a forma dramática assume na modernidade, bem como
textos que aproximem o trágico da teoria psicanalítica.

REESCRITURAS DE ANTÍGONA E FACES MODERNAS DO TRÁGICO
Sonia Aparecida Vido Pascolati (UEL, Londrina - PR)
Em meio ao desenrolar da Segunda Guerra Mundial e pouco após o seu fim, dois dramaturgos resgatam o mito de Antígona celebrizado
pelo texto clássico de Sófocles, redesenhando o perfil da heroína e reescrevendo as motivações e o desenvolvimento da ação
dramática. Jean Anouilh, adotando a perspectiva da Resistência francesa à ocupação alemã, cria em Antigone (1942) uma personagem
obstinada em defender um ideal de pureza quando os demais estão dispostos a transigir em nome da manutenção da ordem. O alemão
Bertolt Brecht denuncia direta e profundamente as motivações econômicas da guerra de Hitler, colocando a protagonista de A Antígona
de Sófocles (1948) em franca oposição a um Creonte que claramente remete ao insano ditador alemão. O exercício da reescritura do
texto Sofocliano não só empresta novos contornos a Antígona, como também provoca uma reflexão instigante quanto ao lugar do trágico
e da tragédia no mundo moderno assolado pela guerra. As novas faces de Antígona delineadas em Antigone e A Antígona de Sófocles
são também novas faces do trágico, possíveis pela recontextualização do mito clássico. Portanto, neste trabalho, pretendo apontar
algumas dessas novas faces surgidas a partir do resgate de uma figura mitológica em tempos de destruição da humanidade e do
humano.

GT 12 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Coordenadoras: Maria Célia Borges Dalberio e Sandra Eleutério Campos Martins
A pesquisa sobre Formação de Professores continua atual e necessária. Tal tema desencadeia questionamentos, desafios, buscas e,
por isso, exige aperfeiçoamento constante. No exercício da docência, a formação continuada é exigência da atividade profissional e
deve ter como referência o conhecimento teórico e a prática docente. Por isso, precisamos mobilizar ações para a interação e a
articulação entre os saberes pedagógicos produzidos pelas Universidades e Centros de pesquisa, tendo em vista o desenvolvimento
da formação docente a favor do aperfeiçoamento da prática pedagógica dos professores que laboram nos sistemas de ensino. É
importante fortalecer o trabalho coletivo como meio de reflexão teórica e construção da prática pedagógica, incentivando a cultura da
formação continuada e integrada ao dia-a-dia da escola. Torna-se imprescindível o confronto entre a teoria e a prática, da análise
sistemática das práticas à luz das teorias existentes, vislumbrando a construção de novas teorias e de novas práticas. Assim, é
preciso mobilizar os saberes da experiência, analisá-los, confrontá-los com a teoria e produzir novos conhecimentos também a partir
deles. É certo que o investimento para melhorar a formação dos professores está relacionado à busca de melhoria da qualidade de
ensino e a democratização do acesso ao saber. Diante do exposto, torna-se relevante compreender a importância da formação
docente, bem como quais são as discussões teóricas e as experiências positivas que têm sido realizadas hodiernamente, tendo em
vista a formação de docentes mais preparados para o exercício da educação de qualidade, para todos.
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A CONCEPÇÃO DE FORMAÇÃO HUMANA E ACADÊMICA NO CURSO DE LETRAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS
Simone Alexandre Martins Corbiniano (UFG, Goiânia - GO)
O objetivo da investigação é propiciar a discussão sobre a formação acadêmica na universidade, e em especial a formação no Curso
de Letras, ampliando o olhar para a relação entre o curso universitário e a formação cultural. Nos cursos de formação em geral, assim
como o público que os procura, há maior ênfase nas necessidades do mercado de trabalho. Contudo, é importante indagar sobre outras
questões subjacentes a essa formação, o cidadão em geral, e, sobretudo o educador, é constituído de diversas dimensões que estão
ligadas a processos formativos mais amplos e não restrita à formação profissional. No Curso de Letras as relações com o universo da
leitura, da língua e da literatura podem alargar a formação em relação a tantas outras áreas do saber e da cultura. O alcance humano,
político e ético das línguas e da literatura quase sempre são ignorados na sociedade produtiva. Essas questões são desenvolvidas na
peBezerrasquisa à luz de autores como Benedito Nunes, Gramsci, Ildeu Coêlho e Sartre. É preciso lembrar que a formação que contribui
com a emancipação das pessoas, passa pelas tecnologias, mas também pelo cultivo da leitura e da reflexão. Estas e tantas outras
questões que constituem enorme desafio, levando ao incômodo e à aspiração de pôr a formação geral das pessoas em questão,
especialmente na universidade. Foram utilizadas as técnicas de entrevistas e questionários, os quais foram respondidos por alunos
formandos do Curso de Letras/UFG. Realizaram-se, também, vários encontros de leitura e discussão com alunos pesquisadores da
graduação foram indispensáveis ao desenvolvimento da investigação. Apesar da preocupação primeira com a formação profissional,
é possível dizer a priori que os alunos reconhecem no Curso de Letras um base importante para seu próprio desenvolvimento intelectual
e reflexivo.

A FORÇA DE TERCEIROS NA CONSTITUIÇÃO DA ABORDAGEM DE ENSINAR DE UM PROFESSOR DE
INGLÊS
Daniella de Souza Bezerra (IFG, Jataí - GO)
Neste recorte de um estudo de mestrado (BEZERRA, 2007), circunscrevemos a história de desenvolvimento da profissionalização de
um professor de I/LE a partir da análise de sua formação universitária e de seu ensinar em duas escolas de línguas, uma franqueada e
outra não. Coaduna-se com os estudos teóricos (ALMEIDA FILHO,1999; ALVARENGA, 1999; MOURA, 2005; TEIXEIRA DA SILVA, 2000,
dentre outros) que investigam a incidência, as arestas e a tensão de abordagens várias na grande operação do ensino de línguas.Dentre
os fatores intervenientes na grande operação de ensino de línguas, este estudo objetiva investigar a força de terceiros, especificamente
a abordagem de ensino-aprendizagem de uma franquia tradicional, na constituição do dizer e do fazer de um professor de língua inglesa
Os dados foram apreendidos a partir de notas e transcrições de aulas gravadas em áudio que foram cotejadas com o dizer desse
professor posto em sua história de vida (CLANDININ E CONNELLY, 2000). Os resultados evidenciam as implicações positivas e
negativas de uma graduação em Letras-Português/Inglês, com ênfase na primeira habilitação, na formação do quadro de competências
necessárias para uma atuação profissional responsável do professor de I/LE, bem como apontam o papel da abordagem de primeiros
(alunos) e de terceiros (franquia de idiomas) no preenchimento das lacunas deixadas por essa formação.

A FORMAÇÃO DO ALFABETIZADOR: SABERES E IDENTIDADE EM QUESTÃO
Hevelyn Tatiane Silva Barcelos Campelo (UNIPAC, Uberaba - MG)
Este trabalho é parte de uma pesquisa mais ampla centrada no pressuposto: há uma relação entre a formação continuada e a
construção da identidade profissional do alfabetizador. O destaque ao alfabetizador deu-se porque apesar das políticas estruturadas
e pesquisas sobre o tema, a escola ainda não consegue alfabetizar adequadamente. É certo que determinantes sociais, pedagógicos,
culturais, econômicos não podem ser ignorados, porém é a eficácia dos alfabetizadores que tem sido questionada e a sociedade tende
a responsabilizá-los exclusivamente pelo fracasso escolar de crianças. Nesse contexto, indagações são recorrentes: Como ser bemsucedido como professor na alfabetização? Trata-se de alfabetizar ou letrar? Entretanto, essas indagações não se referem apenas às
concepções de alfabetização e ao processo, mas atingem também a formação do professor. A partir dessas reflexões, objetivamos
conhecer e analisar a formação continuada de alfabetizadores proposta pelo Centro de Formação de Professores de Uberaba (CEFOR);
apreender a relevância dos cursos de formação continuada de alfabetizadores para a prática docente e compreender as relações
estabelecidas entre os conhecimentos trabalhados nos cursos de formação, sua recepção pelos alfabetizadores e a constituição de
sua identidade profissional. O trabalho se respaldou em autores que teorizam o processo de formação de professores, como Alvarado
Prada (1997), Contreras (2002), Tardif (2002), Marques (2003). A pesquisa buscou compreender as representações dos sujeitos
investigados com base no depoimento das docentes e na observação de professoras em diferentes atividades de apoio pedagógico,
promovidas pelo CEFOR na área de alfabetização e letramento. Os depoimentos foram obtidos mediante entrevistas semi-estruturadas.
Houve ainda um levantamento sistemático da produção bibliográfica brasileira na área de alfabetização e formação continuada do
professor, para subsidiar o registro das observações. Os dados foram analisados segundo categorias temáticas, a fim de responder
à questão levantada, buscando auxiliar os processos de formação continuada de profissionais que trabalham na alfabetização.Palavraschave: Formação continuada. Professor alfabetizador. Identidade profissional.

A FORMAÇÃO DOCENTE: DESAFIOS E PERSPECTIVAS ATUAIS
Maria Célia Borges Dalberio (GPEFORM/UFTM, Uberaba - MG)
A formação docente é tema de investigação atual e relevante, tanto que os governantes atuais têm apresentado políticas educacionais
que se preocupam com a qualificação e a formação de professores mais preparados. Por isso, o objetivo da pesquisa é conhecer as
políticas educacionais e as ações implementadas relacionadas à formação docente e sua relação com a qualidade de ensino, para
todos, especialmente na escola pública do Estado de Minas Gerais. Indagamos sobre qual seria o perfil do profissional docente para uma
educação realmente inclusiva, portanto, que democratiza o saber. O princípio de inclusão tão alardeado nos discursos e políticas
educacionais exige professores com perfil diferenciado e com prática orientada por sólida concepção educacional. A investigação tem
como responsável o "GPEFORM" Grupo de Estudos e Pesquisa sobre "Formação de Professores e Qualidade de Ensino. Neste,
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encontros de estudo promovem a troca de experiências e conhecimentos. A investigação, em desenvolvimento, busca pela pesquisa
bibliográfica conhecer as teorias recentes sobre formação do professor e as políticas e projetos estaduais, no sentido de aprimoramento
da profissão. A análise documental servirá para estudo da legislação e políticas educacionais do Estado. As entrevistas semi-estruturadas
explicitarão o que pensam os professores da educação básica que laboram no processo ensino-aprendizagem.A vertente filosófica
critico-dialética, na linha freireana, orienta as análises e discussões. Além das políticas educacionais e legislação atual, serão
referências autores como Freire, Severino, Pimenta, Freitas, Gramsci, Nóvoa, dentre outros. Os primeiros resultados mostram a
necessidade de se redimensionar a formação inicial e continuada, na qual o professor pesquisador deve ter autonomia para produzir
cultura e conhecimento. É desafiante e necessário repensar a formação, a valorização profissional e as condições de trabalho do
profissional da docência, tendo em vista a construção de uma escola de maior qualidade para todos.

A IMPORTÂNCIA DA LEXICOLOGIA E DA LEXICOGRAFIA PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE
LÍNGUA PORTUGUESA
Eliana Dias (ILEEL/UFU, Uberlândia - MG)
A proposta desta comunicação é a de apresentar uma pesquisa sobre o ensino do léxico, especificamente sobre os exercícios de
vocabulário de livros didáticos e parte das intervenções realizadas em escola pública de Uberlândia. O objetivo foi o de mostrar a
importância da Lexicologia e Lexicografia nos Cursos de formação de professores. A pesquisa justifica-se por ser o ensino do léxico
um dos objetivos da escola que não deve se esquecer de que a criança, quando ali chega, já leva consigo um léxico razoável, suficiente
para sua comunicação imediata com profissionais da escola e colegas. É o léxico adquirido em casa, no seio da família, no meio social
em que a criança é criada. É obrigação da escola propiciar a ampliação desse léxico e nela deveria acontecer a ampliação do vocabulário
do aluno. Em relação à metodologia, foram analisados exercícios de vocabulário de livros didáticos, observadas aulas em escola pública
e executado um projeto de intervenção nessa mesma escola. Nas observações, vimos que, em relação ao ensino do vocabulário nas
séries do ensino fundamental, este se constitui em seguir as orientações do livro didático. Na análise de exercícios de livros didáticos,
constatou-se que são repetitivos e ineficientes. Na pesquisa de intervenção em sala de aula, concluiu-se que os professores parecem
não estar preparados para o trabalho de ampliação do léxico dos alunos. Outra constatação é que a maioria desses docentes pouca
atenção têm dado aos problemas concernentes ao léxico. Além de estar sempre preocupada com o conteúdo programático, a maioria
não tem formação lexicológica e lexicográfica, não percebendo, por isso, o papel do léxico no mundo comunicacional do aluno.
Sugerimos uma proposta de ensino pautada na ludicidade e no conhecimento das teorias lexicológica e lexicográfica. Os Cursos de
Formação devem proporcionar essas noções aos estudantes, futuros professores de Língua Portuguesa.

A LEITURA NA FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR: O FORMADOR EM CENA
Sandro Luis da Silva (FATEC-AM; PUC-SP)
Com o objetivo de conhecer como o professor formador atua nas atividades de leitura, este trabalho visa à socialização de um estudo
realizado sobre o exercício da leitura no curso superior, admitindo-se que o desenvolvimento de habilidades leitoras do discente para
lidar - na vida pessoal e na profissional - com os diferentes gêneros textuais que permeiam a realidade, o capacitariam para atuar como
cidadão crítico, agente transformador em interação com os seus pares. Adotou-se uma abordagem qualitativa na busca de informações
junto a três professores de curso de Letras de três IES do Estado de São Paulo. Os sujeitos responderam a um questionário com
perguntas abertas, a fim de verificar como ocorria a prática pedagógica de docentes no curso superior, em relação à leitura, durante as
aulas de língua portuguesa, preparando os futuros professores para o trabalho com a leitura na prática educativa. As respostas foram
analisadas levando em consideração os estudos disponíveis como Veiga (1998), Pimenta e Anastasiou (2002), Kaufman & Rodriguez
(1995), Solé (1998), Silva (2005), Schneuwly & Dolz (2004); a LDBN (1996); as Propostas Curriculares do Curso de Letras; o Parecer
9/2001 do MEC; e o Projeto Pedagógico do Curso de cada uma das IES. Observou-se que o curso superior ainda apresenta defasagens
em relação ao trabalho com a leitura, seja para preparar o cidadão, seja para preparar um professor-leitor, crítico e consciente de sua
responsabilidade na construção do conhecimento junto a seus alunos na escola básica.

A PESQUISA NARRATIVA E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Judith Mara de Souza Almeida (UFU, Uberlândia - MG; CAP, Uberaba - MG)
Este trabalho representa um recorte de minha dissertação de mestrado (ALMEIDA, 2008) e tem como objetivo expor e discutir um estudo
sobre o processo de formação e transformação do professor na interação com o aluno deficiente visual na aprendizagem de leitura, no
contexto de uma escola especial, durante a vivência de uma experiência de Pesquisa Narrativa. Baseada nos estudos de Mello (1999,
2004), Clandinin; Connelly (1994) e Dewey (1938) foi desenvolvida uma Pesquisa Narrativa, na qual o ponto de partida foi a narrativa
pessoal sobre minha formação como professora para atuar na escola comum e minha constituição como professora de alunos com
deficiência visual. Participaram do estudo alunos com baixa visão, alunos cegos, seus professores e eu. A partir da experiência vivida
como professora e como pesquisadora do contexto estudado, tentei compor sentidos (ELY, VINS, ANZUL, DOWNING, 2001; MELLO,
2005) e como o compositor que compõe músicas, compus histórias de formação de professores para a perspectiva da Educação
Inclusiva. Os resultados sugerem que além da formação em cursos, sejam eles de graduação, pós-graduação ou extensão, os
professores também se formam na interação com o aluno que apresenta deficiência visual, pois os próprios alunos com deficiência nos
ensinam como trabalhar com eles, sobre suas necessidades e formas de explorar o mundo, também nos formamos na interação com os
pares mais experientes, professores, por exemplo. O presente trabalho também possibilitou perceber que a Pesquisa Narrativa suscita
uma reflexão sobre nossa formação durante o processo de pesquisa e consequentemente influencia nesse processo. Palavraschave: Pesquisa Narrativa, formação de professores, educação inclusiva.
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A PROPÓSITO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO ALUNO DAS SÉRIES FINAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL: CONTRIBUIÇÕES DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA
Nilza Consuelo Alves Pinheiro (GPEFORM/UFTM, Uberaba - MG)
A sala de aula constitui-se espaço privilegiado de interlocução de professores e alunos. Especificamente, cabe ao professor de Língua
Portuguesa estimular o exercício da livre expressão e da comunicação, resultando o domínio do código linguístico de seus alunos na
construção/apropriação do conhecimento. Nesse sentido, torna-se importante a apreensão do sentido das palavras, uma vez que estas
podem ser utilizadas para sedimentar o jogo de interesses de diferentes classes sociais. Daí surge uma questão: os professores de
Língua Portuguesa têm clareza quanto às competências e habilidades necessárias aos seus alunos, diante de demandas sociais do
século XXI, como a exigência do domínio quanto ao uso da língua? Neste trabalho, buscamos investigar até que ponto os professores
dos anos finais do ensino fundamental, após cursos de formação continuada na área, têm contribuído para que os alunos desenvolvam
as competências e habilidades necessárias a esta etapa de escolaridade. Para o referencial teórico, autores como Valente (2005); Koch
(2004); Pozo (2004); Rios (2004); Dussel, I.; Caruso,M. (2003); Marques (2003); Perrenoud (1999); Brait (1997); Geraldi (1993); Bakhtin
(1986) e Benjamin (1985) participam da discussão elucidando caminhos. Na metodologia de cunho qualitativo recorremos à aplicação de
questionários, orientados por um roteiro estruturado, entre os quais foram analisados doze, aleatoriamente, em um universo de cento e
sessenta professores. Com os resultados, esperamos contribuir para a ampliação do debate sobre as competências e habilidades
essenciais ao aluno e o seu proficiente domínio do código linguístico nos anos finais do ensino fundamental. Palavras-chave: Aluno.
Competências e Habilidades. Formação Docente. Língua Portuguesa.

COMPETÊNCIA COMUNICATIVA EM LE (INGLÊS) NA ESCOLA REGULAR: UMA EXPERIÊNCIA E SUAS
POSSÍVEIS IMPLICAÇÕS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Alex Garcia da Cunha (PRÓ-FORMAÇÃO, IL/UnB, Brasília - DF)
Grande massa do alunado brasileiro termina o ensino médio com parca competência comunicativa (cf. Hymes, 1972; Canale & Swain,
1980; Canale 1983) em língua inglesa, apesar de, em média, terem estudado esse idioma por sete anos consecutivos (cf. Xavier, 2000).
Ademais, a crença de que a escola pública não é um lugar propício para o desenvolvimento satisfatório dessa competência em língua
estrangeira (inglês) ainda é vigente (cf. Oliveira, 2005, inter alia). Diante disso, a presente comunicação apresenta os resultados de
minha pesquisa de mestrado, que objetivou averiguar a influência que uma proposta de ensino de inglês temático-comunicativo na
própria língua-alvo (cf. Brinton, Snow & Wesche, 1989) pode ter no desenvolvimento da competência comunicativa de alunos do ensino
médio de uma escola pública numa cidade do oeste de Minas Gerais. A pesquisa, de cunho qualitativo e interventivo (cf. Moita Lopes,
1996), contou com instrumentos tais como entrevistas, diários dialogados, gravações de aulas e notas de campo para o registro dos
dados. Os resultados mostraram que a proposta realizada teve uma influência bastante satisfatória em relação ao desenvolvimento da
competência comunicativa dos alunos participantes, visto que se mostraram receptivos, participativos e favoráveis à continuação de tal
proposta. Ademais, os mesmos manifestaram, ao longo da intervenção, traços de desenvolvimento da competência comunicativa,
reforçando a possibilidade de se desenvolvê-la com vigor numa eventual continuação da proposta. Sendo assim, essa pesquisa pode
contribuir para o processo de formação de professores de língua estrangeira (inglês), pois vem a servir de insumo para a discussão
sobre a experiência realizada em sala de aula (cf. Miccoli, 2006), realçando que, mesmo num ambiente com uma história de fracasso de
ensino de línguas (cf. Celani, 2003), um ensino que vise à competência comunicativa pode ser empreendido com êxito, trazendo
resultados bastante satisfatórios.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E DESCRITORES DE LÍNGUA PORTUGUESA
Sandra Eleutério Campos Martins (GPELLP/UFTM, Uberaba - MG)
No Brasil, o ensino de Língua Portuguesa, especialmente no que se refere ao domínio da leitura e da escrita pelos alunos, responsável
pelo insucesso escolar, tem sido o centro da discussão a respeito da urgente necessidade de se promover a melhoria da qualidade da
educação no país. Esse insucesso se mostra à sociedade pela dificuldade dos alunos de se apropriarem do código escrito da língua
portuguesa e, não menos importante, por não conseguirem usar adequadamente os padrões da linguagem escrita, condição essencial
para que continuem a aprender e para participarem da sociedade. O Ministério da Educação, por meio do INEP elabora e aplica a
estudantes da educação básica as avaliações do Saeb e a Prova Brasil, com vistas a identificar que conteúdos e habilidades da leitura
e escrita os alunos não ainda desenvolveram, quando já deveriam tê-lo feito. Para tal, elaboraram-se as Matrizes Curriculares de
Referência, constituída pelos Descritores de Língua Portuguesa, os quais estabelecem um conjunto de saberes e de habilidades de
língua portuguesa referentes à leitura e escrita, que se espera sejam do domínio de alunos de 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e de
3ª série do Ensino Médio. Com base nesse material, é que se elaborou o projeto de pesquisa "Formação de Professores e Descritores
de Língua Portuguesa", um subprojeto do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre "Formação de Professores e Qualidade de Ensino., o
""GPEFORM" . Esse trabalho objetiva entender a recepção e prática da proposta de ensino-aprendizagem por competências e
habilidades, a partir desses descritores, em escolas públicas da cidade de Uberaba - MG, tendo em vista a orientação dos professores
quanto à sua adequada utilização em sala de aula. A pesquisa realizar-se-á por meio de entrevistas a professores dessas escolas,
análise de seu material didático e de suas aulas.Palavras- chave: Formação docente; Leitura e Escrita; Descritores de língua portuguesa.

FORMAÇÃO DOCENTE PARA A PROFISSÃO DOCENTE
Osvaldo Freitas de Jesus (UNIPAC, Araguari - MG)
Esta pesquisa tem como foco a profissionalização docente em Araguari. Seu objetivo é certificar-se se os requisitos de profissão estão
presentes ali. Como critérios metodológicos, o enfoque é qualitativo, utilizando um questionário como instrumento de coleta. Como
suporte conceitual-teórico, ela se apóia na concepção canadense que insiste na preparação acadêmica e técnica do docente, assim
como em sua contrapartida, o modelo europeu, estribado na re-conceituação das funções sociais da docência. Para o Ministério do
Trabalho dos USA, Secretary of Labor, as profissões modernas são distribuídas em 822 modalidades. Dentre elas, as mais antigas são
a medicina, a advocacia e o sacerdócio. O Standard Occupational System (SOC) considera que uma ocupação torna-se profissão,
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quando estabelece e consolida as seguintes etapas: a - torna-se uma ocupação de tempo integral; b - tem uma escola básica e superior
de preparação para o exercício da profissão; c - tem uma associação local; d - tem uma associação nacional; e - tem um código de ética
reconhecido; f - tem regras de concessão de licença para o exercício da profissão; g - tem reconhecimento do governo. A formação do
professor implica na conscientização profissional em um mercado de trabalho. Por não ser apenas uma ocupação, a docência em
Educação, Literatura e Línguas não pode aceitar que suas vagas de trabalho sejam ocupadas por outsiders da carreira nas escolas,
especialmente em unidades de Línguas Estrangeiras. A OAB não permite que a advocacia seja exercida por um não-registrado no
conselho regional. Não seria imponderável procedermos de maneira semelhante. Para isso, precisamos de um código de ética, de um
sistema de registro no conselho estadual da profissão e de um plano justo de cargos e salários. A formação do professor não pode mais
agendar apenas a preparação acadêmica do docente, mas deve também conscientizá-lo para o exercício de uma profissão e não de
uma OCUPAÇÃO.

NOVAS PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO
Irma Beatriz Araújo Kappel (GPELLP/UFTM, Uberaba - MG)
Na educação, tão importante quanto a comunicação do conhecimento é a avaliação do processo ensino-aprendizagem. Ela não é um
apêndice independente do referido processo - está nesse processo - e exerce um papel específico em relação ao conjunto de
componentes que integram o ensino como um todo - está num sistema. Com o objetivo de mostrar que a metodologia da avaliação dos
alunos não deve se restringir a um único momento; que ela deve perpassar todo o processo de aprendizagem, tendo claro o perfil do
aluno que se quer formar; que é necessário identificar as dificuldades e valorizar as competências dos alunos para que o professor
possa atuar e intervir, levando não só em consideração os conhecimentos, como as habilidades, seus valores e atitudes, dentre vários
momentos de avaliação propus, amparada em Armstrong, aplicar a "avaliação individual participativa" no final do semestre letivo, na qual
o aluno escolhe como quer ser avaliado acerca da aprendizagem da disciplina em curso. Após a apresentação dos alunos acerca de
suas escolhas, investiguei as opiniões dos alunos universitários a respeito dos pontos positivos e negativos dessa avaliação e quais
os pontos que fazem com que uma apresentação do aluno seja considerada boa ou ruim. Foi confirmado pelos alunos envolvidos que
a "avaliação individual participativa" verifica a aprendizagem na formação educacional, proporcionando ao aluno a oportunidade de ele
ser o pensador, o gestor de seu próprio conhecimento, sua própria aprendizagem, minimizando as dificuldades e qualificando as
habilidades. Ao mesmo tempo em que oportuniza a integração entre os sujeitos envolvidos, ela também abre espaço para os processos
coletivos e diversificados de aprendizagem.Palavras-chave: Avaliação; Processo; Paradigma.

O PROFESSOR DE DIREITO: PERSPECTIVAS PARA A FORMAÇÃO DE UMA IDENTIDADE DOCENTE
Thaísa Haber Faleiros (UNIUBE, Uberaba - MG)
Hoje temos mais de mil cursos de direito em todo o país (Inep). A maioria desses cursos é ministrada em escolas particulares (90%). O
professor é quase sempre contratado como horista, pois, via de regra, exerce a docência como uma segunda atividade. A atividade
profissional principal é, normalmente, o exercício da advocacia, da magistratura, da promotoria pública, da defensoria pública, etc. A
sociedade brasileira, de modo geral se habituou a pensar o ensino do direito como um ensino de leis e, nessa medida, também absorveu
sem maior discussão o fato de que advogados, juízes, promotores de justiça, delegados e outros profissionais da área jurídica são os
profissionais mais indicados para serem os professores de direito, porque prevalece o pressuposto de que quem sabe fazer, sabe
ensinar. Outrossim, o ingresso na docência em instituições privadas quase sempre é resultado de convite formulado pelo coordenador
ou diretor do curso. Nas instituições públicas o ingresso se faz por concurso público, com exigências de titulação e de pesquisa entre
outras a serem cumpridas. Propõe-se, portanto, com este trabalho, a investigação sobre como acontece a construção da identidade
do docente, nos cursos de graduação em direito. O trabalho se valerá de pesquisa documental, bibliográfica e coleta de dados
(entrevistas) com alguns professores de cursos de direito da cidade de Uberaba. Deve-se desenvolver uma outra forma de agir do
professor de direito, fundamentada na identidade de um profissional docente e não na identidade de um profissional que não é docente
por formação, tendo outra atividade como atividade principal. É preciso discutir as alternativas para isso. O docente de direito deve ser
um profissional centrado numa concepção critíco-dialética (Saviani), que tenha o pensamento orientado para a pesquisa, socialmente
contextualizado e consciente, comprometido com a ação e preocupado com a dimensão afetiva dos seres humanos.

O PROFESSOR LEITOR: DESAFIOS DE UM SUJEITO QUE APRENDE
Nilda Abadia Frazão Cunha (SEMEC, GPELLP/UFTM, Uberaba - MG)
Sabemos que a prática da leitura realizada pelos professores de Língua Portuguesa é instrumento essencial para o desenvolvimento
profissional e social do sujeito na chamada era do conhecimento. Diante disso torna-se imprescindível a oferta de uma formação que
propicie ao professor ajudar os alunos a alcançar o domínio do processo de leitura. A pesquisa objetiva analisar a qualidade do trabalho
com a leitura, realizado pelo professor de Língua Portuguesa, nos últimos quatro anos do Ensino Fundamental. Justifica-se a importância
da pesquisa, por essa problemática ter recebido auto-investimento na formação continuada, no projeto "Escola Cidadã, da rede
municipal. A metodologia é de cunho qualitativo e quantitativo. Buscou-se os referenciais teóricos, entre eles Bakhtin, Vygotsky, a
Kleiman, Freire, Gadotti, Nóvoa, Shon e Saviani. Para a coleta de dados utilizou-se a pesquisa documental, aplicação de questionários
para as respectivas professoras, com um grupo de doze professoras de Língua Portuguesa de 5ª a 8ª séries, de sete escolas
municipais de Uberaba MG. Com os alunos aplicamos as entrevistas semi-estruturadas. Todos os dados foram comparados e analisados
criteriosamente. Os resultados permitiram identificar três grupos de representações: por parte do Sistema e das professoras constatouse que existe uma distância entre o conhecimento e a prática docente, em relação à concepção e à organização do Projeto "Escola
Cidadã"; quanto à Formação Continuada algumas professoras estão insatisfeitas com os cursos oferecidos pela Secretaria Municipal
de Educação e Cultura - SEMEC e detectou-se também, a falta de um direcionamento e planejamento do professor em suas aulas.
Considerou-se, que há necessidade de se investir na Formação do Professor, visando à melhoria da prática pedagógica relativa ao
desenvolvimento da leitura para os educandos, visando o prazer de ler, bem como maior qualidade na fluência e interpretação.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: CAPACITAÇÃO DE DOCENTES DA EJA PARA O ENSINO
DE LÍNGUA MATERNA
Rosane Miranda Rodrigues dos Reis (SMEM, Manhuaçu - MG)
A formação continuada de professores ainda é um sonho, principalmente em cidades do interior. Longe das universidades, caminhar
com os próprios pés é uma metáfora por demais representativa da realidade de quem precisa buscar sozinho, nas experiências do diaa-dia, diferentes formas de ensinar. Quando o campo de atuação é a educação de jovens e adultos, os problemas se agravam, pois o
material direcionado a esse público ainda é bastante escasso. Como analista de Língua Portuguesa da Secretaria Municipal de
Educação de Manhuaçu (MG) - SMEM, apresento um relato de experiência com a pretensão de divulgar o trabalho realizado por
professores da Educação de Jovens e Adultos como proposta metodológica para se ensinar língua materna numa perspectiva sóciointeracionista, colocando o aluno como sujeito que aprende junto ao outro o que o seu grupo social produz, numa relação recíproca de
aprendizagem. Tomamos como referencial teórico a proposta por Vygotsky, a partir de textos produzidos em sala de aula, os
professores foram orientados a desenvolver atividades de reescrita e a elaborar exercícios de cunho epilinguístico, buscando ancorar
a sua prática no conhecimento real, já adquirido pelo aluno. Dessa forma, o professor atuaria como mediador, ativando o conhecimento
potencial de seus alunos pela análise e revisão de seus próprios textos. A construção dos conceitos dar-se-ia então, por meio da
interação com o outro social, que neste contexto se configura na mediação do professor e dos colegas, mediadas pelas reescritas
coletivas. Embora o trabalho com a EJA se encontre ainda em fase de implantação, experiência semelhante já foi realizada com alunos
do ensino fundamental II da rede municipal e do ensino médio de uma escola pública estadual, com resultados bastante positivos.

GT 13 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE E/LE: QUESTÕES, PERSPECTIVAS E DESAFIOS
Coordenadora: Elzimar Goettenauer de Marins Costa
No documento Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006) destaca-se o papel educativo das Línguas Estrangeiras (LE),
reafirmando-se sua contribuição para a prática da noção de cidadania no contexto escolar. Por outra parte, a Lei nº 11.161 (05/08/2005)
torna obrigatória a oferta de Língua Espanhola, no Ensino Médio, nas escolas públicas e privadas a partir de 2010. Estamos, portanto,
diante de uma realidade que convoca a todos nós, formadores de professores de LE, à reflexão. Algumas questões motivam essa
reflexão: os profissionais recém formados estão preparados para enfrentar a responsabilidade que lhes é atribuída? Estamos formando
profissionais capacitados para assumir o papel de educadores e seguir as orientações sugeridas no documento oficial? As disciplinas
oferecidas nas Licenciaturas em Espanhol contemplam os requisitos necessários à formação de um professor crítico e consciente de
suas atribuições no ensino regular? O objetivo deste grupo de trabalho é debater essas questões e discutir propostas de práticas
didático-pedagógicas, no âmbito da formação inicial e continuada de professores de espanhol como língua estrangeira (E/LE), que
suscitem a reflexão sobre as funções da escola e do professor, sobre a relevância e aplicação das orientações curriculares e sobre
perspectivas teóricas atuais e novos enfoques metodológicos relativos a letramento, multiletramento, gêneros discursivos, gramática
pedagógica, heterogeneidade cultural, diversidade linguística, elaboração de materiais didáticos, uso de novas tecnologias e outros
temas pertinentes à discussão proposta.

A LEITURA E A PRODUÇÃO DE TEXTOS NO LIVRO DIDÁTICO DE ESPANHOL
Ludmila Scarano Coimbra (UFMG, Belo Horizonte - MG)
Nós que estamos no campo da educação frequentemente escutamos dos professores de espanhol, língua estrangeira, a seguinte
frase: não há livro didático perfeito! No entanto, quando observamos as aulas nas escolas, percebemos que os professores, muitas
vezes, reproduzem ao pé da letra cada unidade do livro didático. Por que isso ocorre? Talvez a teoria ainda esteja muito distante da
prática, ou seja, a atuação do professor não seja crítica, reflexiva e ativa como propõem as Orientações Curriculares (2006). Ou por
outro lado, ainda não haja programas de avaliação do livro didático no que diz respeito à língua espanhola. Sabemos que, no mercado,
há todos os tipos de livros didáticos, tanto de editoras estrangeiras quanto de nacionais e, como consequência, cada vez mais é
necessário que os professores saibam analisá-los partindo de critérios bem definidos, com o objetivo de atender às necessidades
específicas de cada situação de ensino. E nos perguntamos: Em que medida esses livros são pensados para a realidade brasileira? Ou
melhor, a realidade brasileira é única? Sabemos também que para que um material didático seja eficaz no alcance da aprendizagem, não
basta com que seja apenas um "bom" material, tampouco é necessário que seja um material de última tecnologia. Quando nós professores
selecionamos recursos educativos para utilizar em nosso trabalho docente, além da qualidade objetiva, temos de considerar em que
medida suas características específicas estão de acordo com determinados aspectos curriculares de nosso contexto educativo. O
objetivo deste trabalho é fazer a avaliação de três livros didáticos que se encontram no mercado, ao observar como são tratados dois
importantes eixos de ensino: a leitura e a produção de textos. Qual perspectiva teórico-metodológica perpassa por esses livros? Essas
teorias são as mesmas defendidas nas Orientações Curriculares e nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio?

DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O ENSINO DA LÍNGUA ESPANHOLA NO SÉCULO XXI
Rosemira Mendes de Sousa (UFTM, Uberaba - MG)
A presente comunicação busca realizar, em sua etapa inicial, um estudo sobre a evolução da Língua Espanhola no Brasil, procurando
suas origens, seus momentos históricos de maior desenvolvimento e suas justificativas. A partir desses elementos, poder-se-á analisar
a situação atual do ensino do Espanhol do país, buscando verificar quais os aspectos econômicos, culturais e políticos que têm
influenciado no crescimento da língua. Assim, a partir dessa análise, será possível alcançar o objetivo deste trabalho, que é traçar
perspectivas para o futuro próximo quanto ao ensino da Língua Espanhola no Brasil, especialmente diante do relevante desenvolvimento
do interesse pelo idioma em nosso país, bem como das alterações na legislação (Lei nº 11.161/2005) que tornaram obrigatória a oferta
do Espanhol no Ensino Médio. Buscar-se-á verificar quais as perspectivas de crescimento, bem como as dificuldades a serem
superadas nesse processo. Para o desenvolvimento do trabalho, serão utilizadas bibliografias sobre a história e o papel da Língua
Espanhola em nosso país, bem como dados coletados em pesquisas sobre a evolução do ensino do idioma e sua realidade atual, além
de dados sobre as relações comerciais e culturais do Brasil com outros países hispânicos. Também serão analisadas as Orientações
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Curriculares para o Ensino Médio, em conjunto com a Lei nº 11.161/2005, para que se possa averiguar o atual processo de formação de
professores na área e as necessidades e desafios para se incrementar essa formação, a fim de que sejam atendidos os parâmetros
dos documentos oficiais.

DIEZ AÑOS DE USO DE LAS TIC EM LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN DE PROFESSORES DE LENGUA
ESPAÑOL EM BRASIL. BREVE PANORAMA, EVALUACIÓN Y PERSPECTIVA
Gonzalo Abio (UFAL, Maceió - AL)
En este trabajo analizamos algunas de las experiencias en que participamos, a partir de 1999, con el uso de las TIC como apoyo en la
enseñanza de lengua española y la formación de profesores. En una primera etapa fue explotado el potencial de información y
comunicación de las TIC por medio de foros, listas de distribución y discusión, así como páginas y portales en Internet que disponían de
pocas oportunidades de interacción. Cositas del portunhol -> español y el proyecto de revista E/LE Brasil son dos ejemplos característicos
de esta etapa. Hubo un cambio de paradigma con la llegada de nuevas herramientas creadas en el espíritu de la web 2.0, donde redes
sociales y bitácoras (o blogs) son un buen ejemplo de ello, que contribuyeron considerablemente con las posibilidades de interacción y
colaboración, a lo que hay que sumar la proliferación de audios, videos y textos multimodales. El propio desarrollo de las plataformas o
ambientes de aprendizaje reflejó esa tendencia. Además del trayecto realizado, trataremos brevemente sobre la relación entre una
buena didáctica y la EaD, estableciendo una relación con las nuevas perspectivas y desafíos en la actuación de los profesores de E/LE
mediados por las TIC, principalmente en la creación de contenidos para la enseñanza a distancia, un campo en el que cada vez más
profesores de E/LE están trabajando. Palabras clave: TIC, EaD, web 2.0, formación de profesores de español.

ELABORAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA A FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE E/LE
Cristiano Silva de Barros (UFMG, Belo Horizonte - MG)
Sabe-se que o material didático é uma das principais ferramentas para o estudo de uma língua estrangeira, portanto sua escolha é um
passo fundamental, visto que se deve levar em conta se o mesmo segue uma concepção de língua e de ensino-aprendizagem coerente
com a perspectiva do professor e adequada ao nível, interesses e objetivos dos alunos e da instituição de ensino. No caso de um curso
de formação inicial de professores, trata-se de escolher um material didático que permita o aprendizado da língua e a reflexão sobre
temas relacionados à prática docente, em geral, e ao espanhol como língua estrangeira (E/LE), em particular. Há uma grande quantidade
de materiais disponíveis no mercado para o ensino de espanhol, mas praticamente não existe nenhum que seja voltado para o trabalho
com esse público específico: o futuro professor. Dessa forma, se queremos colocar em prática uma formação mais consistente,
contextualizada e adequada ao público e aos propósitos antes mencionados, o caminho a seguir é a produção de materiais específicos. A
partir dessa constatação, a questão que se coloca, portanto, é: quais podem ser os fundamentos teóricos e os critérios para preparar
materiais que permitam o desenvolvimento linguístico e ao mesmo tempo estimulem a reflexão sobre a própria maneira de aprender e de
ensinar? O presente trabalho pretende, assim, discutir a necessidade de se traçar caminhos, perspectivas e definir critérios para a
elaboração de materiais para a formação inicial de professores de E/LE, materiais que evidenciem a língua espanhola como prática social
culturalmente relevante e levem em conta novas linguagens; um material que contemple temas que facultem não só a abordagem do idioma
de forma comunicativa, mas também o posicionamento crítico perante assuntos da atualidade e a reflexão metodológica. Serão mostrados
e discutidos os resultados iniciais de um projeto desenvolvido na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais; tal projeto
é dedicado à reflexão e à prática de elaboração de materiais didáticos para a formação inicial de professores de espanhol.

GÊNEROS TEXTUAIS E ENSINO-APRENDIZAGEM DE E/LE
Elzimar Goettenauer de Marins Costa (UFMG, Belo Horizonte - MG)
Os textos costumam ser o ponto de partida para muitas atividades desenvolvidas na aula de língua estrangeira: são usados para
exercícios de compreensão leitora, estudo de vocabulário, exemplos de ocorrências linguísticas, para introduzir propostas de produção
escrita ou, ainda, para informar sobre os mais variados assuntos. Além disso, os textos produzidos pelos alunos costumam ser usados
apenas para que o professor possa aferir o uso correto da língua. Nos últimos anos, porém, as pesquisas no âmbito da análise do
discurso têm demonstrado que "um texto não é um artefato, um produto", mas sim uma espécie de acontecimento "e sua existência
depende de que alguém o processo em algum contexto" (MARCUSCHI, 2008, p. 89). Além disso, ao materializar-se textualmente em uma
determinada circunstância de comunicação, a linguagem se constitui como gênero. Através dos gêneros textuais construímos
representações que criam, reproduzem ou desafiam conhecimentos e crenças, cooperam para o estabelecimento de relações sociais
e confrontam, reforçam ou reconstituem identidades. Sendo assim, os gêneros textuais são fenômenos históricos, estreitamente
vinculados à vida cultural e social. Diante dessas constatações, podemos então indagar o que deve mudar na abordagem de textos na
sala de aula. Nesta comunicação, pretendo discutir alguns pressupostos que devem nortear o planejamento e a realização de atividades
de leitura e escrita para o ensino-aprendizagem de E/LE.

LECTURA DE TEXTOS E IMÁGENES EN LA FORMACIÓN DEL PROFESOR DE E/LE
Elisa Amorim Vieira (Faculdade de Letras/UFMG, Belo Horizonte - MG)
Así como el texto literario nos pone en contacto con los múltiples imaginarios, memorias colectivas y culturales de los pueblos hispánicos,
también las imágenes (pictóricas, fotográficas, cinematográficas) señalan la diversidad de las comunidades de habla castellana.
Tomando como base reflexiones de teóricos como Eduardo Subirats, Joan Ramón Resina y Ángel Castiñeira acerca de los conflictos que
presuponen el término "hispanismo" y la idea de una comunidad de naciones "hermanadas" en torno a la lengua española, este trabajo
propone una reflexión crítica sobre la formación de profesores de E/LE que no considera tales conflictos y rehuye sistemáticamente el
trabajo con un acervo cultural complejo, tanto del punto de vista de la expresión de diferentes identidades como de las especificidades
de los materiales que forman tal acervo. En ese sentido, el objetivo de esta ponencia es discutir la necesidad de incluir la cuestión de la
diversidad cultural de los pueblos hispánicos en la formación del profesor/a de E/LE, que no se atenga únicamente a aspectos folklóricos
y estereotipados, sino que se proponga incluso a enfrentarse a los antagonismos ahí existentes. Para eso, sugerimos la utilización no
reduccionista y simplificadora de los múltiples materiales artísticos que configuran la memoria de esos pueblos.
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O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS PARA O ENSINO/APRENDIZAGEM DE ESPANHOL: UM RECURSO
NECESSÁRIO
Julieta Sueldo Boedo (UFMG, Belo Horizonte - MG)
Vivemos em uma época marcada pelo avanço das chamadas "novas" tecnologias de informação e comunicação (TICs), que se fazem
presentes no dia a dia da sociedade como um todo e trazem mudanças significativas nas formas de comunicação, nas relações
interpessoais e no uso da linguagem. Surge então uma necessidade imperiosa de inclusão e normatização do uso das TICs dentro do
contexto escolar, tanto na formação dos professores nos cursos de Licenciatura, quanto na aplicação de recursos de TICs em todos
os contextos educativos, nas redes públicas e privadas de ensino, desde o ensino fundamental até o superior, e também nos cursos de
idiomas. Os objetivos desta comunicação são: apresentar uma proposta de trabalho com o uso de blogs para a formação de alunos do
curso de Licenciatura em Espanhol da disciplina Espanhol II, discutir de que maneira pode se usar a interação e comunicação mediadas
por computador a serviço do ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras e refletir sobre a normatização desses recursos mediados
por computador dentro dos diferentes contextos escolares. Apresentaremos reflexões e resultados parciais do processo de construção
e uso de blogs por três turmas de Espanhol II do Curso de Letras da UFMG, duas de 2008 e uma do primeiro semestre de 2009, ainda em
andamento. Pretendemos demonstrar que é possível, por meio dos blogs, aceder a novos espaços de prática e contato com a língua alvo
fora da sala de aula, mas, ao mesmo tempo, também como parte dela.

PLURALIDADE CULTURAL E O ENSINO DE E/LE NA ESCOLA PÚBLICA
Ana Cristina Borges Fiuza (UFTM, Uberaba - MG)
Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN) e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), ao tratar
do ensino de língua estrangeira na escola, ressaltam que o objetivo ao final do Ensino Médio é a comunicação oral e escrita, as quais
definem como uma "ferramenta" imprescindível no mundo moderno, com vistas à formação profissional, acadêmica ou pessoal. Assim,
não se deve considerar que os alunos precisam aprender a língua espanhola apenas para aprovar no vestibular. Mas que, além disso,
é importante visar a formação do aluno como cidadão, buscar a formação de indivíduos, "o que inclui o desenvolvimento de consciência
social, criatividade, mente aberta para conhecimentos novos, enfim, uma reforma na maneira de pensar e ver o mundo" (PCNs). Dessa
maneira, o professor de E/LE percebe a necessidade de abordar a pluralidade cultural no ensino da língua espanhola, mostrando
diferentes contextos, nos quais estão inseridos (ou não) os alunos, de maneira que esse novo conhecimento faça sentido para eles.
Normalmente, essa aprendizagem ocorre dentro de um contexto institucional, artificial, onde não existe uma necessidade comunicativa
autêntica, como na língua materna. E, por esse motivo, o professor de E/LE é responsável por "criar" um ambiente favorável que propicie
ao aluno a prática da linguagem, e que possibilite ainda a criação imaginária de situações "reais" de uso da língua, com base no
conhecimento de mundo. Baseado nessas questões, esse trabalho pretende levantar reflexões sobre a formação e o papel do
professor de espanhol que atua na escola pública, onde, apesar de nem sempre contar com os recursos adequados, precisa abordar
a pluralidade cultural nas aulas fazendo com que os alunos se sintam motivados a aprender o novo idioma.

REFLEXÕES SOBRE AS NOÇÕES DE CLASSES GRAMATICAIS DO ESPANHOL
Eduardo Tadeu Roque Amaral (UFMG, Belo Horizonte - MG)
Em diferentes níveis do ensino de línguas, são utilizados nomes bem conhecidos de classes (ou categorias) gramaticais como substantivo,
adjetivo, advérbio, etc. No caso de E/LE, não é diferente: tanto professores quanto materiais didáticos adotam essa nomenclatura, que
segue uma secular tradição gramatical. Até esse ponto, não existe problema algum, uma vez que os próprios estudos linguísticos
contemporâneos, em seus diversos modelos teóricos, apropriam-se dos termos já consagrados. A questão se complica quando nos
deparamos com casos que fogem às definições e classificações tradicionais. Os nomes ou substantivos, por exemplo, costumam ser
divididos em comuns ou próprios. Mas nas ocorrências seguintes, extraídas de textos do jornal argentino La Nación e apresentadas em
Amaral (2008), temos nomes próprios ocupando uma posição típica de adjetivo: "Todo bien al estilo Floricienta"; "la pertinencia o no de
utilizar la técnica Stanislavsky"; "Los que son agrupados bajo el Efecto Bruckner hablan muy lento"; "El personaje de Elsa es muy China".
Dados como esses nos levam a questionar as explicações tradicionais e, no âmbito do ensino de espanhol, a propor um estudo de
gramática que se distancia do ato de repetir normas e modelos pré-existentes. Seguimos também a posição das OCEM, que afirmam que
o problema não está propriamente na gramática da língua, mas na concepção de gramática (e de língua) que orienta os cursos. Nesse
sentido, nossa proposta é refletir sobre algumas noções envolvidas na delimitação de itens lexicais tradicionalmente chamados de
substantivos e adjetivos. Partiremos de dados como os anteriores, discutidos por Amaral (2008), Fernández Leborans (1999), GaryPrieur (1994) e Leroy (2004). Acreditamos que as reflexões propostas podem contribuir para a formação de um professor crítico com
relação ao seu objeto de ensino, a língua espanhola.

GT 14 - GÊNEROS TEXTUAIS E GÊNEROS DISCURSIVOS: CONVERGÊNCIAS, CONFLITOS, TENSÕES
Coordenador: Adail Ubirajara Sobral
Este GT reúne comunicações com propostas teóricas e práticas de trabalho com gêneros que consideram as implicações da coexistência
entre "gênero textual" e "gênero discursivo" nos estudos de gênero. Justifica essa proposta o fato de que, embora as várias maneiras
de operar com o conceito de "gênero", em sua expressão textual ou discursiva, revelem uma convergência com relação a certos
parâmetros, como a intencionalidade, e mesmo, em vários casos, o distanciamento dos elementos textuais estritos, percebe-se
igualmente conflitos e tensões (a) quando essa intencionalidade é entendida exclusivamente seja em termos subjetivantes, ou seja,
como algo sob o controle estrito dos sujeitos, ou objetivantes, isto é, totalmente fora do controle destes e (b) quando o conceito é
entendido apenas em termos do texto per se, ou seja, quando o texto, em sua materialidade que só cria sentido em contexto, é tomado
como a unidade de estudo, em vez de ser tomado no âmbito do universo de discurso a cujas finalidades serve. Assim, mesmo quando
se consideram tanto os processos composicionais, as diferenças estilísticas, as cristalizações de estruturas textuais etc. como as
transformações situacionalmente induzidas dos gêneros, as formas de colaboração/conflito entre sujeitos passíveis de alterar as
relações enunciativas, as expectativas arquitetônicas dos gêneros etc., permanecem tensões quando os gêneros são tomados como
instrumentos, ou mesmo "conteúdos", didáticos, transformando-se em "gêneros escolares" ou "gêneros didáticos", o que por vezes
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leva a uma assimilação dos gêneros apenas a seus componentes estáveis. Assim, o GT se propõe a apresentar trabalhos que
promovam a integração entre estabilidade e mudança, que é o elemento que torna o conceito de gênero um centro organizador dos
atuais estudos da linguagem.

A INTERGENERICIDADE DA POESIA: O CASO ARNALDO ANTUNES
Luciane de Paula (UNAERP, Ribeirão Preto - SP)
Esta comunicação tem como proposta analisar a constituição do gênero poesia, tendo como ilustração os poemas "O quê", "Dentro" e
"Cresce", de Arnaldo Antunes (AA). A concepção é a de o gênero poesia, e especificamente a poesia de AA, se constitui como
intergenérico. A fundamentação deste trabalho centra-se nas concepções de Bakhtin. A escolha da exemplificação pela poesia de
Arnaldo Antunes ocorre porque ela transita pelas artes plásticas, pela canção e pelo vídeo, entre outros gêneros. O objetivo é examinar
as discursividades que se manifestam e as textualidades mais ou menos típicas do gênero poesia, ao considerar as discursividades e
textualidades que nele se fazem presentes. Parte-se da hipótese de que o gênero poesia, analisado pela ilustração ímpar dos poemas
de Antunes, é construído a partir das relações intergenéricas. Sua textualidade pode variar, mantendo, contudo, uma estrutura arquitetônica
que permite que o caracterizemos como poesia - e não como outros gêneros. Nesse sentido é que um poema pode incorporar
características textuais de uma canção ou de outro "tipo" de poesia, das artes plásticas, do vídeo, da era tecnológica, por exemplo, sem
deixar de ser poesia. Assim, parte-se aqui do princípio que um poema caligrafia ("Cresce" ou "Dentro"), por exemplo, sendo, aparentemente,
o mesmo enunciado, ao se transformar em poesia visual e, depois, respectivamente, em instalação ou letra de canção, já não é o mesmo,
mas dois outros poemas distintos do primeiro, ainda que em interação com ele. Isso se funda na idéia bakhtiniana de que o mesmo
enunciado, ao ser repetido, já não é o mesmo enunciado (a enunciação é única, irrepetível). Por isso, há que se ter ponderação entre
a fixação e a liberdade total em que, seguindo a dialógica bakhtiniana, unem-se o estável e o instável, o enunciado e a enunciação, o
cognitivo e o sócio-histórico.

A RELATIVA ESTABILIDADE DOS GÊNEROS DISCURSIVOS: TRANSGRESSÃO INTERGÊNEROS E
CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS NO TEXTO PUBLICITÁRIO
Daniele de Oliveira (FALE/UFMG, Belo Horizonte - MG)
A relativa estabilidade dos gêneros discursivos, apontada por Bakhtin, atualmente é consenso entre pesquisadores da área. De acordo
com Marcuschi (2002) "mesmo apresentando alto poder preditivo e interpretativo (...), os gêneros não são instrumentos estanques e
enrijecedores da ação criativa", afirmação que se fundamenta exatamente no mencionado pressuposto bakhtiniano. Entendendo a
transgressão inter-gêneros como uma das manifestações dessa relativa estabilidade, a proposta deste trabalho é refletir sobre como
a transgressão inter-gêneros contribui para a construção de sentidos de determinado texto. Para tanto, em primeiro lugar, far-se-á uma
retomada da questão do gênero discursivo propriamente dito, tendo em vista sua relação com o tipo textual que o constitui. Em seguida,
refletir-se-á sobre a transgressão intergêneros, aqui entendida como uma quebra no contrato de comunicação. É justamente essa
ruptura no conjunto de regularidades características a um dado gênero que permite considerar a intencionalidade do enunciador como
aspecto principal na caracterização de um gênero. Quando se pensa na cena de enunciação de um determinado texto, há que se
considerar, pelo menos, três pontos de vista (MAINGUENEAU, 2002): 1) a cena englobante (tipo de discurso); 2) a cena genérica
(gênero do discurso); 3) a cenografia. A transgressão ocorreria, ainda de acordo com Maingueneau (2002), na cenografia, uma vez que
ela "legitima um enunciado que, por sua vez, deve legitimá-la". No discurso publicitário, a cenografia deve adaptar-se ao produto
anunciado. Por fim, será apresentada a análise de uma peça publicitária na qual a transgressão intergêneros é elemento fundamental na
construção de sentidos. Tal análise demonstrou que o domínio em estudo, que tem como fundamento um alto grau de persuasão, é de
fato favorável à manifestação da intertextualidade intergêneros.

A SIMULTANEIDADE DO SER E DO FAZER NO INFOGRÁFICO
Francis Arthuso Paiva (UFMG, Belo Horizonte - MG)
O infográfico é um gênero textual que integra modalidades semióticas de modo proporcional, a fim de explicar como funciona um objeto,
como ocorrem fenômenos bio-físico-químicos ou como é ou foi um fato geo-histórico; circula nas esferas jornalísticas e didáticas,
integrado a outros gêneros com os quais cumprem um objetivo único ou utilizado como único gênero na veiculação de um discurso.
Através da Gramática Visual de Kress e Van Leeuwen (2006 [1996]) percebemos a intencionalidade no uso das imagens por parte do
produtor do texto, assim como há intencionalidade ao se usar as palavras na sintaxe. Esses autores chegam a falar de uma nova escrita
(New Writing), isto é, em vários textos multimodais como nos infográficos, o leitor é exposto simultaneamente a todas as informações,
cabendo a ele tomar a decisão sobre o que ler. Nosso objetivo foi analisar as modalidades verbais e visuais de um infográfico, sobretudo
seu fundo ilustrativo e as legendas que o acompanham, a fim de demonstrar a simultaneidade do New Writing presente no infográfico
Insurgência máxima, da revista Superinteressante. Para isso, utilizamos a Gramática Visual supracitada e a Gramática Sistêmicofuncional de Halliday (2004), através da análise da metafunção ideacional, além dos grupos nominais e verbais Essa análise confirmou
não apenas a simultaneidade da informação, bem como reforçou a noção de integração das modalidades em um infográfico. Este artigo
faz parte dos estudos da dissertação de mestrado em desenvolvimento por mim, com o intuito de verificar as estratégias de leitura do
infográfico, assim como suas implicações no processamento de leitura.

ACORDOS E DESACORDOS COM A PROPOSTA DE GÊNEROS APRESENTADA PELO GRUPO DE
GENEBRA
Fabiana Giovani (UNESP, Araraquara - SP)
Nosso objetivo é colocar em diálogo dois teóricos da linguagem: Mikhail Bakhtin e Bernard Schneuwly, este último representante do
"grupo de Genebra". Bakhtin foi o primeiro a empregar a palavra gêneros com um sentido mais amplo, referindo-se também aos textos
que empregamos nas situações cotidianas de comunicação. Para o autor, todos os textos produzidos pelo ser humano - sejam orais ou
escritos - apresentam um conjunto de características relativamente estáveis, tenhamos ou não consciência delas. Essas características
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configuram diferentes gêneros discursivos, caracterizados por três aspectos básicos coexistentes: o tema, a estrutura composicional
e o estilo. Bernard Schneuwly e seu grupo são psicólogos voltados para um objetivo de pesquisa não é contemplado por Bakhtin, o
ensino. Partem da teorização de Bakhtin, estabelecem uma união com alguns pensamentos de outro pensador russo - Vigotski - e criam
outro conceito de gênero é útil para seus interesses. Compreendem gênero como um instrumento que possibilita ao sujeito exercer uma
ação linguística sobre a realidade. Para eles, o uso de uma ferramenta (instrumento) resulta em dois efeitos diferentes de aprendizagem:
amplia as capacidades individuais do usuário e amplia seu conhecimento do objeto sobre o qual a ferramenta é utilizada. Sendo
pesquisadores envolvidos com didática, apresentam sua teorização preocupados em atender a um público específico, a instituição
escolar da Suíça francófona. Contudo, não se pode 'transpor' naturalmente algo que foi pensado para uma situação de primeiro mundo
para uma de terceiro mundo - nem outra qualquer. A idéia de agrupamento dos gêneros, segundo suas capacidades de linguagem
globais, é de extrema utilidade para um trabalho em sala de aula. Dizer que um agrupamento pode ser orientador não significa, de forma
alguma, que sirva como receita a ser seguida. Ao transformar um gênero em objeto de ensino, não se pode criar uma espécie de gênero
idealizado, ignorando o caráter multiforme, maleável e espontâneo do gênero.

GÊNERO DISCURSIVO E AULA DE PORTUGUÊS
Rosa Maria Aparecida Nechi Verceze (UNIR, Campus de Vilhena - RO)
A pesquisa relatada focaliza o ensino/aprendizagem de gêneros na Universidade Federal de Rondônia (UNIR) Campus de Vilhena. Tem
por objetivo a verificação do conhecimento, pelos alunos do Curso de Letras, dos fundamentos que regem os gêneros discursivos e o
diagnostico do uso em produções textuais bem como a busca de reflexões sobre as dificuldades do professor de Língua Portuguesa
em trabalhar com os alunos o complexo conceito e de gêneros discursivo e textual. Utilizamos para a fundamentação autores que
abordam a heterogeneidade dos textos, privilegiando a interação, reconhecendo tipos diferentes de textos, diferentes formas de
textualização etc. Para Bakhtin (2000), em cada esfera de utilização da linguagem se elaboram "tipos relativamente estáveis de
enunciados". Marcuschi (2008) afirma ser a sala de aula um grande laboratório de investigação, em que não ocorre um ato individual,
mas uma ação cooperativa em que o professor se apresenta como co-participante (Adam, 1990) no contato com categorias e objetos
discursivos observáveis mediante operações cognitivas negociadas interativamente. Analisou-se, com fins didático-teóricos, o trabalho
em sala de aula com um conjunto significativo de gêneros da mídia escrita, discutindo algumas implicações didáticas dessas análises,
que abarcam o suporte, tema e composição do gênero na situação sócio-comunicativa. O resultado aponta que o conhecimento dos
alunos se restringe aos tipos tradicionais de textos: descrição/narração/dissertação. Falta-lhes habilidade para perceber que os
gêneros se inserem em categorias que abarcam o, e vão além do, tipológico. A grande maioria dos alunos apresentou dificuldades
durante as análises pelo não conhecimento dos parâmetros dos gêneros midiáticos e por dificuldades do próprio professor ao trabalhar
com os gêneros em foco. Ao que parece, o texto, tanto para professores como para alunos, ainda não é considerado em sua dimensão
textual-discursiva, que pressupõe uma concepção sócio-interacionista da linguagem, permanecendo em vez disso restrito a tipologias
textuais.

HSBC: UM ESTUDO DA HOMEPAGE BANCÁRIA À LUZ DA ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO
Ana Paula da Silva Santos (FAZU, Uberaba - MG)
Este estudo objetiva analisar e discutir a constituição da imagem institucional, especificamente do gênero discursivo multimodal, na
homepage do site oficial da instituição financeira HSBC no Brasil e no mundo. Como o contexto de pesquisa envolve várias modalidades
de linguagem além da verbal, o trabalho tem como orientação teórica a Semiótica Visual (PIETROFORTE, 2004); a Semiótica Social,
segundo Kress e van Leeuwen (1996), além da Gramática Sistêmico Funcional de Halliday (1985, 1994) e da Análise Crítica do Discurso
(FAIRCLOUGH, 2001). A pesquisa é de caráter qualitativo (CHIZZOTTI, 2001), aplicando o método da Análise Textual (SILVERMAN, 1993)
e seu corpus é constituído por dois links da homepage do Banco HSBC, sendo um nacional e outro internacional. O trabalho em questão
apresenta uma proposta recorrente de investigação acerca das linguagens que os textos midiáticos exploram. Atualmente, diferentes
formas de comunicação e de circulação dos sentidos se multiplicam e se tornam cada vez mais sofisticadas. Por tudo isso, percebe-se
que não há formas de se refletir a respeito dos mecanismos sociais de construção de identidades sem fazer menção às representações
sociais. Assim, a relevância deste estudo parece evidenciar a possibilidade de se constatar que as pessoas, no cotidiano, fazem uso
de diversos serviços disponibilizados pela instituição bancária referida anteriormente e que, dessa maneira, poderíamos inferir, em um
primeiro momento, que a instituição parece moldar a sua própria identidade pela e na linguagem, bem como a de seus clientes. Então, por
meio da análise do link destinado ao público brasileiro e do link destinado ao público estrangeiro, o percurso de análise será sistematizado,
basicamente, a partir de duas categorias: análise da metafunção ideacional da Gramática Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 1985, 1994)
e análise da metafunção interpessoal.

LETRAMENTO RADIOFÔNICO E DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA DISCURSIVA NA ESCOLA
Marcos Baltar (UCS, Caxias do Sul - RS)
Este trabalho, desenvolvido pelo grupo UCS-CNPq Estudos de Gêneros Textuais-EGET, apresenta resultados parciais da análise da
Implantação e implementação de Rádios Escolares (REs) em escolas da região do entorno da Universidade de Caxias do Sul, bem como
a construção e otimização de Sequências Didáticas (SDs) para a ensinagem de gêneros textuais do ambiente discursivo radiofônico. O
objetivo do projeto no âmbito didático-pedagógico é verificar a potencialidade da RE como um instrumento de interação sociodiscursiva
na comunidade escolar e sua funcionalidade como um instrumento de ensinagem de gêneros textuais orais e escritos, contribuindo para
o desenvolvimento de múltiplas competências, notadamente a competência discursiva dos sujeitos envolvidos no projeto. Essa investigação,
que segue os procedimentos metodológicos da pesquisa ação: problematização-ação-reflexão-ação-transformação está sendo realizada
com um grupo de professores e estudantes da rede municipal de ensino da cidade gaúcha de Flores da Cunha. A investigação se
desenvolve por meio de observação direta das aulas destinadas a RE, compreendendo entrevista semi-estruturada, reuniões regulares
de planejamento e avaliação do trabalho com os gestores, coordenação pedagógica, professores e estudantes participantes do projeto.
O escopo teórico vale-se da concepção de Letramento de Street (1983) e de Kleiman (1995),das contribuições do interacionismo
sociodiscursivo de Bronckart (1999, 2006), do conceito de competência discursiva de Baltar (2006), e da noção de SDs de Schneuwly,
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Noverraz & Dolz (2004). O trabalho até agora realizado sugere a potência da RE como ferramenta de interação sociodiscursiva na
comunidade escolar, como importante instrumento de ensinagem de gêneros textuais, e de desenvolvimento de múltiplas competências
notadamente a competência discursiva, entretanto, no que concerne ao letramento radiofônico nota-se que há muito que avançar.

SENHOR TRANSGRESSOR: REFLEXÕES SOBRE A NOÇÃO DE GÊNERO A PARTIR DA ANÁLISE DA
CANÇÃO DE TOM ZÉ
Carlos Fernando Jáuregui Pinto (UFMG, Belo Horizonte - MG)
Neste trabalho, propomo-nos a fazer uma análise das múltiplas transgressões genéricas presentes na canção "Senhor cidadão", do
compositor e cantor brasileiro Tom Zé, na versão gravada no álbum Tom Zé de 1972 (relançado em 1984 com o título Se o caso é chorar).
Essa canção traz em si traços de gêneros de naturezas bastante diferentes (musicais, poéticos, textuais e situacionais), entre eles: a
canção popular, a oração e a ladainha católica, a poesia concreta, a oração em latim, a Procissão do Enterro da Sexta-Feira da Paixão,
a cantiga natalina e a marcha fúnebre. Aproveitamos um corpus com uma presença tão alta e evidente de hibridismo e transgressão
genérica para debater os mecanismos de dessa transgressão assim como a utilidade, as fronteiras, as convergências e as limitações
dos conceitos de gênero textual e/ou discursivo. Num primeiro momento, ao detectar os diversos gêneros presentes na música
utilizamos a noção mais ampliada possível de gênero, para, num momento posterior, a partir dos dados de nossa análise tecer reflexões
a respeito desse conceito tão controverso, chegando à conclusão de que a melhor compreensão dessa problemática só é possível a
partir de teorias que levem em consideração o aparato enunciativo, assim como informações da situação de comunicação.

GT 15 - GÊNEROS TEXTUAIS: ESCRITA E ORALIDADE
Coordenadoras: Elisete Maria de Carvalho Mesquita e Luisa Helena Borges Finotti
Há muito tempo os gêneros textuais vêm sendo arena de produtivos debates que envolvem interesses de variados pesquisadores e
áreas de conhecimento, dentre as quais destacamos a Linguística Textual. Esses debates vêm possibilitando olhares mais profícuos
para questões ligadas tanto à caracterização dos gêneros quanto à sua aplicação no contexto de sala de aula.Considerando as
diversas possibilidades de análises oferecidas por esse campo de pesquisa, com este grupo temático pretendemos contribuir para o
tratamento dos múltiplos aspectos que se associam aos gêneros textuais, desde os estruturais/formais até os discursivos/pragmáticos,
oportunizando a discussão de problemas relevantes para a melhor compreensão do funcionamento dos gêneros orais e escritos que
circulam em nossa sociedade. Como os gêneros se realizam em textos, em consonância com uma formação discursiva, atingindo a
sociedade, problematizar e analisar textos orais e escritos materializados em situações comunicativas recorrentes é tarefa daqueles
que se preocupam com a língua. Esta proposta de trabalho abarca, pois, diferentes e variados interesses para aqueles que se dedicam
ao complexo e fascinante universo dos gêneros textuais, o que significa dizer que objetivamos: i) discutir os fundamentos e caracterização
das relações de constitutividade entre textos orais e escritos; ii) tratar os gêneros orais e escritos em consonância com as características
das sociedades letradas nas quais circulam; iii) enfatizar a relevância dos gêneros textuais para o ensino-aprendizagem da Língua
Portuguesa e o desenvolvimento da competência comunicativa/textual.

A ESTRUTURA POTENCIAL DE DOIS DIFERENTES GÊNEROS: A PALESTRA E O ARTIGO TÉCNICOCIENTÍFICO
Elisete Maria de Carvalho Mesquita (ILEEL/UFU, Uberlândia - MG)
Há muito os gêneros textuais vêm despertando o interesse de estudiosos de diferentes áreas de conhecimento. Esse interesse se
justifica por vários motivos, principalmente, se considerarmos que os textos são a essência da comunicação humana e que esses se
materializam num ou noutro gênero. Desse modo, debruçar-se sobre questões relativas aos gêneros significa contribuir para o
entendimento da história da humanidade. Devido ao fato de os gêneros terem conquistado tanto espaço, são múltiplas as perspectivas
de análise. Essas diferentes posições, de um modo ou de outro, evidenciam que para o tratamento dos gêneros é interessante que
adotemos uma base teórica que considere a linguagem como um sistema sócio-semiótico, a exemplo de Hasan (1989;1995), que se
apóia em Bernstein e, principalmente em Halliday para a conceituação da Estrutura Potencial do Gênero (EPG). Para esses autores, "a
linguagem é um sistema de significações que medeia a existência humana" (MOTTA-ROTH, HEBERLE, 2005, p. 12). Isso significa que as
relações sociais exercem papel fundamental sobre o dito. Sob esse ponto de vista, há muito o que se considerar entre o uso que o
falante faz de sua língua e o contexto em que está inserido. Considerando que existe uma grande variedade de gêneros que circulam
em nossa sociedade e que nem todos esses gêneros foram exaustivamente analisados, entendemos que a proposta de Hasan possa
contribuir para a caracterização textual-discursiva dos gêneros em evidência neste estudo: a palestra e o artigo técnico-científico. A
partir da noção de gênero e de EPG, tal como configurada por Hasan, analisamos comparativamente esses dois diferentes gêneros com
o intuito de detectar os elementos textuais-discursivos opcionais e/ou obrigatórios em cada um deles. As análises quantitativa e
qualitativa revelaram que a palestra e o artigo técnico-científico possuem características que os aproximam, o que está intimamente
atrelado ao papel social desses gêneros e à esfera de circulação dos mesmos.

A RECONTEXTUALIZAÇÃO, A MULTIMODALIDADE E O HIBRIDISMO NA ABORDAGEM DOS GÊNEROS
DE HUMOR
Maria Aparecida Resende Ottoni (ILEEL/UFU, Uberlândia - MG)
Com o advento da televisão e, mais tarde, da internet, houve um crescimento considerável na produção do humor e uma mudança na
forma dessa produção, do consumo e distribuição dos gêneros do humor (GHs). Consequentemente, houve também uma transformação
nesses gêneros e o surgimento de novos gêneros, o que está relacionado a mudanças discursivas mais amplas no seio da sociedade
contemporânea e a mudanças nas práticas sociais. Nesse contexto de transformações, é preciso que se discutam algumas questões
fundamentais envolvidas na constituição dos GHs, tais como: a recontextualização, a multimodalidade e o hibridismo. Neste trabalho, que
é parte de minha pesquisa de doutorado desenvolvida no Ensino Fundamental em uma escola pública e voltada para a leitura crítica dos
GHs, apresento uma discussão dessas questões e de como elas atuam no processo de construção de sentidos dos GHs. Nessa
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pesquisa, observou-se que os GHs recontextualizam e transformam outras práticas sociais, como a política, e são, por sua vez,
recontextualizados em outros textos e interações de outras diferentes práticas. Evidenciou-se uma recontextualização para os sites de
humor tanto de gêneros não humorísticos quanto de humorísticos veiculados em outros media e uma recontextualização de notícias para
os GHs, especialmente nas charges não animadas e animadas. Foi possível perceber um movimento de apropriação, transformação e
colonização de discursos e gêneros na constituição dos GHs, em sua multimodalidade, configurando um hibridismo discursivo e
genérico. A discussão das questões mencionadas e a observação de como elas estão imbricadas na constituição dos GHs e dos
sentidos produzidos a partir desses gêneros mostraram-se muito relevantes no trabalho de leitura crítica dos gêneros humorísticos em
sala de aula.

AS SELEÇÕES LEXICAIS NOS EDITORIAIS E O EFEITO DE SENTIDO PRODUZIDO POR ELAS
Luiza Helena Borges Finotti (UFU, Uberlândia - MG)
Esta comunicação tem por objetivo apresentar os resultados obtidos em uma pesquisa sobre as seleções lexicais atualizadas em
editoriais e o efeito de sentido produzido por essas escolhas nesse gênero textual. Com base no modelo da linguística sistêmicofuncional, proposto por Halliday, cujo foco de interesse é o uso da língua como forma de interação entre os falantes e não como um
conjunto de regras desvinculadas de seu contexto de realização, e por meio do programa computacional Goldvab, selecionamos 20
editoriais, sendo 10 do jornal Folha de S. Paulo e 10 da revista Istoé Dinheiro para compor o corpus dessa pesquisa. Para a análise do
corpus, consideramos como lexemas mais significativos os verbos e os nomes, já que os adjetivos sempre aparecem como determinantes
desses, o que os torna variáveis dependentes na análise cruzada dos dados. Para isso, elencamos 8 grupos de fatores, a saber:
i)retomada de tema ou subtema; ii) transitividade verbal; iii) modalidades; iv) ações discursivas; v)classe de verbos; vi) conteúdo
temático; vii)classe dos nomes e viii)tema, para analisar as categorias portadoras de significação nos editoriais e, assim, descrever
alguns textos pertencentes a este gênero. Com base nos resultados obtidos, percebemos que quanto aos nomes, há maior incidência
de sinonímia; de retomada do tema e presença de determinantes e, quanto aos verbos, maior incidência de verbos transitivos diretos,
que denotam certeza, cuja finalidade é argumentar e informar, por meio de verbos de ação e que relatam acontecimentos.

ASPECTOS RETORICOS E PROSÓDICOS PRESENTES EM TEXTOS ORAIS DO VIDEOBLOG
"MONKEY NEWS"
Eduardo Barbuio (UNIFRAN , Franca - SP)
Em sintonia com as transformações do vasto e dinâmico universo da web 2.0, podemos perceber uma incidência de novidades, nas
quais nos encontramos inseridos e ao mesmo tempo atuamos como observadores e também colaboradores ou criadores de conteúdos.
O surgimento dos videoblogs se deu a partir dos blogs; os chamados "diários virtuais". Suas atualizações (posts) podem ou não ter um
assunto em comum, um fio condutor, geralmente, um único blog trata de temas variados. O videoblog é uma variante do blog cujo
conteúdo principal são vídeos. Com estrutura muito similar à dos blogs , possui frequente atualização e geralmente se constitui como um
site pessoal. Os vídeos são exibidos diretamente em uma página, sem que o visitante precise fazer "download" dos arquivos para
assistí-los. Existem serviços gratuitos de hospedagem de videoblogs, que permitem que pessoas sem conhecimentos de edição de
páginas possam publicar seus próprios videoblogs na web. O videoblog apresenta uma estrutura que conta com comentários, links,
interfaces, imagens, é uma ferramenta utilizada como espaço de expressão de conteúdo audiovisual e multimídia livres, sobretudo em
relação aos pólos de emissão e recepção dos conteúdos. É importante ressaltar que os gêneros textuais ligados à web estão em
constante processo construtivo, ligado a questões processuais, colaborativas e outras diversas vertentes de natureza instável. Para
oportunizar a discussão de problemas relevantes para a melhor compreensão do funcionamento desse dinâmico e multifacetário gênero
textual presente na web, escolhemos como corpus alguns vídeos do videoblog "Monkey News", do jornalista-humorista José Simão,
hospedado no Portal UOL de Acesso à Internet. O "Monkey News" é um videoblog pessoal de José Simão no qual em média três novos
vídeos são postados por semana, com duração de aproximadamente 12 minutos cada. Nesses vídeos, Simão aparece na redação de
um jornal ao lado do jornalista Rodrigo Flores, e descontraidamente conta anedotas sobre atualidades, envolvendo política, personalidades
e a sociedade de modo geral, fazendo irromper o riso dos internautas. Para melhor compreender esses textos orais materializados em
situações comunicativas presentes nos vídeos, nos propomos a fazer um estudo de aspectos retóricos e de traços prosódicos
percebidos nas modulações de voz dos interlocutores. A coleta de dados foi feita a partir da audição dos textos orais presentes nos
vídeos e de sua transcrição. Para estudo dos dados auditivos contamos com o apoio de softwares tais como o Praat e o Sound Forge
para a verificação dos marcadores prosódicos. A análise dos traços prosódicos, percebidos nas modulações de voz tem o intuito de
demonstrar a forma com que diferentes elementos prosódicos podem ser utilizados para reforçar a intenção argumentativa de José
Simão. Averiguamos que os elementos mais relevantes do corpus foram a tessitura e o acento frasal, que são elementos da variação
da altura melódica e contribuem predominantemente para a construção da figura retórica "ironia".

GÊNEROS TEXTUAIS NAS PRÁTICAS ESCOLARES DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA ARGUMENTAÇÃO:
UMA APLICAÇÃO DE SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS
Bárbara Olímpia Ramos de Melo (UESPI, Teresina - PI)
Na esfera das pesquisas linguísticas, as práticas escolares de ensino-aprendizagem da escrita têm sido objeto de estudo de vários
estudos. Nesta pesquisa, discutimos a apropriação do gênero textual carta de reclamação sob o ponto de vista teórico e também
didático, com o intuito de analisar a apropriação do gênero estudado na dimensão de sua estrutura e de seus aspectos discursivos e
argumentativos. Os sujeitos da pesquisa foram alunos de 3º e 4º blocos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), de duas escolas
públicas municipais de Teresina-PI, participantes e não-participantes de uma sequência didática, observando, principalmente, a interferência
da metodologia de ensino e da proposta de escrita. Para isso, fizemos uma pesquisa qualitativa e quantitativa, tendo como suporte os
estudos de BAKHTIN e seus desdobramentos por meio das atuais pesquisas na área da linguagem, representada, sobretudo, pelos
trabalhos dos pesquisadores SCHNEUWLY, DOLZ e BRONCKART. Assim, avaliamos que o desenvolvimento deste trabalho nos
proporcionou um maior entendimento sobre como conduzir as atividades de produção textual nas salas de aula da EJA, considerando
as especificidades dos alunos, bem como as suas expectativas de aprendizagem. O trabalho de produção de textos escritos, organizado
por meio de sequências didáticas, proporcionou aos alunos a oportunidade de utilizar reflexivamente a linguagem escrita. Pudemos
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verificar que é possível conduzir sequências didáticas produtivas para a aprendizagem dos alunos. As diferentes experiências
realizadas apontam, assim, um caminho possível para um melhor resultado nas práticas de linguagem em sala de aula. Verificamos, por
fim, que o trabalho com gêneros textuais e sequências didáticas revelou-se instrumento útil para a construção de uma escrita voltada
aos interesses dos aprendizes e cumprindo um duplo papel: "de um gênero a aprender, embora permaneça gênero para comunicar"
(SCHNEUWLY & DOLZ, 2004, p. 81).

MECANISMOS DE TEXTUALIZAÇÃO PRESENTES EM "SANTINHOS POLÍTICOS"
Priscila Lopes Viana (UFMG, Belo Horizonte - MG)
Este trabalho faz parte da dissertação de mestrado intitulada "Análise de Estratégias Linguístico-Discursivas constitutivas do Gênero
Textual 'Santinho Político'" (apoio CAPES), na qual investigamos, tendo por base o modelo de análise dos textos, no quadro teórico do
"Interacionismo Sociodiscursivo" (daqui para frente "ISD"), tal como proposto por Bronckart (1999; 2006; 2007), os elementos
caracterizadores do gênero "santinho político" - um dos meios pelos quais os candidatos a cargos políticos apresentam-se ao eleitorado
brasileiro. Bronckart (1999) propõe que todo texto é organizado em três níveis (camadas) superpostos, e em parte interativos, que
constituem o "folhado textual": (1) a arquitetura interna dos textos, (2) os mecanismos de textualização e (3) os mecanismos enunciativos.
Essa divisão de níveis de análise é concebida pelo autor como necessidade metodológica para se desvendar a complexidade da
organização textual. No presente artigo, limitar-nos-emos a analisar os mecanismos de textualização, (conexão, coesão nominal e
coesão verbal) presentes em 10 exemplares do gênero textual "santinho político", os quais fazem parte de um córpus coletado nas
campanhas eleitorais dos anos de 2004, 2006 e 2008. Trata-se, portanto, de "santinhos" de candidatos que concorreram a diversos
cargos políticos (vereador, prefeito, deputado federal, deputado estadual, senador e governador) no estado de Minas Gerais.

O DIÁRIO-DE-OBRAS NO SISTEMA DE GÊNEROS DA ENGENHARIA CIVIL
Solange Aparecida Faria Cardoso (UFU, Uberlândia - MG)
O objetivo deste trabalho é analisar parte de textos relativos a uma obra de Engenharia Civil, sob a ótica da linguagem como prática social,
com ênfase no campo das práticas sociais no trabalho. As discussões realizadas por Bazerman (2006) quanto às noções de gênero
discursivo, conjunto de gêneros, sistema de gêneros e sistema de atividades são a base para a análise. Na referida análise, foram
consideradas as convenções para os procedimentos efetivados na construção civil no contexto brasileiro, encontradas em lei, e em um
corpus de referência, qual seja, um Diário de Obras produzido durante a ampliação de área industrial, executada por uma construtora
de Uberlândia-MG. Buscou-se identificar os sujeitos e seus papéis nos gêneros dos quais participam, evidenciando as atividades
realizadas mediante textos escritos. Foi constatado que o Diário de Obras é um dos mecanismos textuais do complexo sistema de
gêneros em que se constitui uma empresa da construção civil e funciona como um dos mecanismos que sustenta o caráter altamente
especializado das atividades realizadas pelos representantes da Engenharia Civil. Palavras-chave: sistema de atividades; sistema de
gêneros; engenharia civil; diário-de-obras.

O ENSINO DE LEITURA VIA LIVROS DIDÁTICOS: UMA APROPRIAÇÃO DA TEORIA DE GÊNEROS
Ana Karla de Carvalho Sousa (UFMG, Belo Horizonte - MG)
A relevância de um investimento no trabalho com os gêneros textuais/discursivos no contexto educacional parece ser o ponto de
concordância entre os estudiosos que se debruçam sobre a Teoria de Gêneros. Todavia, o como efetivar ou implementar uma proposta
de ensino dessa natureza tem sido alvo de discussões e de fortes questionamentos por parte desses mesmos teóricos. Nessa
perspectiva, sentimo-nos inquietados por um questionamento: o que propõem os livros didáticos (LD), numa época em que o ensino de
língua materna, no Brasil, numa apropriação da Teoria de Gêneros, tem como foco a produção/recepção de textos? Impulsionado por
essa questão, este trabalho tem por objetivo analisar duas coleções didáticas de 5ª a 8ª série indicadas pelo PNLD/2008, a fim de
identificar qual é a proposta de ensino de leitura do gênero notícia de jornal apresentada por esses manuais. Buscamos ainda, nesta
investigação, verificar se o trabalho desenvolvido por esses LD contribui para a formação de leitores competentes de notícias, leitores
capazes de fazer uso social da leitura fora do ambiente escolar. Primeiramente, sustentados por autores como van Dijk (2002) e Lage
(2006), explicitamos uma breve caracterização da notícia. Em seguida, procedemos à análise das coleções didáticas selecionadas,
focalizando as atividades sugeridas para o estudo e para a exploração desse gênero, à luz de Bakhtin (1992), Schneuwly & Dolz
(2004), Koch (2006), Dell'Isola (2007), etc. Por último, discutimos quais as possíveis implicações da transposição da Teoria de Gêneros
às salas de aula de ensino fundamental. Os resultados parciais indicam que, apesar do empenho desses exemplares de LD em efetivar
o que postulam as teorias linguísticas recentes, a Linguística Textual, mais precisamente, as duas obras dão maior destaque aos
aspectos linguístico-formais presentes na composição da notícia do que aos seus aspectos funcionais e discursivos.

O GÊNERO RESENHA NO ENSINO SUPERIOR: INTERTEXTUALIDADE E CONSTRUÇÃO DO PONTO DE
VISTA
Ana Virgínia Lima da Silva (FALE/UFMG, Belo Horizonte - MG)
Segundo Dell'Isola (2008), os gêneros do domínio acadêmico se caracterizam, sobretudo, pela intertextualidade. Nesse sentido, exigese do aluno universitário a habilidade de descrever e de assumir um posicionamento acerca de livros e textos de sua área de estudo
(MACHADO, 2005). Tendo em vista que a intertextualidade e o ponto de vista do produtor do texto são significativamente marcados na
constituição do gênero resenha, nossos objetivos neste trabalho são: 1) analisar as relações entre intertextualidade e construção do
ponto de vista no gênero resenha; 2) refletir sobre a relevância dessas relações para a função do gênero investigado. Analisamos
resenhas produzidas por estudantes da graduação em Letras da Universidade Federal de Minas Gerais e coletadas durante uma
sequência didática de ensino-aprendizagem do gênero. Os pressupostos teóricos que orientam o trabalho se referem às noções de
gênero, ação social e intertextualidade apresentadas por Bazerman (2005; 2006); à caracterização da resenha por Machado (2005) e
por Motta-Roth (2001; 2002); e à noção de comunidade discursiva discutida por Swales (1990). Em um grupo de resenhas, a intertextualidade
introduz e/ou justifica o ponto de vista dos alunos-produtores, os quais, ao se apropriarem das características do gênero produzido,
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exercem o papel de agentes que participam ativamente da estruturação de discursos na esfera acadêmica. Em outro grupo de resenhas
analisadas, a intertextualidade apenas descreve o texto resenhado (texto-fonte), sendo o ponto de vista construído simplesmente a
partir da retomada de idéias apresentadas no texto-fonte, sem indicar autoria. Nesses casos, há dificuldades quanto à apropriação das
características da resenha e quanto à ação por meio da escrita na esfera acadêmica. Portanto, a habilidade em empregar a intertextualidade
e em relacioná-la ao o ponto de vista é essencial para a função da resenha e permite aos discentes participar do debate e da construção
do conhecimento na esfera acadêmica.

ORAÇÕES DE AGRADECIMENTO: GÊNERO QUE SE CARACTERIZA POR ATOS DE FALA
Maria José da Silva Fernandes (UFU, Uberlândia - MG)
Este artigo é o resultado de um estudo, cujo objetivo era caracterizar as orações de agradecimento, diferenciando-as das orações de
petição, já caracterizadas por Travaglia (2007) e verificar a existência ou não de um tipo dominante nesta espécie do gênero: a oração.
Apoiamo-nos na teoria Travagliana para fazer a análise e caracterização dos treze textos que compõem o corpus. Depois de analisar
o conteúdo temático, a estrutura composicional, os objetivos e funções sociocomunicativas, as características da superfície linguística
e as condições de produção, concluímos que as orações de agradecimento são gêneros que se caracterizam por atos de fala, já que
foi categórico o uso do verbo agradecer ou de alguma expressão que expressa gratidão, como obrigado/a. Essas orações podem ter,
em sua composição, principalmente, sequências narrativas e descritivas. As razões pelas quais o orante está agradecido aparecem
geralmente por meio da descrição ou da narração. O orante descreve as condições em que se encontra ou narra os benefícios
concedidos por Deus. Em relação à estrutura dessas orações, verificamos que basicamente ela se resume em uma introdução com uma
expressão de agradecimento, geralmente seguida de vocativo, os motivos do agradecimento e o encerramento, no qual pode aparecer
novamente a expressão de agradecimento.

UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DAS MODALIDADES EM ARTIGOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
Valdete Aparecida Borges Andrade (UFU, Uberlândia - MG)
Este artigo tem o objetivo de analisar as marcas linguísticas em artigos de divulgação científica, a fim de verificar as regularidades/
generalizações das modalidades, bem como definir esses marcadores de acordo com o modelo clássico originado por Aristóteles e
reelaborado por Travaglia (1991, p.79). Além disso, apresenta a definição das modalidades linguísticas sob o ponto de vista de
diferentes autores e, por fim, faz uma análise da atuação dessas modalidades em fragmentos de artigos de divulgação científica
pertencentes à revista Superinteressante da Editora Abril. Para tanto, utiliza a contribuição teórica de Travaglia (1991), Coracini (1991),
Barros (2007), Bentes (2001), Koch (1996) e Palmer (1986). Conclui-se, na análise dos cinco artigos, que o autor/produtor utiliza-se de
várias expressões irônicas para posicionar-se implicitamente no texto, emitindo uma crítica e, às vezes, um julgamento sobre o assunto.
Percebe-se que esta linguagem irônica, comumente não é utilizada em textos científicos, entretanto, nos artigos analisados, esta
estratégia comunicativa parece estabelecer-se como uma regularidade.

GT 16 - IMAGENS, SÍMBOLOS E MITOS NA CRIAÇÃO LITERÁRIA
Coordenadoras: Enivalda Nunes Freitas e Souza e Irley Margarete Cruz Machado
Este simpósio é resultado de um grupo de estudos sobre o imaginário, de caráter interdisciplinar, que envolve pesquisadores da
graduação e da pós-graduação. A crítica do imaginário, cujo núcleo central é o trajeto antropológico do homem, estuda a hermenêutica
dos símbolos, das imagens e dos mitos no processo da criação literária, encontrando nesses elementos um esforço poético de resgatar
o homem de sua temporalidade. É na imagética simbólica e mítica que os criadores infundem suas perturbações e sua relação de
perplexidade com o mundo, indagando dele o sentido de todas as coisas. Na poesia e no teatro as imagens sutis, os símbolos e os mitos,
com seus infinitos e insuspeitados desdobramentos, diversificam a simbologia e tornam cada imagem sempre nova sustentada pelo seu
próprio recurso expressivo. Carl Gustav Jung, Mircea Eliade, Gaston Bachelard, Gilbert Durand, são os principais teóricos dessa linha
de pesquisa em quem os participantes poderão buscar sua fundamentação. Contudo, considerando a profusão bibliográfica sobre o
assunto, o proponente tem liberdade para amparar-se no pensador e/ou na obra que lhe pareça mais conveniente, sem fugir ao tema
proposto.

"O GRANDE CIRCO MÍSTICO EM CENA"
Deisily de Quadros (UFPR, Curitiba - PR)
"O Grande Circo Místico", poema de Jorge de Lima, está presente no livro A túnica inconsútil, que representa o auge da criação da fase
espiritualista do poeta. Jorge de Lima apresenta uma poesia entremeada de elementos espirituais, que se fazem presentes no caráter
bíblico da linguagem, no emprego de imagens e símbolos sagrados e no cultivo da parábola, procurando estabelecer a ligação do humano
com a existência total. Esse poema originou duas interpretações que foram adaptadas pelo Balé Teatro Guaíra para a linguagem da
dança. Tomando, portanto, o poema "O grande circo místico" e as gravações dos espetáculos homônimos, o estudo tem como objetivo
analisar as transformações da passagem do texto poético para o texto cênico, averiguando a manutenção ou transformação dos
componentes poético-literários e traçando as características da recepção crítica do poema de Jorge de Lima e dos espetáculos teatrais.
A recepção do poema e dos espetáculos será analisada à luz da Estética da Recepção de Hans Robert Jauss e Wolfgang Iser, e da
Sociologia da Leitura de Roger Chartier. No transcorrer deste estudo, observa-se que os elementos de sentido do poema foram
transformados pelos espetáculos em elementos de presença (GUMBRECHT, 2001). Os motivos transcendentais, místicos, espiritualistas
que compõem o texto poético limano são projetados no texto cênico não no respeito à integralidade do texto-fonte, mas de forma
problematizadora. Ou seja, o discurso imagético, carregado dos valores cristãos, aparece nos espetáculos através da coreografia, do
cenário, da iluminação, do figurino, trazendo a todo momento a contraposição do espiritual e do material. Torna-se, portanto, evidente que
o leitor está a todo momento produzindo efeitos e, com o seu repertório, atua sobre o texto atualizando-o incessantemente e construindo
sentidos para ele. E, por fim, confirma-se que "a vida da leitura pertence ao leitor", como sintetizou Guimarães Rosa.
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A CONSTRUÇÃO DO NARRADOR NA FICÇÃO ETNOGRÁFICA DE BERNARDO CARVALHO
Juliana Vittorazze Schroden (UFU, Uberlândia - MG)
Quem é aquele que narra a existência e o modo de vida do outro? Como acontece a construção da identidade do narrador a partir de sua
visão desse outro? Este trabalho pretende apresentar a investigação a ser realizada a respeito da relação dos aspectos etnográficos
da obra antropológica Argonautas do Pacífico, de Branislaw Malinowski com a narração ficcional presente no romance etnográfico por meio da análise de Nove Noites, de Bernardo Carvalho - e no romance indianista de Mario Vargas Llosa, El Hablador. Para James
Clifford, a subjetividade etnográfica é composta pela observação participante num mundo de "artefatos culturais" ligado a uma nova
concepção de linguagens. Por meio da análise dessas obras será levantada e discutida a questão da "veracidade do discurso" do
narrador por se tratarem de narrativas que se situam na fronteira entre o científico e ficcional que contém relatos etnográficos e, ao
mesmo tempo, são permeadas por toda uma poética própria da obra literária e pelo imaginário contido nos mitos indígenas confrontados
ao racionalismo do narrador "civilizado". Esse discurso, no caso dos romances, é de todo fantasioso ou pode-se ter em conta que
existam fatos compatíveis com a realidade desse objeto encontrado nas obras? É possível observar que quem observa o outro tem um
olhar distante e ao mesmo tempo afetado diretamente por esse outro e seu imaginário a respeito dele. Segundo Diana Klinger, "O
paradoxo consiste em que não se pode chegar suficientemente próximo do outro sem se tornar, também, um outro". É nesse sentido que
será levantada a questão sobre essa construção. Como e quando ela vai se formando e em quem se transforma esse narrador à medida
que vai construindo seu olhar sobre a vida e a cultura do povo o qual observa, interage e relata para o leitor.

A DESSACRALIZAÇÃO DE MITOS GRECO-LATINOS, JUDAICO-CRISTÃOS E ANGLO-GERMÂNICOS E A
PRESENÇA DA ÁGUA, DA LUA E DOS CISNES EM MORALITÉS LEGÉNDAIRES, DE JULES LAFORGUE
Andressa Cristina de Oliveira (UNESP - Bolsista da FAPESP)
Jules Laforgue é um poeta simbolista francês que escreveu um conjunto de narrativas denominado Moralités Légendaires. Nela, servese de mitos anglo-germânicos, judaico-cristãos e greco-romanos com a intenção de dessacralizá-los e desviá-los burlescamente. O
poeta retomou, de maneira irônica, temas caros aos seus contemporâneos do século XIX, como "Hamlet", "Lohengrin", "Salomé",
"Persée et Andromède" e "Pan et la Syrinx". Nessas novelas, ressalta-se a atualidade de sua obra, pois se dedica à paródia e à ironia
e mostra o original e o novo, fazendo empréstimos, buscando efeitos fônicos, que constituem sua maneira de dizer, que tecem a obra
e atestam que Laforgue, mesmo na prosa, faz trabalho de poeta, e de poeta simbolista e moderno. Há uso abundante de neologismos,
anacronismos, jogos de palavras, apartes que atestam seu trabalho original. Em "Hamlet ou les suites de la piété filiale", não retoma
somente Shakespeare, mas também Saxo Grammaticus, um poeta latino do século XII, criando um príncipe artista, que vivia dos ganhos
de sua própria pluma em uma baía estagnada e putrefata. Em "Lohengrin", ele parodia o compositor alemão Richard Wagner e transforma
Elsa em uma mulher libidinosa e protótipo do ser andrógino. Em "Salomé", mais uma vez, o poeta francês cria uma mulher que se afasta
do ideal, também andrógina, mas que, de maneira inesperada, esfacela-se ao jogar a cabeça de Iaokannan ao mar. Na novela "Persée
et Andromède", a heroína vive entediada em uma ilha com um monstro, até o momento em que chega um Perseu exageradamente
afetado, protótipo do dândi, para salvá-la. Perseu não se sente atraído por ela, magra, pouco feminina, a qual, no final, parte com o
monstro transformado em um belo jovem. Nessas novelas, percebe-se a ironia em relação à figura feminina, ao dândi, aos intelectuais
franceses do século XIX e às lendas e mitos caros à sua contemporaneidade. Em "Pan", seus procedimentos permanecem os mesmos
em relação à paródia, à ironia e à linguagem poética, mas as intenções são outras: Laforgue serve-se desse mito para expor sua arte
poética. Vale ressaltar, ainda, que todas essas novelas são permeadas de símbolos que formam o ideário simbolista, como a água, a lua,
os cisnes, o olhar, os sinos, e à luz das teorias de Bachelard, Durand, Chevalier, pode-se ver como Laforgue apropria-se desses mitos
e desses elementos e lhes dá uma voz e uma visão de mundo particulares.

A MORTE COMO LEI
Simone Aparecida dos Passos (UFU, Uberlândia - MG)
O presente artigo tem por objetivo revisitar aspectos ligados ao imaginário mítico que acaba por colocar a morte como a protagonista de
uma obra. A escrita literária registra vertentes culturais, valores em que o homem se afirma e se firma na terra em que habita. A narração
de uma história viva em que o povo se reconhece indivíduo dentro de uma coletividade e como parte dela é um forte instrumento político
e didático nas mãos de um escritor. Federico García Lorca em sua obra dramática definitivamente é um dramaturgo que faz uso dessa
qualidade literária. Sua criação literária compreende a literatura como registro das vivencias de sua comunidade e instrumento políticofilosófico. Na classificação de Le Goff, entendemos a literatura lorquiana como registro mnemônico e, sobretudo, voltado para a
memória étnica ligada aos acontecimentos do coletivo, aos mitos fundadores, à construção cultural, às regras de convivência e outras
nuances das organizações comunitárias. A marcada referência à morte é sem dúvida um exemplo dessa característica literária. O
fascínio pela morte está tradicionalmente ligado a cultura do espanhol. A literatura proposta pelo dramaturgo recolhe gestos poéticos de
sua comunidade, resulta dos embates do ser humano e de suas vivências, registra um imaginário que tanto teme quanto anseia pela
morte, fantasma sempre presente na obra do autor cuja escrita dramática torna-se registro social, memória, realidade e subjetividade
testemunho dos valores e do pensamento da comunidade em que atua.

A POESIA RELIGIOSA DE HILDA HILST
Kamilla Kristina Sousa França Coelho (PG-UFU, Uberlândia - MG. Bolsista CAPES)
Hilda Hilst (1930-2004) - poeta, dramaturga, cronista e romancista - destaca-se dentro da contemporaneidade pela escolha das imagens
inovadoras para abordar temas universais. Tentaremos explicar como a escritora constrói uma visão intimista acerca de Deus, como
essa discussão hilstiana sobre o arquétipo de Deus pode ser considerada universal e coletiva, levando em conta teorias de Jung sobre
o inconsciente coletivo e arquétipos e de Bachelard sobre as imagens, e, principalmente, como esse imaginário hilstiano sobre o religioso
pode ser explicado pelos estudos acerca da religião de Mircea Eliade e pelos estudos das estruturas do imaginário de Durand.
Direcionada por essas questões, e auxiliada pela leitura de críticos e estudiosos da obra hilstiana, abordaremos poemas que possuam
como tema a busca por Deus e o anseio da autora por entender a figura divina. Notar-se-á que essas são características que
fundamentam toda a obra hilstiana e, em especial, as obras Poemas malditos, gozosos e devotos. Portanto, nos embasaremos nas
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teorias de Gilbert Durand, Gaston Bachelard, Mircea Eliade e Carl Gustav Jung, nos estendendo também a Maria Zaíra Turchi e Northrop
Frye. O imaginário hilstiano acerca de Deus, revela uma relação próxima e familiar da poeta com um ser celestial assassino, problemático
e solitário. Espera-se que essa comunicação seja um convite para a leitura e estudo da obra - principalmente religiosa - de Hilda Hilst.

A VIOLÊNCIA NO IMAGINÁRIO DE GARCÍA LORCA
Irley Machado (UFU, Uberlândia - UFU)
O objetivo deste artigo é analisar a presença da violência existente na obra de Federico Garcia Lorca A casa de Bernarda Alba, a luz dos
signos do regime noturno de G. Durand. Ao estudar-se o texto, constata-se que ao lado da violência aparece à questão da crise
sacrificial, crise que se coloca como uma expressão intrínseca desta sociedade e do momento em que o dramaturgo escreve, e que
parece necessária para manter o equilíbrio desta mesma sociedade. Dentro do imaginário do poeta constrói-se a personagem central da
obra, Bernarda Alba, como alguém que exerce um marcado poder sobre as filhas e, cuja ação castra toda possibilidade de realização
erótica das jovens. Cruel, impiedosa, adotando um comportamento que obedece a padrões masculinos de dominação, sua ação conduz
a tragédia inevitável e a morte de sua filha caçula. O texto revela ainda a relação que se estabelece entre os personagens, relação
pontuada por paixões e violência dentro de um imaginário pleno de signos. Aqui se faz uma alusão ainda que pequena ao próprio
sofrimento do autor: ele também, vítima da violência do momento histórico em que viveu.
Palavras chaves: Federico Garcia Lorca, Teatro, violência.

A VOZ DE ORFEU E O CANTO HILSTIANO
Aline Pires de Morais (UFU, Uberlândia - MG. Bolsista CAPES)
Ao abordarmos o mito de Orfeu em nossa discussão pretendemos trabalhar a poesia enquanto matéria revelada, porque a poesia, sob
os influxos da inspiração, tem o dom de nos encantar, de revelar realidades, desnudando o interdito, e a poesia hilstiana é a conjunção
entre poesia, profecia e encantamento. A poética de Hilda Hilst (1930 - 2004) apresenta-se, assim, como o canto de Orfeu, signo
mediador entre a esfera do profano e a do sagrado, capaz de transformar existências e destinos. Buscamos ainda mostrar que a crença
nos poderes encantatórios das palavras não é, de nenhuma forma, exclusiva dos gregos na Antiguidade, porque a palavra profética que
encanta e inebria, permanece como signo que resiste na modernidade, assim a voz hilstiana apresenta-se como representação da
aliança simbólica que as palavras rompem ao se tornarem imagens poéticas. O nosso trabalho objetiva mostrar, através da análise de
poesias, que a poeta bebeu na mesma fonte poética que o poeta grego, vate, poeta-profeta, sua poesia é um oráculo da vida que se
produz por certo arrebatamento sagrado. Assim, a poesia de Hilda Hilst busca a inquebrantável unidade entre poesia e música,
promovendo a catarse do homem frente à realidade, porque a poesia é purificação da alma humana, é o sagrado irrompendo no profano,
é mistério, é religião, e o canto de hilstiano é aquele que consegue alcançar as entranhas do sem fim.

“ANUNCIAÇÃO DE MIRA-CELI: O POETA SE ENCONTRA COM A MUSA”
Ataíde José Mescolin Veloso (Universidade Estácio de Sá - UNISUAM/UFRJ, Rio de Janeiro - RJ)
Este trabalho tem como objetivo fazer um estudo do mito grego das Musas, o qual funda a ontologia mítica na Grécia. O homem dessa
época pôde ter acesso à compreensão grega originária do ser dos Deuses e da verdade como ilatência. No que tange à questão do mito,
far-se-á uma leitura de alguns textos de Jaa Torrano, Mircea Eliade e Martin Heidegger e, em seguida, será estabelecido um paralelo com
um dos mitos basilares da poética de Jorge de Lima: o mito de Mira-Celi. Através de uma pesquisa atenta, chegou-se à conclusão de que
as musas de Jorge de Lima divergem das de Hesíodo em sua Teogonia. Enquanto estas são apresentadas como divindades que
personificam o próprio canto, condição indispensável para que o mundo e os deuses venham à existência; aquelas, além de se
mostrarem revestidas de sensualidade, não têm aparência definida e nascem com nomes diversificados. Muitas vezes, na poética
limiana, as musas aparecem associadas ao universo onírico e às imagens do inconsciente.

CRIAÇÃO LITERÁRIA E A NATUREZA HUMANA
Pedro Malard Monteiro (FALE/UFMG, Belo Horizonte - MG. Bolsista FAPEMIG)
As narrativas de mitos alimentam não só a criação literária, mas também o processo de busca de conhecimento e a maneira como
tentamos explicar o mundo e nossa própria existência. O objetivo dessa comunicação é mostrar que as narrativas ficcionais evidenciam
universais humanos que são parte de nossa condição biológica: nossa mortalidade, a limitação da nossa sabedoria e conhecimento,
nossas diferenças, nossos conflitos com amigos, irmãos, vizinhos, amantes. As referências principais para esse trabalho são textos
que abordam a condição humana sob a perspectiva da ciência cognitiva e biologia evolutiva. Em particular ressalto o trabalho de Steven
Pinker, que discutem o que as ciências que estudam o cérebro e a natureza humana podem revelar sobre a criação literária. Em particular
pretende-se discutir as consequências de se ver o cérebro humano como resultado de um processo de evolução biológica. Francis
Crick, em seu livro The Astonishing Hypothesis, declara que o que somos, nossas alegrias e tristezas, nossas memórias e ambições,
nosso conceito de identidade e livre arbítrio são todos causados por atividades fisiológicas do cérebro. Como isso afeta a maneira de
discutirmos a criação literária? De acordo com Pinker, descobertas a respeito do funcionamento do cérebro contradizem algumas das
discussões sobre o poder de moldar nossa visão de mundo que teriam imagens na mídia ou estereótipos. Pretende-se, com essas
discussões, contribuir para a produção de uma crítica literária que analise seriamente os avanços alcançados pelas ciências que
estudam o cérebro.

DEVANEIO E ONTOLOGIA NO POEMA "VAMPIRO", DE FRANCISCO ALVIM
Fani Miranda Tabak (UFTM, Uberaba - MG)
A presente comunicação reflete, a partir de uma leitura de Direito de Sonhar, de Gaston Bachelard, acerca da mobilidade poética na
estruturação da subjetividade presente no poema Vampiro, do poeta contemporâneo Francisco Alvim. Os intervalos sugeridos por
Bachelard, especialmente no capítulo dedicado ao "devaneio", constituem o ponto de partida frente à leitura do poema. A sugestão da
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máscara como uma forma de transformação da ontologia reitera a posição do poeta contemporâneo frente ao constante dilaceramento
da estrutura e da própria concepção de poiesis. A presença do duplo, refletida na imagem do monstruoso, estabelece uma ligação com
a vida inconsciente, com os instintos profundos. O paralelismo criado no poema une simbolicamente não só os dois marginais, como
também a relação existente entre a poesia e a sociedade em fim de século. A poesia atua sobre o futuro, ainda que presa ao seu próprio
construto, docemente condenada ao seu círculo, assim como a imagem do vampiro. A sociedade se espelha frente à poesia, reconstróise, mas aterrorizada pela imagem elíptica do caráter humano. A descoberta de um novo mundo, para o qual a alma do artista se
encaminha, reconstitui, em parte, o direito de sonhar.

DIREÇÃO DO TEMPO NA EXPERIÊNCIA HUMANA: O CÍCLICO RE-NASCER NA POESIA
Claudia Ferreira de Paula Borges (FAZU, Uberaba - MG)
Por se lançar na investigação da temporalidade no texto poético, o presente trabalho se constitui em relevante pesquisa para os estudos
de graduação e pós-graduação, referentes à criação literária e suas especificidades. Esta abordagem filosófico-literária visa questionar
como a Literatura - particularmente a poesia - encara a direção do tempo em relação à experiência humana, ou seja, a da irreversibilidade
do movimento em direção à morte. A constante possibilidade de aniquilação em meio à vida direciona o homem, às vezes, ao ponto de vista
do cíclico re-nascer, ou seja, a teoria mítica do tempo. Assim, fundamentando-se basicamente em Bachelard (1988), Eliade (1963) e
Meyerhoff (1976), objetiva-se demonstrar o caráter de atemporalidade do fenômeno poético, em conjunção com o mito - enquanto símbolo
literário -, já que se este se faz sempre presente, num eterno ressurgir do mesmo. Após levantamento e leitura do referencial bibliográfico,
procedeu-se à análise textual, tendo como corpus o poema O Deus mal informado, de Carlos Drummond de Andrade (1992). Essa análise
aponta para a identificação do humano com o mítico, em que, por meio deste, se vive a "ritualização de acontecimentos fabulosos,
exaltantes, significativos" (ELIADE, 1963, p.23), eliminando-se o próprio fluxo do tempo físico e superando a tirania do efêmero.

EM BUSCA DOS ELEMENTOS CONSTITUINTES DE UM REALISMO ONÍRICO
Neide Ferreira Gaspar (USP, São Paulo - SP. Bolsista CNPq)
Nesta comunicação, é relatada a busca por aspectos comuns, responsáveis pela criação de uma atmosfera onírica peculiar, em seis
contos da Literatura Fantástica, de duas autoras contemporâneas. Os contos em questão são: A Chave na Porta, Emanuel e Natal na
Barca (Lygia Fagundes Telles) e O Homem que Amou as Nereidas, Nossa Senhora das Andorinhas e Como Wang-Fô se Salvou,
(Marguerite Yourcenar). Na busca pelos elementos comuns, foram analisados aspectos ligados a símbolos e mitos, presentes tanto nos
contos maravilhosos como nos contos selecionados. Estudiosos de várias áreas, bem como teóricos da literatura, têm pesquisado a
importância dos mitos e símbolos na estruturação de nossa psique e na construção de nossas identidades, como indivíduos e membros
de um grupo. Na literatura, mitos e símbolos estão presentes, com muita força, nos contos maravilhosos. Neste estudo, constatou-se
que muitos desses mitos e símbolos também estão presentes nos contos escolhidos, numa vertente de Realismo Fantástico que poderia
ser batizada como Realismo Onírico. Nela, as personagens se deparam com situações em que há um clima de sonho, de delírio, pelo
rompimento com as leis naturais -- sem, no entanto, a angústia e o terror dos pesadelos. Para a abordagem teórica, a pesquisa se valeu
de estudos de Eliade, Jung, Mielietinsky, Cassirer e Bachelard, entre outros. Os textos de Propp e Todorov, em suas análises sobre o
conto maravilhoso, auxiliaram a encontrar os elementos comuns nos contos contemporâneos escolhidos.Os levantamentos de itens
lexicais ligados a elementos com forte carga simbólica foram feitos com o auxílio de ferramentas de informática. Para o leitor atual, textos
agora enquadrados em gêneros como o Realismo Fantástico podem fazer a ligação entre o antigo e o moderno, trazendo à mente, ainda
que de forma vaga e imprecisa, vestígios espirituais de outras épocas, presentes nos mitos e símbolos.

FORÇAS EM EQUILÍBRIO: LUTA, FUGA, VIDA E MORTE EM AS MENINAS DE LYGIA FAGUNDES TELLES
Isabel de Souza França (UFG, Goiânia - GO)
Lygia Fagundes Telles é, sem dúvida, uma das mais importantes vozes femininas da Literatura Brasileira. Contista por excelência e dona
de um estilo apurado é autora de quatro romances dentre eles, As Meninas, o qual se caracteriza como sendo o mais lido e analisado.
Tal fato justifica-se, talvez, por ser esse livro considerado engajado. Todavia o presente trabalho pretende à luz da teoria de Gilbert
Durand, analisar os personagens: Ana Clara, Lião e Lorena por meio dos regimes estabelecidos pelo antropólogo do Imaginário. Tendo
em vista que Durand divide os regimes em diurno e noturno e este, por sua vez, em noturno místico e noturno sintético, pretendemos
demonstrar porque Lião (personagem engajada politicamente) pode ser considerada diurna; Ana Clara (jovem drogada) noturna mística;
e Lorena (que vive, aparentemente, em estado de devaneio), agrega em si todos os regimes, por isso atinge o equilíbrio e a obra termina
no momento em que novas perspectivas se abrem para o personagem, enquanto Ana Clara e Lião encontram pelo caminho à morte,
sendo que para a última a morte é sugerida por meio da linguagem simbólica.

IMAGENS, SÍMBOLOS E MITOS NA DRAMATURGIA DE OSWALD DE ANDRADE
Sonia Aparecida Vido Pascolati (UEL, Londrina - PR)
Oswald de Andrade tem espaço garantido no cânone modernista como poeta, prosador e crítico, mas sua obra dramatúrgica é pouco
conhecida e estudada. Três textos dramáticos se destacam em meio à sua produção: O homem e o cavalo (1934), O rei da vela (escrita
em 1933, mas publicada em 1937) e A morta (1937), nos quais os aspectos mais evidentes são a retomada de mitos e relatos históricos
e a criação de imagens e símbolos como forma de tradução de questões estéticas, culturais e políticas problematizadas por Oswald e
prementes à compreensão de sua época. O homem e o cavalo é uma grande alegoria da história da humanidade sob a perspectiva
comunista de crítica ao capitalismo. O rei da vela revisita o romântico par medieval Abelardo e Heloísa para construir, parodicamente, um
painel das relações humanas de exploração na sociedade burguesa. A morta, mergulho onírico na viagem dantesca para recuperar sua
amada Beatriz - por sua vez um diálogo com o mito de Orfeu -, propõe uma intensa reflexão sobre a criação literária no bojo do primeiro
modernismo, isto é, em meio ao empenho de renovação da literatura. Eminentemente crítica, a escritura dramatúrgica de Oswald de
Andrade se enriquece com o resgate de mitos e a criação de imagens e símbolos que muito auxiliam na compreensão de uma poética
oswaldiana; portanto, este trabalho propõe destacar alguns desses recursos recorrentes na criação dramatúrgica oswaldiana,
relacionando-os ao pendor crítico da escritura do autor modernista.
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IMAGINÁRIO: TRAJETO ANTROPOLÓGICO EM "LEITO DE FOLHAS VERDES"
Elza Kioko Nakayama Nenoki Murata (UFG, Goiânia - GO)
No texto literário existe a percepção estésica e/ou estética que possibilita vislumbrar a transformação do banal em não-banal. A
diferença entre estesia e estética está na origem motivadora das sensações percebidas do mundo exterior: a primeira privilegia a
percepção de sensações naturais, originada no homem espontaneamente em seu interior; são sensações livres e individuais,"o
pressentimento de cintilações inumeráveis e capazes de transfigurar sempre de novo a banalidade do cotidiano" a segunda, sensações
norteadas por julgamentos ou reflexões desse homem conforme normas originadas em seu exterior, nos grupos sociais. O texto poético
é o lugar da estesia / estética, no qual o que importa considerar em sua análise é a referencialização, processo responsável pelos
efeitos de sentido. A preocupação deste trabalho não é o referente, o gênero literário ou a literariedade, mas as isotopias situadas sobre
os dois planos da linguagem: expressão e conteúdo. A delimitação da disciplina utilizada para analisar o texto Leito de folhas verdes,
determina uma questão metodológica: o diálogo entre Literatura e Imaginário é pertinente para desvendar os meandros da discursividade
de Gonçalves Dias? Propõe-se como resposta considerar que a articulação da Literatura com a Antropologia do imaginário é um caminho
que leve a se descobrir, na narratividade de Gonçalves Dias, a existência particular e específica de uma determinada fruição que, aponta
o processo de o poeta organizar sua reflexão e sensibilidade de modo a vislumbrar o imaginário da mulher indígena. Tal questão motiva
a analisar o poema Leito de folhas verdes articulando-a à abordagem durandiana do trajeto antropológico do imaginário. O ponto
nucleador da análise pontua, portanto, que são os componentes simbólicos da discursividade de Gonçalves Dias que levam a compreender
sua narratividade .

IMAGINÁRIO METAFÍSICO E RITUALISMO ALQUÍMICO NO DISCURSO POÉTICO DE CECÍLIA MEIRELES
Soraya Borges Costa (UFU, Uberlândia - MG)
Este trabalho pretende investigar algumas figurações do imaginário no texto poético de Cecília Meireles, a partir do instrumental teórico
proposto por Gilbert Durand, que referenda, em sua teoria, o dinamismo criador da imaginação e a força diretiva dos mitos nas
produções representativas da cultura de todos os tempos. A lírica ceciliana transita numa paisagem cara ao simbolismo enveredando
pelas trilhas do irracional, da inquirição metafísica, da alma e do espírito, ou, o que mais se diga, para falar como o antropólogo, das
"coisas ausentes ou impossíveis de se perceber". A poética da autora, indiretamente, confronta a condição humana para infundir o
rastro do imperecível no enfrentamento da temporalidade, o magno conflito, que a todos arrebata para o declive inarredável da morte. Em
Metal rosicler, o itinerário de Cecília deixa-se atravessar, além da inspiração metafísica, também pelo ritualismo da alquimia. O halo
espiritual dos versos aponta dramas ascensionais de transcendência tanto na escritura simbólica como nas etapas da transmutação
alquímica. Nessa fronteira dilatada, a presente comunicação objetiva realizar a mitocrítica de alguns poemas, ou seja, identificar os
mitemas recorrentes nas constelações simbólicas do regime noturno da imagem, sem, contudo, desconsiderar os eventuais mitemas
que constelam no regime diurno. Segundo Durand, "os símbolos constelam porque são desenvolvidos de um mesmo tema arquetipal,
porque são variações sobre um arquétipo". É o que ocorre em Metal rosicler, onde os mitemas predominantes da vida e da morte
equivalem-se nas ressonâncias simbólicas armadas na ambiência equórea dos poemas, o que parece sinalizar a transmutação
encetada pelo sujeito poético, própria das estruturas sintéticas ou disseminatórias do imaginário noturno.

MITOS PLATÔNICOS EM CANTARES, DE HILDA HILST
Enivalda Nunes Freitas e Souza (UFU, Uberlândia - MG)
Já uma escritora pronta, Hilda Hilst publica em 1983 Cantares de perda e predileção, obra com setenta poemas, e Cantares do sem nome
e de partidas, com dez, em 1995. Esses dois livros são reunidos em obra única sob o título de Cantares, em 2002, pelo professor Alcir
Pécora. Nestas duas obras a poeta dedica-se à construção da imagem do amor. No mito do andrógino relatado por Platão em O banquete,
registra-se que os homens, antes duplos e completos, foram separados por Zeus com a intenção de fragilizá-los, pois a força dos
homens (contavam com quatro braços, quatro pernas e andavam muito rapidamente em movimentos circulares) tinha-os transformado
em seres arrogantes e orgulhosos. Assim, o amor nasce dessa privação. A falta que conhecemos em nós nada mais é que o desejo de
preencher o espaço vazio que essa separação original imprimiu. De espécie incompleta, cada um procura sua metade perdida. O mito
do andrógino em Platão explica o amor como via para recuperar a totalidade perdida, mas não ilustra a origem do amor, isto é, quem o
gerou, de onde ele vem. Ainda em O banquete, Platão narra o mito do nascimento do amor que, longe de ser aquela promessa de
felicidade eterna e completa, verificável no mito do andrógino, chama para si uma penúria lastimável, pela sua dupla origem, uma vez que
é filho de Recurso e da Pobreza. Essas características situam o amor como um intermediário entre mundos e situações opostas: divino
e terreno, mortal e imortal, ideal e real. O livro Cantares expressa a natureza ambígua do Amor que os mitos platônicos evocam, um amor
que busca incessantemente a unidade perdida, valendo-se da mendicância e da altivez.

O DADO E O CALEIDOSCÓPIO DE BORGES: A DIVERSIDADE ALEATÓRIA DO REAL EM O LIVRO DOS
SERES IMAGINÁRIOS
Paulo Roberto Barreto Caetano (Unicamp, Campinas - SP)
Jorge Luis Borges em O livro dos seres imaginários parece criar uma catalogação de entes fantásticos que apontam não só para um o
processo criativo de um imaginário na concepção de monstros; parece haver, nessa enciclopédia, uma sugestão acerca da impossibilidade
de sistematização da experiência humana, sendo esta uma profusão de acontecimentos à revelia dos homens. Tais acontecimentos
podem estar na aleatoriedade dos seres ali arrolados, aludindo, talvez, à fluidez do conceito de "monstruosidade", acenando também
para o caráter insólito do existir. Objetiva-se, então, nessa comunicação, refletir sobre como a diversidade de seres do livro em questão
contribuem para a sugestão da idéia de acaso.
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O IMAGINÁRIO GROTESCO EM CLARICE LISPECTOR: UMA ANÁLISE DO CONTO "ONDE ESTIVESTES
DE NOITE?"
Elzimar Fernanda Nunes Ribeiro (UFU, Uberlândia - MG)
O conto "Onde estivestes de noite?", de Clarice Lispector, faz parte do livro homônimo, publicado em 1974, e considerado pela crítica
uma das obras mais heterogêneas da escritora. Marcado por um certo "mau gosto", repleto de alusões advindas da indústria cultural dos
anos 70, o conto representa uma misteriosa orgia sabática que ainda permanece provocativa e desafiadora mesmo para aqueles que
têm se dedicado ao universo clariceano. O presente trabalho procura compreendê-lo a partir de uma análise da presença do imaginário
grotesco no texto, numa visão interdisciplinar entre Literatura e Artes Plásticas. Palavras-chave: Grotesco; Paródia; Demoníaco.

O MITO DE LETO E O ARQUÉTIPO DA MÃE: SOFRIMENTO E ALEGRIA EM POEMA DE DORA FERREIRA
DA SILVA
Priscilla da Silva Rocha (UFU, Uberlândia - MG)
Esta comunicação tem por objetivo apresentar parte do imaginário mítico da poeta e tradutora paulista Dora Ferreira da Silva. Para isso
veremos parte da biografia dessa autora que, lamentavelmente, é pouco conhecida nos meios acadêmicos, apesar da vasta obra e da
qualidade de sua poesia. Faremos ainda a análise do poema "Leto", que faz parte do último livro da autora, Hídrias, pelo qual recebeu o
prêmio Jabuti em 2005. O que propomos a partir da análise de "Leto" é a verificação da capacidade que Dora Ferreira da Silva teve de
recontar liricamente os mitos gregos. Omitindo fatos narrados na versão original ou criando situações novas, Dora reforça a atemporalidade
mitológica e traz para dentro de seus escritos a importância do arquétipo - "imagens primordiais localizadas no inconsciente coletivo"
(JUNG, 1964) - para o homem em qualquer tempo ou sociedade. O poema é a reconstrução lírica do mito de Leto, deusa grega, mãe de
Apolo (deus do sol) e Àrtemis (deusa da lua) e narra, sob a perspectiva do eu-lírico, que é a própria Leto, o nascimento do deus do sol.
Nele, o arquétipo da mãe e a associação que se faz entre esse papel e os sentimentos de sofrimento e alegria que dele advém, estão
indubitavelmente presentes. Gilbert Durand, em seu livro As Estruturas Antropológicas do Imaginário diz que "o mito é um sistema
dinâmico de símbolos, arquétipos e schémes, sistema dinâmico que, sob o impulso de um schéme, tende a compor-se em narrativa"
(DURAND, 2002), o mesmo autor fala sobre a importância dos mitos na construção do imaginário humano, que é tão essencial ao homem
quanto o pensamento cognitivo, é sob essa perspectiva que o poema de Dora Ferreira será analisado. A obra da autora é marcadamente
povoada pela presença dos mitos e de imagens simbólicas e arquetípicas, "Leto" é apenas um entre tantos.

O RENASCIMENTO DO PAGANISMO NA POESIA SIMBOLISTA PARANAENSE
Caio Ricardo Bona Moreira (PG-UFSC, Florianópolis - SC)
O simbolismo, na maior parte das vezes, ficou à margem da crítica modernista. Por abrir mão de questões que mais tarde interessariam
aos modernistas, o movimento simbolista, se é que podemos tratá-lo como tal, devido às variadas posturas assumidas por grupos
distintos, acabou por ser sequestrado da literatura brasileira. Em Curitiba, o ocultista e neo-pitagórico Dario Vellozo foi um de seus
principais fomentadores. Construir o Templo das Musas, com o objetivo de fazer reviver o culto a Pitágoras, foi apenas uma de suas
muitas estratégias adotadas na tentativa de criar um ambiente cultural propício ao renascimento do paganismo no contexto da Belle
Époque. Atitudes provocadoras como a de desfilar pela cidade trajando vestes helênicas tornaram Dario Vellozo um corpo estranho no
Paraná. Perceber a sobrevivência das formas primordiais da cultura grega na sua poesia, bem como a força que ela ainda potencializa
na atual literatura produzida no Paraná são objetivos deste trabalho. Pretendo desenvolver essa leitura contrapondo o conceito de
Nachleben e Pathosformel, do historiador da arte alemão Aby Warburg, que se dedicou ao estudo do renascimento do paganismo no
Renascimento italiano, ao conceito de sobre-vida de Benjamin, que se interessou pelas ruínas do Barroco no expressionismo alemão do
século XX. Ambos estavam preocupados em pensar a história fora de uma lógica teleológica, abrindo assim os estudos da história da
arte para as constelações anacrônicas.

RETOMADA, RECUSA E ESVAZIAMENTO DE IMAGENS MÍTICO-SIMBÓLICAS NA MODERNIDADE: O
CISNE DE RALPH GIBSON E DE MARINA COLASANTI
Leandro Passos (UNESP, São José do Rio Preto - SP)
Em várias áreas do conhecimento, os estudiosos enxergam os mitos como poderosos instrumentos para compreender a sociedade. Por
isso, não devemos, apenas, pensá-los como ingênuas histórias criadas pelos povos primitivos, uma vez que os mitos se utilizam de
recursos simbólicos para expressar seus conteúdos. Távola (1985) diz que expressar-se por meio simbólicos "é a forma de as mentes
individual e coletiva fazerem emergir ao consciente o que nelas jaz ou lateja em profundidade, oclusão, alcance, memória ancestral ou
futura". Para o autor, o homem traz consigo uma espécie de memória da humanidade, uma forma de conservar, no inconsciente,
experiências da espécie. Frye (2000) observa que mito é "uma concepção que atravessa muitas áreas do pensamento contemporâneo:
antropologia, psicologia, religião comparada, sociologia e diversas outras". O crítico enfatiza, porém, o que o termo significa em crítica
literária hoje, e explica que o mito é e sempre foi um elemento integrante da literatura. De acordo com Frye, os escritores interessam-se
pelos mitos pela mesma razão que os pintores se interessam por arranjos de naturezas mortas, ou seja, ilustram princípios essenciais
de narração. O mito oferece, portanto, os principais contornos e circunferência de um universo verbal que é mais tarde também ocupado
pela literatura e outras linguagens. Um estudo reflexivo acerca das imagens e símbolos antigos na criação literária e artística moderna,
de modo geral, precisa ter o devido cuidado, pois os conteúdos mítico-simbólicos da antiguidade clássica nem sempre terão os mesmos
significados daqueles do período em que os mitos foram acreditados. À luz dessas concepções, esse trabalho se propõe analisar o
miniconto da escritora Marina Colasanti, inserido em sua obra Contos de amor rasgados (1986), intitulado "Castor e Pólux, sequer
ressentidos", e a fotografia "Após a partida do cisne" (1974) do fotógrafo Ralph Gibson.
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RITUAL LITERÁRIO: A BUSCA DO SAGRADO PELAS TRILHAS DA NOVELA CARA-DE-BRONZE
Larissa Thomas Corá (UNESP, São José do Rio Preto - SP)
Ao considerar "Cara-de-Bronze" um dos textos mais enigmáticos de João Guimarães Rosa, a partir da perspectiva tanto da complexidade
da significação, quanto da utilização de uma grande rede de procedimentos de criação literária, o presente estudo propõe-se a trilhar um
percurso de leitura para tal obra, embasado nas significações suscitadas por sua estrutura discursiva. Com o objetivo de perscrutar a
questão da transubstanciação de aspectos de uma Idade Média simbólica em um Sertão mítico-literário, pelo crivo da palavra, este
trabalho debruçar-se-á sobre alguns dos artifícios responsáveis pelo resultado artístico do texto. Para tanto, contando com um suporte
teórico baseado em obras de teóricos tais como Lotman, Todorov e Paz, o caminho a ser trilhado passará pelas questões da intensa
experimentação linguística, discursiva, poética e mítica, uma vez que pretende desvelar a dimensão simbólica configurada no texto a
partir da evidenciação da imagem da palavra, bem como da mitificação da busca das origens. O resultado dessa busca identitária
conduzirá a uma "poética" da forma narrativa novela, metaficionalizada por intermédio de um ciframento enigmático tanto do motivo
viagem-busca, quanto de sua raiz medieval, entendidos como planos mítico-simbólicos e componentes estéticos, cujos desdobramentos,
nos vários níveis a serem analisados, permitirão vislumbrar uma "alegoria do gênero", edificada na metamorfose do signo em signopoético, da língua em literatura, do discurso verbal em efeito poético. Portanto, ao edificarem-se dois níveis ficcionais possíveis - no
âmbito da busca do sagrado - a novela deflagra uma encenação mítico-simbólica, cuja estrutura inscreve o ritual de eterno retorno às
origens sagradas, seja na instância do humano - busca de Deus -, ou na instância do discurso - busca do processo de criação.

TOTEMISMO EM "MEU TIO O IAUARETÊ", DE JOÃO GUIMARÃES ROSA
Lilia Maria Machado Souza Bagozzi (Curitiba - PR)
Neste trabalho aborda-se o conto "Meu tio o iauaretê", de João Guimarães Rosa, incluído em Estas estórias (publicado em 1969, após
a morte do autor), objetivando-se apresentar a possibilidade de se fazer uma leitura sob o aspecto mítico e místico, e trazer à luz um
caráter totêmico do conto. Walnice GALVÃO (1978) aponta no conto a faceta mística, associada aos sete pecados capitais, enquanto
Lúcia SÁ (1982) lhe atribui um sentido ritualístico, de sacrifício e imolação. Os símbolos e mitos revelados na criação literária roseana
para "Meu tio o iauaretê" e sua influência no processo de desenvolvimento da personagem-narrador justificam a relevância deste
trabalho e sua contribuição às áreas temáticas do evento. A referência teórica baseia-se, principalmente, em Sigmund FREUD (Totem e
tabu, 1999) e Claude LÈVI-STRAUSS (O cru e o cozido, 2004). A abordagem totêmica do conto inclui a onça como totem tribal e o mito
da origem do fogo - associado ao mesmo animal -, tudo contribuindo para a (des)construção identitária da personagem, indivíduo de
origem e linguagem híbridas, tensionado entre culturas diversas; criatura em travessia por fronteiras várias (culturais, linguísticas,
físicas), até a metamorfose final. O trabalho aqui apresentado faz parte de outro maior, relacionado a este e a outro conto de ROSA ("O
espelho", incluído em Estas estórias, de 1962), em que as duas obras literárias são analisadas sob vários aspectos, de forma especular.
Para tal, os procedimentos foram de leitura bibliográfica e análise literária. Constatou-se que a obra de ROSA não se entrega facilmente;
sendo inesgotável, continua provocativa e é sempre possível olhá-la sob novo ângulo, encontrar nova luz. Palavras-chave: mito; totem;
tabu; ritual.

GT 17 - LABORATÓRIO DE ESTUDOS POLIFÔNICOS
Coordenadores: João Bôsco Cabral dos Santos e Maria de Fátima F. Guilherme de Castro
Este Grupo Temático reúne pesquisadores que se propõem a aglutinar trabalhos que fomentem práticas acadêmicas em torno de
análises de discursividades em manifestações enunciativas para identificação de seus funcionamentos no exame de condições de
produção, memória discursiva, interdiscursividade e formas de interpelação e assujeitamento. Nessa perspectiva, abordaremos a
formação e os funcionamentos de discursos, considerando suas manifestações enunciativas de caráter político-institucional, artístico
(policromia e poliesteticia), literário (discursividades estético-retórico-estilísticas), filosófico (conhecimento, poderes e saberes), midiático
(manifestações do verbal e do não-verbal) e pedagógico (formação de professores). Os trabalhos aqui reunidos se inscrevem
teoricamente na vertente francesa de Análise do Discurso e na Análise Dialógica do Discurso, colocando em interface as posições
teóricas de Michel Pêcheux em consonância epistemológica com as posições teóricas de Mikhail Bakhtin. A relevância de tal conjunto de
enfoques reside na hipótese epistêmica de uma interconstitutividade filosófica entre os referenciais teóricos acima mencionados. A
articulação aqui proposta, portanto, justifica-se na pertinência de extensões epistemo-pragmáticas que lance outros olhares às práticas
discursivas e ao funcionamento de discursividades. Objetivamos, pois, apresentar uma diversidade de interfaces teóricas que coloque
em dialogia as redes conceituais pecheutiana e bakhtiniana. Para tanto, escrutinaremos noções como discurso, sentido, significação,
sujeito e interdiscurso no crivo das noções de signo ideológico, auditório social, dialogismo, polifonia, cronotopo e carnavalização.

A AMPLITUDE DOS SENTIDOS NO DISCURSO POLÍTICO
Camila Fernandes Braga (LEP/UFU, Uberlândia - MG)
Este trabalho tem como objetivo analisar a amplitude dos sentidos produzidos pela instituição midiática VEJA sobre as candidaturas à
presidência da República. Será tomado como arcabouço teórico a Análise do Discurso de linha francesa, pois esta oferece suporte para
analisarmos os dizeres sobre a candidatura à presidência da República enunciados pela referida instituição midiática. Aspectos
relevantes referentes à linguagem e questões sobre ideologia, polifonia, heterogeneidade e condições de produção serão analisadas
para, enfim, evidenciarmos como acontece a constituição do sujeito e a produção de sentido nessa instituição midiática. Este trabalho
constrói uma reflexão acerca de como uma instituição midiática é capaz de constituir-se em uma determinada ideologia e, consequentemente,
ter a pretensão de influenciar sujeitos leitores. Partindo, assim, da hipótese de que a instituição midiática VEJA se coloca no lugar
discursivo das elites sociais para enunciar o discurso político, tal veículo midiático procura desidentificar seus leitores de se constituírem
sujeitos a partir das idéias preconizadas pelo candidato do Partido dos Trabalhadores. Nessa perspectiva, sugerimos uma reflexão
sobre como os discursos se manifestam de acordo com a ideologia do sujeito enunciador e como tal influência evidencia a amplitude dos
sentidos produzidos por esses discursos.
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A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO ORIBELA EM DESMUNDO: BREVE ANÁLISE DO ENTRELAÇAMENTO
DIALÓGICO-POLIFÔNICO NOS FIOS DE SEU DIZER
Lílian Márcia Ferreira da Silva (LEP/UFU, Uberlândia - MG)
A partir de um recorte do projeto de pesquisa "Atravessamentos interdiscursivos e constituição sujeitudinal na narrativa Desmundo de Ana
Miranda", o presente trabalho, valendo-se dos pressupostos teórico-conceituais da AD francesa, pretende, ao analisar o processo de
constituição do sujeito Oribela, apontar a pluralidade de discursos presentes na enunciação desse sujeito, bem como a multiplicidade de
vozes que se dialogam, se comunicam com vozes precedentes, se complementam, confirmam ou se contradizem, apresentando a
dualidade e o caráter fragmentado dessa personagem. Esse sujeito, ao se mostrar múltiplo, cindido e interpelado por essas vozes e
discursos presentes na materialidade do corpus , instaura-se num eco plurivocal que estabelece um diálogo discursivo marcado linguísticotextualmente por heterogeneidades enunciativas ( AUTHIER REVUZ, 2004). Na busca da identificação dessas várias vozes constitutivas
do sujeito para responder como o sujeito do discurso se (des)constrói, se desdobra e se divide, evidenciando os múltiplos atravessamentos
interdiscursivos, a análise, a partir de um referencial sócio-histórico-ideológico da instauração de sentidos da linguagem, pautar-se-á na
concepção de Michel Pêcheux sobre o sujeito, no conceito de polifonia de Bakhtin e nos estudos referentes à heterogeneidade discursiva
segundo Authier-Revuz. Intenta-se descrever os atravessamentos interdiscursivos na manifestação enunciativa do discurso literário e
apreender as várias vozes que atravessam a voz enunciativa do sujeito-personagem do corpus em análise.

A ORALIDADE NA LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) - DIZERES QUE CONSTITUEM PROCESSOS DE
IDENTIFICAÇÃO
Edilson Pimenta Ferreira (LEP/UFU, Uberlândia - MG)
Os sujeitos quando ocupam diferentes lugares discursivos constroem discursividades sobre a oralidade na língua inglesa de formas
singulares. Tal especificidade será observada na construção de representações sobre a oralidade em língua inglesa em graduandos do
Curso de Sistemas de Informação. Com base nesses pressupostos, este trabalho visa a investigar como esses sujeitos manifestam
essas formações imaginárias em contexto de aula de Inglês Instrumental. Para isso, utilizaremos como orientação teórico-metodológica
a Análise Dialógica do Discurso (ADD) e a Análise de Discurso de Linha Francesa (ADF), perpassando por um conceito de discurso
como materialidade da ideologia e efeito de sentidos entre locutores e, um conceito de memória discursiva que considera o texto como
um acontecimento dotado de implícitos que remetem a uma oralidade. A hipótese que norteia esta reflexão é a de que há vozes que, em
relação polifônica, constituem a referencialidade desses sujeitos em sua inscrição na língua estrangeira.

A PROBLEMÁTICA REPRESENTACIONAL DO DISCURSO SEGUNDO MICHEL PÊCHEUX E PATRICK
CHARAUDEAU
Maria de Fátima Ribeiro dos Santos (UFMG, Belo Horizonte - MG)
Essa comunicação inscreve-se na vertente teórica da Análise do Discurso de linha francesa (ADF) e tem como objetivo refletir sobre
alguns conceitos presentes nas teorias de Pêcheux e Charaudeau no âmbito da problemática representacional do discurso. Adotando
concepções distintas de sujeito e discurso, enquanto Pêcheux (1983) procura apontar os efeitos da interpelação ideológica sobre o
sujeito por intermédio do discurso, Charaudeau (2008) acredita que este, por viver em sociedade, é submetido a uma série de regras
que, de certa forma, regula suas ações. Em contrapartida, reconhece-se o sujeito como ser individual, na medida em que conta com um
espaço de manobras para atuar no espaço coletivo em que está inserido, tornando-se um sujeito, ao mesmo tempo, individual e coletivo.
Nessa perspectiva, os estudos de Pêcheux, realizados a partir da reformulação e/ou retomada de conceitos-chaves (ideologia,
interdiscurso, Formação Discursiva, etc.) são responsáveis por fornecer à ADF uma base teórico-metodológica para os estudos sobre
a linguagem, na medida em que propiciarão constantes reformulações e deslocamentos no escopo das teorias do discurso. Charaudeau
(2006, p. 192-194), ao questionar a centralidade do conceito de ideologia conferida por Pêcheux, opta por analisar essa problemática
por intermédio da análise dos imaginários sociodiscursivos, na medida em que correspondem às representações sociais que "constroem
o real como universo de significação" e que são materializados no discurso em função de uma racionalização discursiva. Como corpus,
selecionamos alguns roteiros de atividades de manuais didáticos de Língua Portuguesa a fim de verificarmos a influência desses
imaginários sobre o discurso didático. Na análise constatou-se a co-existência de imaginários sociodiscursivos antagônicos que
sobredeterminam as ações, os discursos e os jogos de influência presentes no sistema educacional, fortemente afetados pelo conflito
instaurado por uma interdiscursidade social resultante da confluência de perspectivas ideológicas complexas e antagônicas. PALAVRASCHAVE: sujeito, discurso, imaginário sociodiscursivo, ensino.

AD e AIE: ONDE TUDO COMEÇOU
Luís Fernando Bulhões Figueira (UFU, Uberlândia - MG)
Neste trabalho, pretendemos apresentar questionamentos e hipóteses com os quais intentamos trabalhar durante a realização de nossa
pesquisa em nível de doutorado. O título do projeto de pesquisa em questão é Contribuições de Althusser para a constituição da Análise
de discurso. Como se trata de um projeto em fase inicial de desenvolvimento, buscaremos expor nossas primeiras impressões sobre o
assunto na forma de problematizações a respeito de determinados conceitos da Análise do discurso que tiveram, de uma forma mais ou
menos indireta, a influência da obra de Althusser para que aflorassem nos escritos de Michel Pêcheux. Nossa comunicação terá por
objetivo colocar em discussão outros possíveis gestos de leitura sobre a teoria da AD - outras formas de compreender os conceitos
acima referidos - com base no pressuposto teórico da própria Análise do discurso que afirma o equívoco como princípio inequívoco da
língua. Defendemos a posição de que o equívoco, como elemento próprio da língua, abre a possibilidade para diferentes leituras e
diferentes formas de compreender e conceber as noções e conceitos teóricos da própria Análise do discurso. O título deste trabalho
justifica-se na medida em que pretendemos, em nossa comunicação, mostrar que algumas das ideias que caracterizam a identidade do
campo teórico conhecido como Análise do discurso de linha francesa - ideias como a contestação à evidência do sentido e a
contestação à evidência do sujeito - aparecem na obra de Pêcheux graças à influência de Althusser (sobretudo em seu texto Aparelhos
Ideológicos de Estado). Tais ideias permanecem centrais para a AD na configuração que ela exibe nos dias atuais, o que dá mostras de
uma presença althusseriana inquestionável (embora por vezes denegada) na AD que se faz hoje no Brasil.
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AS PRÁTICAS DE INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS EM MANUAIS DIDÁTICOS: UMA ANÁLISE
CONTRASTIVA
Viviane Netto Silva (UFMG, Belo Horizonte - MG)
Segundo Maingueneau, para a AD, os discursos constituem agrupamentos de sequências textuais que fazem variar a modalização, os
registros de língua, os gêneros, etc (in: CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2004, p. 261). Se assumimos essa diversidade dos discursos
- e o "diálogo" que se mantém entre eles -, somos levados a refletir sobre a noção de heterogeneidade, introduzida por Authier-Revuz
(2001), a partir das noções de dialogismo e polifonia propostas pelo Círculo de Bakhtin. Essa concepção relaciona os discursos àqueles
que os perpassam e é examinada em dois planos distintos: a heterogeneidade mostrada e a constitutiva. Inspirado em Authier-Revuz,
Maingueneau (1997, p. 75) afirma que a heterogeneidade mostrada "incide sobre as manifestações explícitas, recuperáveis a partir de
uma diversidade de fontes da enunciação". Os fenômenos a ela relacionados ultrapassam a noção tradicional de citação e de discurso
relatado, abrangendo também os conceitos de parafrasagem, de negação, de pressuposição etc. Em nossa pesquisa, privilegiaremos
o estudo dos fenômenos relacionados à heterogeneidade mostrada (marcada) para a análise dos enunciados (asserções e perguntas)
sobre os textos dados para leitura em manuais de ensino fundamental de língua portuguesa e de língua italiana. Pretendemos, por essa
via, investigar como é/são projetada(s) a(s) imagem(ns) do aluno nessas práticas escolares. Buscaremos, nesta apresentação,
levantar alguns problemas pertinentes à pesquisa que ora desenvolvemos na Faculdade de Letras da UFMG sobre o discurso didático
numa perspectiva psico-socio-comunicativa.

ASSIM FALAVA O CUIDADO DE SI EM ZARATUSTRA, DE NIETZSCHE
Guilherme Figueira Borges (ILEEL/PPGEL/LEP/UFU, Uberlândia - MG)
A solidão é uma forma de autocontemplação constante na vida da personagem Zaratustra, de Nietzsche (2008). Solidão como maneira
de perscrutar o saber latente no âmago do ser. Desse modo, a solidão é uma maneira do sujeito conhecer/cuidar a/de si e instaurar o
devir, na forma de um eterno retorno. O "voltar[-se] para a solidão" (Nietzsche, 2008) configura-se, por conseguinte, um conhecer e
cuidar de si mesmo, para que se faça emergir a "vontade de poder" que se encontra pulsante no si, fazendo com que ela reine nas
práticas sociais. Neste trabalho, que ora apresentamos, optamos pelo jogo entre a obra de Nietzsche (2008), intitulada Assim falava
Zaratustra e os postulados de Foucault concernentes ao princípio do Epiméleia Heautoû (cuidado de si). Mostraremos, assim, que nesta
obra há uma voz evocando o sujeito a voltar-se a si mesmo. Consideramos, pois, a obra nietzschiana em questão como uma "escrita de
si", ou seja, como uma apologia do principio délfico do "conhece-te a ti mesmo", dado que Nietzsche postula que é preciso "conhecer a
si" para governar-se e, governando-se, comandar aos outros. E o Zaratustra de Nietzsche foi o porta-voz ou, melhor dizendo, o
sacerdote cujos dizeres apresentam as parábolas de uma moral que prega a "transvaloração", o amor à vida.

DISCURSIVIDADES DA/NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
Maria de Fátima F. Guilherme de Castro (LEP/UFU, Uberlândia - MG)
Investigar as discursividades do/no processo de formação de professores de línguas estrangeiras significa propor alguns deslocamentos
epistemológicos no sentido de investigar a inserção histórico-ideológica das práticas enunciativas de professores pré e em-serviço
dentro e fora do contexto de sala de aula. A partir de uma inscrição teórica na AD de Linha Francesa (ADF) e na Análise Dialógica do
Discurso (ADD), pretendo apresentar/discutir/problematizar uma pesquisa que busca investigar as discursividades construídas tanto
na formação pré quanto na em-serviço, defendendo que os professores em formação podem se constituir sujeitos-professores e a
partir dessa constituição, possam eles mesmos construir suas discursividades para o processo de ensino-aprendizagem das línguas
estrangeiras e, consequentemente, possam eles mesmos buscar uma formação permanente identificatória com tais discursividades.
Entendendo 'discursividade' como um processo que explicita, em seu caráter sócio-histórico-cultural e ideológico, a dinâmica de
produção de sentidos para contemplar as ações de ensinar e aprender, considerando o sujeito enquanto posição em constante
movência de percepções e perspectivas de olhar o outro e os objetos em seu ethos de atuação sócio-educacional e profissional, busco
investigar os dizeres presentes nos contextos de formação de professores de línguas estrangeiras pré e em-serviço, os discursos que
atravessam esses dizeres, como esses discursos são constituídos e como constituem os sujeitos-participantes do processo de
formação, como os discursos funcionam nesses contextos de formação e como afetam as relações de poder (entre instituições,
professores-formadores, professores-em-formação, teoria, prática, material didático, etc).

IDENTIDADE NA OBRA PICTÓRICA
Sônia Elias Mariano Carvalho (LEP/UFU, Uberlândia - MG)
Neste trabalho pretendemos refletir sobre a questão identitária representada na obra "Um par de botas" de Vincent van Gogh. Para tal
reflexão, apoiamo-nos na linha de pesquisa da Análise do Discurso e nas posições teóricas de Michel Pêcheux em consonância com as
de Mikhail Bakhtin. Dessa forma, trataremos as noções de sujeito, memória discursiva, ideologia e interdiscurso. Na abordagem do
processo enunciativo pictórico, percebemos que este se configura por meio da policromia e da poliesteticia, pois, o sujeito-esteta
organiza no espaço da tela formas e cores de modo que possa preenchê-lo e representar algo que se quer comunicar. Assim,
entendemos a obra de arte como um acontecimento visual e a partir da combinação de cores, formas e demais elementos - operadores
visuais - estes, nos conduzirão a situações distintas que se darão em circunstâncias específicas de ordem estética, social, cultural e
ideológica.
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INTERDISCURSIVIDADE NA INSTÂNCIA ENUNCIATIVA "SELEÇÕES"
Ana Fernandes Aguiar Gonçalves Cardoso (LEP/UFU, Uberlândia - MG)
O objetivo deste trabalho é identificar, sob a fundamentação teórica da Análise do Discurso de corrente francesa, elementos de
interdiscursividade sobre a alimentação, a partir de sequências discursivas apreendidas em textos escolhidos da revista "Seleções",
enquanto instância enunciativa sujeitudinal. Supomos que as manifestações enunciativas do discurso midiático são índices de
enunciatividade no funcionamento de enunciados operadores de interdiscurso. Assim, a análise empreendida visa focalizar as
manifestações discursivas numa macro-instância, enquanto conjuntura enunciativa e numa micro-instância, estabelecendo o potencial
enunciativo (SANTOS, 2004). O mapeamento das regularidades se faz mediante a disposição das manifestações discursivas em
chamadas matrizes de interdiscursividade, que se configuram como variáveis na estrutura das ocorrências. Tais ocorrências demarcam
"espaços discursivos" que, em sua diversidade, numa análise das sequências enunciativas e as manifestações que nelas emergem,
fazem explicitar significações que se efetivam por meio de um enunciado operador. Dessa forma, chega-se ao lugar da enunciação
enquanto "tomadas de posição em nível de significação que um enunciado assume na configuração enunciativa de um texto sob
determinadas condições de produção na decorrência da clivagem interdiscursiva na interseção com as formações discursivas constitutivas
do processo enunciativo" (SANTOS, 2008, mimeo).

O DISCURSO ACADÊMICO NA DISCIPLINA " PRÁTICA DE ENSINO DA LITERATURA" E A PRÁTICA
DOCENTE: A ESSENCIALIDADE NA CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DO PROFESOR
Ana Maria Franco (UFU, Uberlândia - MG)
O processo de construção identitária "docente em Literatura" é atravessado por dois pilares discursivos principais. O discurso teóricoacadêmico, que denuncia os atuais problemas quanto ao ensino de Literatura nos níveis Fundamental e Médio, fazendo emergir
discussões acerca de possíveis mudanças desta conjuntura, em prol da configuração de uma docência que promova a inscrição
enunciativa do corpo discente nas obras literárias, gerando, assim, apreço pela leitura. Já o discurso oriundo da prática docente é
marcado por um certo distanciamento entre a teoria e a prática, além da presente desmotivação do sujeito "professor-em-serviço" no
que tange à busca por melhorias no ensino de Literatura. O presente trabalho buscará analisar a influência destes dois pilares,
apresentados em concomitância na disciplina acadêmica "Prática de Ensino de Literatura" na construção da identidade "professor de
Literatura" no sujeito graduando. Sendo a identidade não-imanente, tem-se que os dois espaços discursivos (teórico e prático)
apresentados ao sujeito são essenciais na formação docente e na constante reconfiguração da identidade "professor".

SENTIDO E SUBJETIVAÇÃO NO GÊNERO LITERÁRIO
Jessica Alessandra de Jesus Marquês (UFU, Uberlândia - MG)
Partindo de uma inscrição teórica na linha francesa de Análise do Discurso, o trabalho que aqui se apresenta propõe analisar a instância
enunciativa sujeitudinal, Mercúrio Parla, inserido no romance "A sombra do silêncio" de Mino Carta, uma instância de enunciação que
narra os meandros do jornalismo. O trabalho investiga como as manifestações enunciativas do discurso jornalístico acontecem a partir
da constituição de um sujeito na superfície enunciativa de uma obra literária. Este estudo pretende reforçar as noções de sentido e
processo de subjetivação por meio de análises enunciativas da obra em questão, buscando conhecer como as vozes inscritas
ideologicamente compõem o personagem Mercúrio Parla no romance. Além disso, pretendemos explicitar qual é o cenário enunciativo
que possibilita analisar essa instancia enunciativa sujeitudinal, Mino Carta, sujeito inscrito discursivamente na alteridade entre o discurso
jornalístico e o discurso literário.

SENTIDOS INSTITUCIONAIS NO PROCESSO DE LEITURA
João Bôsco Cabral dos Santos (LEP/UFU, Uberlândia - MG)
Considerando a fronteira enunciativa do crivo da instituição, pretendo observar o funcionamento da memória como prática de leitura em
um dado lugar discursivo e em uma dada historicidade dos/nos processos de subjetivação. Pretendo examinar a amplitude linguageira
desse processo quando inserido em um conjunto de fatores que contribuem para o funcionamento de um determinado acontecimento.
O recorte que tomo como foco de investigação é a incidência de elementos da memória discursiva de instâncias-sujeito, colocados como
referências balizadoras de uma reflexão crítica para se pensar o processo de leitura. Estudar a amplitude dos sentidos nas instituições
é examinar uma alteridade de diferentes leituras realizadas por instâncias-sujeito, com o intuito de descrever como a memória discursiva
se manifesta, se entrecruza e se bifurca. Hipotetizo, pois, a forma singular como o processo enunciativo resultante dessa recorrência
à memória é feita, ou seja, entendo que, no momento da enunciação, se pressupõe uma interpelação tensiva, dispersa e descontínua,
de uma interdiscursividade subjacente à instituição, tomada como lugar discursivo de enunciação. Esse atravessamento interdiscursivo
representa relações de outricidade enunciativa que põem o acontecimento em enunciação a funcionar discursivamente a partir do
momento que o submete ao crivo de um intervalo histórico de dispersão de sentidos. Nessa perspectiva, a base do processo de
produção de sentidos se constrói a partir do comportamento das significações no interior da enunciação - que funciona como cenário
linguageiro. Por meio da análise de um protocolo verbal acerca de como um jovem de vinte anos remonta sua história de leitura, analiso
a produção de sentidos no crivo das instituições que atravessam a memória discursiva dessa instância-sujeito.

UM OLHAR LEITOR NOS MEANDROS PLURIVOCAIS DE AS HORAS NUAS: CÉLEBRE ANÁLISE DA
CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS E SUJEITOS NO CERNE DE INSCRIÇÕES DISCURSIVAS
Ismael Ferreira Rosa (LEP/UFU, Uberlândia - MG)
Trabalhar com o texto literário é suscitar questões. Questões que estão diretamente relacionadas à sua compreensão, à sua interpretação,
pois no contexto da criação literária se imbricam vários elementos. Elementos da ordem do histórico, do social, do ideológico, do cultural,
do institucional, do linguístico, do estético e, portanto, do discursivo. O texto literário, no batimento da realidade e da ficção, sempre
interpela o leitor: Quem fala? De que fala? Por que fala? Como fala? Para quem fala? Interpela, porque as peculiaridades da produção
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literária no crivo de seus aspectos linguístico-estilístico-formais implicam efeitos de sentidos e, para além disso, essa produção está
numa relação de diálogo com a exterioridade, que é perpassada pela história em alteridade, com a memória discursiva constitutiva da
dinâmica produtivo-estética da literatura, implicando também efeitos de sentido decorrentes da inscrição dos sujeitos e dos discursos
em diferentes lugares sócio-histórico-ideológicos. Pretende-se neste trabalho, lançar um olhar-leitor, no crivo do suporte metodológico
quintessência em duplo-hélice, sobre a produção de sentidos e sujeitos, instaurada no funcionamento discursivo de As horas nuas de
Lygia Fagundes Telles. Intenta-se, tendo por base teórica Michel Pêcheux e base referencial os estudos dialógico-polifônicos de Mikhail
Bahktin, evidenciar o processo que se instituiu ao longo do romance: a constituição de formas-sujeito no âmago de suas inscrições
discursivas e atravessamentos interdiscursivos imbricados no intradiscurso em relação dialógico-polifônica. Isso fez com se construíssem
e firmassem consciências autônomas que, a partir de e no crivo de suas vozes próprias, significassem, significando-se, construindo,
assim, identidades presente-passado-futuras. Foi no ínterim de relações de espelhamento, refletindo versos e reversos e relações de
outricidade, refletindo um outro eu e uma projeção de um eu, que sujeitos e sentidos foram produzidos. Sujeitos e sentidos singulares
que fazem desse romance telliano uma enunciação estética tão interpeladora e particular.

VOZES POLIFÔNICAS E NOVOS EFEITOS DE SENTIDO EM "VIA CRUCIS"
Selma Sueli Santos Guimarães (USP, São Paulo - SP)
Este trabalho pretende analisar o conto "Via crucis", de Clarice Lispector, inserido em seu livro A via crucis do corpo; considerando-se
a relação que os discursos ou textos mantêm uns com os outros, relação essa que sustenta sua própria constituição. Assim, este
trabalho se justifica, pois é possível afirmar que os discursos se relacionam uns com os outros e que essas relações são fatores
determinantes na sua constituição, pois uma característica fundamental do discurso é a sua heterogeneidade que liga, de maneira
constitutiva, o Mesmo do discurso com seu Outro. Neste sentido, objetiva-se evidenciar as relações intertextuais entre o texto bíblico e
o texto literário que constitui o corpus desta pesquisa. Ao propor a investigação da materialização do discurso bíblico no texto literário,
busca-se apontar o processo de produção de sentidos no conto clariceano relacionando o que se ouve na narrativa bíblica com o que
se ouve no conto de Clarice, o que foi dito em outro lugar, outra época, por outros personagens, com o que se diz na narrativa literária.
Para este exercício de análise, privilegia-se a relação dialógica, firmada em Bakhtin (1977), entre um texto e o outro texto nele presente
e a explicitação dessa relação de intertextualidade ou interdiscursividade aponta para novos efeitos de sentido que se produzem no
texto literário. Como resultado da pesquisa constatou-se, por meio de recursos e marcas linguísticas explícitas ou implícitas, a presença
do discurso bíblico no texto literário agindo como texto precursor e influenciador da tessitura narrativa do conto produzindo novos
efeitos de sentido.

GT 18 - LETRAMENTO DIGITAL: ACESSO E PRÁTICAS SOCIAIS
Coordenadoras: Ana Maria Nápoles Villela e Denise Bértoli Braga
A globalização do mercado e da cultura tem gerado uma preocupação com a extensão do acesso à tecnologia por parte do cidadão
comum. A literatura tem ressaltado que o meio digital oferece caminhos que ampliam as possibilidades de interação e acesso, das
comunidades periféricas, à informação. Discute-se também, em que medida as práticas escolares tradicionais são suficientes para
preparar os alunos para as mudanças sociais que vêm ocorrendo devido à ampliação da comunicação mediada pelas novas tecnologias.
Considerando essas questões, o presente GT propõe-se a discutir como as Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs - podem
contribuir para ampliar o acesso e a participação social do indivíduo na sociedade atual. Será dado destaque ao uso do computador e
da Internet por comunidades periféricas e também a iniciativas que explorem os recursos das TICs como um caminho para modificar,
quantitativa e qualitativamente, as práticas tradicionais de ensino. Assim, tendo em vista a preocupação recente de iniciativas do
governo e do terceiro setor com a chamada "inclusão digital", o GT propõe-se a discutir também, a partir de resultados obtidos em
pesquisas de cunho empírico, os estudos realizados nessa direção, tanto no setor formal quanto no informal, avaliando possibilidades
e entraves enfrentados nas situações investigadas.

AS NOVAS TECNOLOGIAS: HIBRIDIZAÇÃO E INTERAÇÃO NO GÊNERO DIGITAL BLOG.
Djamar Campos Terra (UNINCOR, Três Corações - MG )
Este estudo aborda o fenômeno mundial dos blogs ou weblogs - antigos diários íntimos on-line, situados como um acontecimento no
âmbito da cultura contemporânea mundial, que se configuram dentro de um meio técnico híbrido de produção e alcance globais, a
internet. Para alcançar este objetivo, buscarei através de uma pesquisa descritivo-explicativa trazer à luz a evolução dos blogs desde
o seu surgimento e marcar a passagem deste gênero discursivo de estilo extremamente pessoal para um novo gênero que dialoga com
outros gêneros, em âmbito universal, ou seja, na blogosfera. Admitir a relevância de estudos dos blogs, os ciberdiários, exige assinalar
o pertencimento do diário virtual ao campo dos chamados gêneros híbridos, pois possui marcas textuais e paratextuais em sua
constituição sociodiscursiva e diferentes formas e diferentes modos de produção de sentidos. Embaso-me em alguns estudos sobre
hibridismo nas mídias digitais e na abordagem bakhtiniana da interação verbal. Procurarei analisar as características próprias que
diferenciam o blog de outros gêneros digitais quanto à interação e as características híbridas linguístico-discursivas e pragmáticas.
Sendo um estudo em fase de elaboração, os resultados que se apresentam são parciais, no entanto a análise de variados tipos de blogs
evidencia o fato de que as novas tecnologias exercem influência sobre os comportamentos individuais e sociais, modificando as
concepções de interação e o papel dos interlocutores na comunicação eletrônico-digital. Entende-se, portanto, que, neste interjogo de
interactantes, o impacto dos comentários-post na dimensão da análise do discurso poderá contribuir para a transformação, construção
e recriação de um novo gênero discursivo digital.

AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
Anair Valênia Martins Dias (IEL/UNICAMP, Campinas - SP. Bolsista CAPES)
O propósito deste trabalho é refletir sobre algumas questões referentes ao ensino de língua portuguesa em ambiente virtual, bem como
discutir as possibilidades de elaboração de material didático para utilização em ambiente tecnológico. Para realizar a nossa pesquisa,
fizemos um recorte teórico - dentro das inúmeras possibilidades para se trabalhar tanto os aspectos linguísticos, quanto os gêneros
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discursivos existentes - e optamos por abordar o ensino de coesão sequencial temporal na promoção da progressão temática e
temporal do gênero discursivo autobiografia. O recurso tecnológico que utilizaremos para a efetivação do trabalho será a plataforma de
ensino TelEduc. A escolha dessa plataforma se justifica por acreditarmos que é uma oportunidade para os professores do Ensino
Fundamental utilizarem um recurso midiático de fácil manipulação e de fácil acessibilidade. Além disso, acreditamos que ele ajuda o
docente a organizar o seu trabalho, além de direcionar e monitorar as atividades desenvolvidas pelos alunos. Segundo Castells (2003,
p. 447), "as pessoas moldam a tecnologia para adaptá-la a suas necessidades", não apenas a recebe passivamente, pois há uma
postura ativa e modificadora sobre ela; por outro lado, há também uma modificação da própria pessoa para "receber" a tecnologia em
sua vida, que modifica o seu modo de vida, seus horários, suas colocações diante de determinadas situações. O sujeito passa, então,
a ocupar um outro espaço para observar o mundo que o cerca e do qual faz parte e está inserido. Nessa linha de reflexão, poderíamos
dizer que as modificações são dialógicas e muitas vezes ocorrem sem a consciência dos sujeitos envolvidos no processo. É como se,
ao sermos envolvidos pelas Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC, as absorvêssemos gradual e constantemente e essas
passassem a ser parte integrante de nossas ações e atitudes. Como suporte teórico para as discussões sobre tecnologias digitais e
ensino, pautamo-nos nas análises e reflexões de Okada (2003); Silva & Fernandes (2007); Braga & Ricarte (2005); Castells (2003) e
Poster (2003). Para as discussões sobre gênero discursivo, ensino de gênero e gênero autobiografia, nos pautamos em Bakhtin (2000);
Bentes (2004); Bronckart (2003); Dolz & Schneuwly (2004) e Lejeune (1975). Para as discussões sobre coesão e o ensino da coesão,
recorremos a Antunes (2005) e Koch (2006; 2003; 1996). Buscamos, com nossas leituras e reflexões teóricas, encontrar caminhos que
nos auxiliem em nossa empreitada de refletir acerca da elaboração de materiais didáticos para o ensino de língua portuguesa em um
ambiente digital.

EXPERIMENTANDO O TEXTO LIVRE: PROFESSORES, ALUNOS E COMUNIDADES DE SOFTWARE LIVRE
EM APRENDIZAGEM COLABORATIVA
Daniervelin Renata Marques Pereira (FALE/UFMG, Belo Horizonte - MG)
O projeto Texto Livre (http://www.textolivre.org/) teve seu início em 2006 com a proposta de oferecer suporte linguístico à documentação
em software livre a partir de uma demanda da comunidade do Ubuntu, distribuição de linux. Aliada à dificuldade de trabalhar redação
acadêmica com alunos de graduação em início de curso, o projeto teve grande impacto nas aulas de uma professora voluntária que
aplicava e aplica o método do projeto com seus alunos: trabalho de revisão e tradução de textos diversos feito em colaboração entre os
discentes que, além de ganhar nota por isso, tinham o reconhecimento dos autores e seu nome no trabalho que sempre era publicado,
em geral no portal Under-linux (http://under-linux.org/blogs/), o qual demonstrou muito interesse e abertura ao projeto. A partir dessa
atuação, questões diversas eram discutidas em sala, como a adequação do texto ao contexto, características dos gêneros textuais,
questões relativas à tradução, letramento digital e outras. Mesmo assim, era preciso envolver os alunos em pesquisas para incentivar
a reflexão sobre as problemáticas dos cursos, em especial para a questão da cultura livre. Assim, nasceu um evento semestral: o
Evidosol - Encontro Virtual de Documentação em Software Livre - que tem como objetivo ser um espaço aberto à introdução do aluno
à pesquisa, além de ser aberto a demais interessados em participar com apresentações sobre Linguagem e Tecnologia. As ideias
apresentadas poderiam ainda ser desenvolvidas em forma de artigos e submetidos à revista Texto Livre, criada dentro desse contexto.
O espaço Texto Livre é um espaço aberto para diversas iniciativas, por isso tem feito diversas alianças no seu caminho. Uma delas é
com o projeto Software Livre Educacional que demandou a tradução de carimbos para um programa de desenhos para crianças: o
TuxPaint. Outras iniciativas estão sempre aparecendo e sempre com o objetivo de estimular o acesso e práticas sociais.

INICIATIVAS DE E-Gov: ACESSOS A SERVIÇOS OU A EXCLUSÃO DO CIDADÃO?
Denise Bértoli Braga (IEL/UNICAMP, Campinas - SP)
Carolina Bottosso de Moura (IEL/UNICAMP, Campinas - SP)
Recentemente, iniciativas governamentais têm explorado a Internet como uma forma de ampliar o acesso a serviços. Parecerias com
ONGs, como o CDI, tem indicado a necessidade de familiarizar os cidadãos com o uso das novas tecnologias. Embora aceitando que a
familiaridade com o computador é um passo necessário para ter acesso a serviços em meio digital, a presente comunicação chama a
atenção para a necessidade de avaliarmos a adequação desses sites governamentais para a população mais ampla. Partindo de uma
pesquisa mais ampla, o estudo discrimina fatores intervenientes no desempenho de leitura em meio virtual, de indivíduos pouco
escolarizados. A análise linguística dos sites ( Sardinha e Lima Lopes, 2008) indica que as informações dos sites governamentais não
dão prioridade à divulgação de serviços. Esse resultado indica a necessidade de repensarmos a construção e estruturação desses
sites. Testes de leitura com leitores de baixa escolaridade também indicam diferentes tipos de problemas no processo de interpretação
textual: nível de alfabetização, desconhecimento das escolhas linguísticas privilegiadas pelos sites, localização da informação na
pagina e estratégias de construção de sentidos centradas na experiência prévia do leitor e não nas premissas dos textos. Essas
questões revelam a necessidade entendermos de forma mais aprofundada em que medida a Internet pode ser uma ponte ou barreira
para o acesso a serviços públicos.

LETRAMENTO DIGITAL PRÉ-SERVIÇO: UMA EXPERIÊNCIA DE PRODUÇÃO DE GÊNEROS DIGITAIS
Valeska Virgínia Soares Souza (UFMG, Patrocínio - MG. Bolsista CAPES)
Acredito que, na Era da Informação e Comunicação, não é pertinente conceber docentes em pólos extremos de letramento digital, seja
no nível zero ou no nível pleno (SOUZA, 2007), simplesmente partindo de apontamentos centenários como o de Henry Adams (1907) de
que toda experiência é um arco sobre o qual construímos. O processo de letramento digital é múltiplo, complexo e continuado, e há uma
interdependência entre as competências necessárias para atuar em um dado contexto tecnológico, seja por necessidade ou interesse.
No período que é conhecido como Web 1.0 (BERNERS-LEE, 1990), macro-competências como avaliação crítica de conteúdo, leitura
seguindo o modelo hipertextual, associação de informações de diferentes fontes e habilidades de busca na biblioteca virtual (GILSTER,
1997) poderiam ser suficientes. Entretanto, na segunda geração de serviços e aplicações para Internet - web 2.0 (ALEXANDER, 2006),
em que a colaboração entre usuários se destaca, é necessário ir além e motivar a produção de gêneros digitais. Proponho, então,
revisitar meu percurso como facilitadora da disciplina Letramento Digital oferecida para alunos de graduação em Letras da UFMG no
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segundo semestre de 2008, ou seja, professores pré-serviço, na qual a produção de gêneros digitais foi parte integrante do currículo.
Selecionei os gêneros produzidos com as ferramentas fórum, chat, blog, wiki, podcast e redes sociais, e os analisei à luz de propostas
de competências necessárias para o letramento digital em um período que acumula características da Web 1.0 e Web 2.0. Concluo
apontando para a necessidade da inserção do componente de produção de gêneros digitais aplicados ao processo de ensino e
aprendizagem em currículos de formação pré-serviço já que atualmente há um acúmulo de competências necessárias para atuar em
uma realidade digital também latente na área da educação na qual a palavra de ordem parece ser "convergência".

MelhoraBairro! - REDE SOCIAL INCLUSIVA DE COMPARTILHAMENTO DE PROBLEMAS DA
COMUNIDADE
Ana Maria Nápoles Villela (CEFET, Belo Horizonte - MG)
Fábio Uechi (IC/UNICAMP, Campinas - SP)
Heiko Hornung (IC/UNICAMP, Campinas - SP)
Júlio César Reis (IC/UNICAMP, Campinas - SP)
Nesta comunicação relatamos o trabalho realizado por pesquisadores interessados em Semiótica da Interação Humano-Artefato Digital.
Trata-se de parte das atividades propostas pela professora Maria Cecília C. Baranauskas que ministrou essa disciplina na pósgraduação do Instituto de Computação, da UNICAMP, cujo objetivo principal era dar embasamento para efetuarmos uma aplicação
computacional, considerando o contexto social do Brasil e o Desafio Número 4 da Sociedade Brasileira de Computação (Baranauskas
e Souza 2006). Propusemos a implementação da Rede Social Inclusiva de Compartilhamento de Problemas da Comunidade intitulada
MelhoraBairro! Nosso objetivo é levar os cidadãos de uma determinada comunidade a compartilharem experiências e a buscarem
soluções para os problemas sociais de sua vizinhança, discutindo e articulando soluções por meio de comunicação direta com as
autoridades governamentais locais, visando à melhoria da qualidade de vida de seus membros. A metodologia foi orientada para
resolução de problemas de design, segundo o método de Aprendizagem Colaborativa Baseada em Problemas (ACBP). Neste trabalho,
apresentamos as etapas de design e de desenvolvimento do protótipo, correlacionando-as com o resultado final obtido. Para isso foram
elaborados diversos artefatos com o intuito de elucidar os requisitos da aplicação e chegar a um protótipo consistente de interface para
a aplicação da proposta no contexto citado. O método de articulação de problemas foi útil para identificar questões que necessitavam
de atenção. Além do mais, ajudou a clarificar problemas detectados na análise, bem como definir os possíveis usuários que poderiam
acessar a aplicação, incluindo aqueles com necessidades especiais. A reflexão também ajudou-nos a definir as tecnologias de
acessibilidade e de inclusão que deveriam ser utilizadas no desenvolvimento da aplicação.

O BLOG COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE LÍNGUA MATERNA
Cláudia Rodrigues (UFU, Uberlândia - MG)
Esta pesquisa encontra-se no campo de estudo da Linguística Aplicada, na área de concentração de Linguagens e Tecnologias. A partir
dos pressupostos teóricos dessa área, analisei a incorporação do blog em tarefas escolares. O ponto de partida do estudo é o
letramento digital, e foi motivado por considerar o blog um recurso pedagógico. O objetivo da pesquisa foi otimizar as aulas de produção
textual, tornando-as mais motivantes e também mais produtivas. Além do que é desejável trazer para sala de aula as experiências de
linguagem que os alunos já vivenciam em seu cotidiano. A influência de autores como Komesu (2005), Marcuschi e Xavier (2005), Braga
(2004) é inegável na construção das reflexões aqui expressas. A partir desses autores, destacam-se os pontos fundamentais como a
importância da tecnologia no contexto educacional, a emergência de novos gêneros discursivos e a pertinência em rever a natureza da
linguagem considerando as transformações que hoje a tecnologia promove. Todos esses pontos levam à revisão do ensino do
letramento no contexto da globalização, que hoje não pode excluir a linguagem e a comunicação que ocorrem na Internet. Os resultados
da pesquisa revelam que, quanto à estratégia de aplicação, os blogs podem ser utilizados pelos professores de várias formas. Isso vai
depender da criatividade do professor e o perfeito encaixe de suas intenções pedagógicas com os interesses dos alunos. O blog como
ferramenta para o professor oferece otimização de sua prática docente, estende o conteúdo ministrado por ser um espaço que dispõe
de vários formatos de fontes de pesquisa para o aluno, e, além do dinamismo, é um ambiente híbrido que favorece a participação
coletiva, formando autores, co-autores, leitores assíduos e alunos mais envolvidos com a leitura e a escrita.

O LETRAMENTO DIGITAL NO MEIO VIRTUAL ATRAVÉS DA REDE SOCIAL ORKUT
Helen de Oliveira Faria (UFMG, Belo Horizonte - MG)
A importância das novas tecnologias em nossa sociedade atual é indiscutível. Basta refletirmos sobre as inúmeras funções que podem
ser desempenhadas através de seu uso: pesquisa, compras, comunicação, entre outras. Ao discutir sobre os ambientes virtuais,
Marcuschi (2004) argumenta que estes possuem funções comunicativas que competem com o papel e o som em importância e
Warschauer (In: BRAGA, 2004) que "a era da comunicação on-line está vinculada a uma nova revolução". Com isso, diversas pesquisas
têm dado ênfase ao letramento digital. Xavier (2005) afirma que com o uso de tecnologias digitais as atividades desempenhadas pelos
indivíduos se modificaram, exigindo a aprendizagem de comportamentos e raciocínios específicos. Weininger (2001) declara que
"indivíduos sem letramento computacional sofrem limitações quase tão severas quanto um analfabeto". Partindo-se dessa visão, o
ambiente escolar não deve ficar alheio ao surgimento e usos das novas tecnologias, havendo a necessidade de incorporá-las como
ferramentas mediadoras da aprendizagem. Propõe-se aqui a promoção do ensino em ambientes virtuais através de uma ferramenta de
larga utilização no Brasil e pouco explorada nessa área: a rede social Orkut, cuja incorporação ao processo de ensino/aprendizagem
de língua inglesa vem sido investigada por Faria (2009). A escolha do Orkut para esse propósito baseia-se na necessidade da inserção
das novas tecnologias ao ensino a fim de inovar ou complementar a aprendizagem em salas de aula tradicionais. A rede reúne diversas
funções úteis para o desenvolvimento da aprendizagem de línguas (como chat e fórum) e ainda se constitui como um instrumento
motivador da aprendizagem, haja vista que, por sua grande disseminação, vários aprendizes já dominam e se identificam com o
ambiente. Desta forma, pretende-se com este trabalho divulgar resultados já obtidos de experiências de ensino de língua utilizando-se
o Orkut como suporte educacional e discutir seu papel no meio educacional vinculado ao letramento digital.
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GT 19 - LINGUAGEM E SUBJETIVIDADE
Coordenadores: Cármen Augustini e Ernesto Sérgio Bertoldo
O objetivo deste GT é compreender e, em decorrência, explicitar as relações estabelecidas entre a materialidade simbólica e o sujeito,
a partir da análise dos n-dizeres que se entrecruzam, na constituição do processo de (des)identificação do sujeito, determinando os
modos de sua subjetivação. O pressuposto teórico de base que norteia essa reflexão é o de que "o sujeito ao significar se significa"
(ORLANDI, 1999); portanto, naquilo que significa está impresso os vestígios dos processos de (des)identificação por que passa o
sujeito e que, ao determinarem a forma do dizer, do ver, do ouvir, etc, configuram-lhe (uma imagem de) sua constituição subjetiva. Por
outro lado, ao significar, o sujeito significa o(s) outro(s) sentido(s), dada a relação dialógica constitutiva de todo material simbólico; em
decorrência, essa materialidade simbólica, consideradas as condições de sua produção, também traz embutido nela uma imagem para
o seu outro; produzindo, dessa forma, um modo de ser sujeito. Assim, os trabalhos propostos para apresentação nesse GT objetivam
descrever e analisar a relação entre as diferentes formas de linguagem e a constituição do sujeito. Para tanto, são analisados diferentes
tipos de corpora a fim de compreender os processos enunciativos neles imputados e desencadeadores de diferentes modos de
subjetivação. Compreendemos por "modo de subjetivação" os diferentes modos de "ser sujeito" que nossa sociedade (re)produz. Em
decorrência, tomamos o termo "subjetivação" no sentido deleuzeano: a subjetivação constitui "um modo intensivo e não um sujeito
pessoal" (DELEUZE apud SILVA, 2004, p.2). Portanto, a partir de nossa perspectiva teórica não se nasce sujeito nem se aprende a ser
sujeito, já que se trata aqui do conceito de sujeito (do inconsciente) da Psicanálise. Se é sujeito na e pela linguagem, tomada como lugar
de funcionamento do inconsciente.

A ENUNCIAÇÃO NO RÁDIO AMADOR: PRODUTIVIDADE LEXICAL E MANISFESTAÇÃO DA LÍNGUA.
Thiago André Rodrigues Leite (UFU, Uberlândia - MG)
O aparelho de rádio amador é uma prova cabal de que o avanço tecnológico tem propiciado uma nova forma de enunciar. Investigamos
a enunciação relativa a interações de radioamadores (operadores de rádio amador) do grupo PX no município de Monte Carmelo, Minas
Gerais. Lidamos com transcrições feitas de gravações de interações desses radioamadores. Essas gravações não seguiram nenhum
critério relativo a características dos informantes, como, por exemplo, sexo, faixa etária ou grau de escolaridade, dado que nos
interessamos pela produtividade lexical no espaço dessa prática. Vale dizer que a relevância de nosso trabalho incide no fato de
enfatizarmos um grupo de radioamadores que enunciam de um modo peculiar, dado a coerções sociais outras, transparecendo em seus
dizeres afeto, amizade e solidariedade. Aspectos de grande importância para o convívio em sociedade. A despeito de haver um jargão/
estilo próprio a esse espaço, algo "escapa" face ao esperado. Assim, interessamo-nos pelos "flagras" presentes no corpus. Sob a
perspectiva teórica da Linguística da Enunciação, objetivamos analisar o aspecto lexical inusitado que emerge ali, levando-se em
consideração a efemeridade, a contingência e a conjuntura. O inusitado é o não esperado no encadeamento linguístico onde emerge,
posto que o sistema já apresenta outra forma (signo linguístico) estabilizada pela prática oral e que se adequaria à circunstância.
Mostramos que o caráter inusitado já é previsto, de certa forma, pelo próprio sistema linguístico. Esse caráter pode mostrar o funcionamento
de alíngua, que é suportada pela língua, provocando uma ruptura nesta. Procuramos compreender por que o rádio amador se configura
como um espaço propício para a emergência do inusitado. Parece que a identificação entre os radioamadores, que costumam interagir
ao modo das "associações livres", bem como o simulacro oferecido pelos codinomes (QRAs), favorecem a emergência do "diferente",
do "imprevisto".

A FIGURA DO FEMININO EM FILMES INFANTIS: PREGNÂNCIA E CIRCULACÃO DE SENTIDO
Isabella Freitas Leal (UFU, Uberlândia - MG)
Érica Daniela de Araújo (UFU, Uberlândia - MG)
Esse trabalho configura-se como uma conclusão das análises do projeto intitulado "A figura do feminino nos filmes infantis: Pregnância
e circulação de sentidos". Neste trabalho, tínhamos por pretensão analisar os modos de subjetivação (re)produzidos nos filmes infantis
em relação à figura do feminino na contemporaneidade. Filiamo-nos, para tanto, a teorias linguísticas, afetadas por noções psicanalíticas,
notadamente a AD de linha francesa. A partir dessas teorias, concebemos que um dizer é sempre constituído por n-dizeres outros que
se entrecruzam, sustentando-se, reforçando-se, alterando-se, negando-se, contradizendo-se, etc. A presença desses dizeres na
enunciação fílmica infantil fazem reverberar em nossa sociedade sentidos assimétricos e esses sentidos constituem os modos de sermulher em vigência e em emergência em nossa sociedade. Desse modo, pretendemos analisar, nos filmes infantis: A Pequena Sereia, Por
água abaixo, Cinderela, Bela Adormecida, A fulga das Galinhas e Os Incríveis, que compõem nosso material de análise, os modos de
subjetivação dominantes nas enunciações fílmicas infantis, a pregnância e a circulação de sentidos que determinam a presença de
discursos machistas e patriarcais na construção enunciativa dos sentidos (possíveis), considerando a determinação ideológica do e no
discurso fílmico. Dessa forma, é possível mostrar possíveis mudanças nas figuras do feminino e, consequentemente na sociedade,
visto que o processo discursivo se dá sob condições históricas, sociais e ideológicas específicas.

A LITERATURA DE AUTO-AJUDA COMO PRÁTICA DE SUBJETIVAÇÃO
Sirlene Duarte (CAC/UFG, Catalão - GO)
O presente trabalho concebe a literatura de auto-ajuda como uma prática contemporânea de subjetivação e procura analisar os
discursos que sustentam determinados textos de auto-ajuda, compreendendo-os como parte integrante de discursos historicamente
produzidos. Para tanto, procuraremos verificar os efeitos de construção identitária, observados no discurso da obra Teoria Multifocal
do Conhecimento (1998), elaborada por Augusto Jorge Cury, um dos escritores representativos da literatura de auto-ajuda no Brasil.
Sustentam o estudo aqui proposto as formulações teóricas da Análise do Discurso francesa, a partir das contribuições dadas por Michel
Foucault, já assinaladas por Michel Pêcheux, e amplamente desenvolvidas em vários trabalhos realizados por estudiosos brasileiros;
mais especificamente, nosso enfoque centrar-se-á nas noções de subjetividade e de identidade e nas reflexões sobre ciência
arroladas na obra de Foucault. Com esse aporte, problematiza-se a língua como materialidade do discurso cujo funcionamento, na autoajuda, possibilita apreender tipos identitários a partir dos saberes criados nesse discurso visando a interferir e a conduzir as subjetividades
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em direção a um modelo de sujeito requisitado na contemporaneidade. A análise linguístico-discursiva possibilita-nos perceber a
conformação de um discurso utilitarista/pragmatista funcionando a partir do saber, do desejo, da crença e da ação dos sujeitos. São
essas as questões que serão apontadas no estudo aqui proposto.

A NOÇÃO DE SUJEITO NA TEORIA DISCURSIVA: ENTRE O EQUÍVOCO E A FALTA
Cynara Maria Andrade Telles (UFSCar, São Carlos - SP)
Lucília Maria Sousa Romão (FFCLRP/USP, Ribeirão Preto - SP)
Este trabalho utiliza a Análise do Discurso de filiação francesa como referencial teórico, que marca seu lugar na ciência apoiada na
materialidade da língua, contextualizado num processo histórico. Teremos como foco principal o conceito de sujeito faltoso, que circula
por posições discursivas obscuras, quando convocado a ocupar um determinado lugar ideológico, preso a uma rede de memórias, e
inscrito em um determinado processo sócio-histórico. Este conceito se opõe ao conceito de indivíduo estabilizado e mensurável, fonte
de seu agir e dizer, claramente definido e representado pela ciência positivista. Pretendemos empreender a análise de vozes a falarem
sobre alguns sujeitos com um posicionamento subjetivo que foge aos padrões de "normalidade", apontar a heterogeneidade e os furos
que marcam o discurso sobre o autismo. Neste campo de saberes, que se manifestam no universo simbólico da linguagem, amparadas
em conceitos teóricos como, discurso, ideologia, memória, realizaremos a análise interpretativa das marcas discursivas sobre as
características do autismo extraídas de um site na internet que orienta pais, familiares e amigos na forma de identificar o quadro. Também
realizaremos a análise interpretativa de uma entrevista jornalística com uma cientista que, na posição de sujeito falante se (auto)
denomina autista. Buscaremos seguir os movimentos e caminhos do sujeito entendido aqui como posição, que segue migrando de um
lugar a outro, estabilizando alguns sentidos e silenciando outros. Quanto ao discurso jornalístico, a AD o considera uma posição sujeito,
que representa as vozes de outros na transmissão da notícia e dos fatos, e que, portanto, migra por posições discursivas diversas. Em
nosso trabalho interpretativo, pretendemos empreender a análise discursiva dos dizeres como o discurso jornalístico faz circular
sentidos sobre o autismo, em especial, o discurso médico-científico que inscreve um saber autorizado e estabilizado, apontando aí seus
furos e contradições. PALAVRAS-CHAVE: discurso jornalístico, sujeito, autismo, ideologia, memória.

ASPECTOS DAS REPRESENTAÇÕES SUBJETIVAS DE AYRTON SENNA EM TEXTOS JORNALISTICOS
João de Deus Leite (UFU, Uberlândia - MG)
Neste trabalho, optamos em desenvolver uma argumentação que explore as potencialidades de formulações linguageiras de natureza
jornalística, que dizem respeito a possíveis representações subjetivas sobre Ayrton Senna. Para tanto, embasamo-nos em textos que
foram selecionados, em sua maioria, da Revista Veja (cujos anos são de 1988, 1990 e 1991, discursivizações que se referem ao
acontecimento das três vitórias mundiais de Ayrton Senna) e do material assinado pela jornalista Marleine Cohen no ano de 2006, cuja
publicação foi editada pela Editora Globo (discursivizações, com fortes traços biográficos, que dizem respeito ao acontecimento da
morte de Senna). Em tais textos, tivemos como finalidade: problematizar os possíveis aspectos das representações subjetivas sobre
Ayrton Senna, construídas pelo jogo de imagens que constitui os referidos textos. Dessa maneira, levando em consideração a noção
sobre a representação de escrever mediada pela imagem, reconhecemos que a incidência de memórias discursivas possibilita uma
estruturação outra para determinados textos jornalísticos. Isto é, percebemos que tais textos permitem uma descrição-interpretação de
um funcionamento discursivo que resulta de atravessamento de dizeres que estão impregnados por memórias discursivas, que acirram
de diversos modos a formação de pensamentos sobre a noção de identidade nacional. Podemos dizer que os textos jornalísticos, a
nosso ver, estão embasados em um modo de produzir sentidos que mantêm uma estreita relação com a noção de subjetividade brasileira
(construção cultural pela via da linguagem). Cumpre ressaltar que este trabalho baseou-se em uma série de idéias e de conceitos
desenvolvidos no âmbito da terceira fase dos estudos da Análise do Discurso de orientação Francesa (preconizada por Michel
Pêcheux), cujos pressupostos são fortemente vinculados ao atravessamento da Psicanálise freudo-lacaniana, bem como aos mecanismos
sintáticos e aos processos de enunciação relativos à língua teorizados por Authier-Revuz.

ALBERTO CAEIRO E OS SIGNOS: O TEMA DO NÃO SABER COM PROBLEMATIZAÇÃO DO SUJEITO
Gabriel Victor Rocha Pinezi (UEL, Londrina - PR)
Pretende-se, nessa comunicação, mostrar como Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa, expressa em seus versos uma crítica
aos pressupostos da semiótica e da semiologia. Baseando-se na perspectiva filosófica de Michel Foucault a respeito da linguagem e do
conhecimento, analisaremos o tema do não-pensar expresso por Caeiro como uma espécie de luta contra a noção de subjetividade da
filosofia clássica e moderna, a nosso ver iniciada com o cogito e o "penso, logo existo" de Descartes. Segundo Foucault, em As Palavras
e as Coisas, é a partir do cartesianismo e das ciências clássicas (séculos XVII e XVIII) que o conhecimento se abre para uma forma
epistemológica bem diferente da que se fazia no renascimento (século XVI). Essa mudança é fundamental para que se possa definir
onde surge historicamente a separação entre a realidade e o pensamento e, por conseguinte, o nascimento do signo como a instância
que torna possível a mediação entre eles. Assim, nosso objetivo é revelar como a prática literária de Pessoa não só é resultado de um
processo de subjetivação - o que fica evidente no caso da heteronímia -, mas também se sustenta em uma determinada concepção do
signo que é bem diferente do conhecimento clássico, ou seja, uma concepção anti-semiótica da realidade. Esse estudo é relevante tanto
para aqueles que estudam a relação entre linguagem e conhecimento quanto para aqueles que, no campo das artes, se empenham em
compreender o problema da subjetividade e da subjetivação.

DA ORALIDADE AO ESCRITO: MARCAS DE SINGULARIDADE
Públio Henrique Nunes Tibúrcio (ILEEL/UFU, Uberlândia - MG)
O projeto de pesquisa que desenvolvemos consiste em analisar as marcas de singularidade que emergem dos processos de transcrição
do oral para o escrito. O corpus deste trabalho são duas entrevistas do programa Canal Livre da Rede Bandeirantes de Televisão e
serão transcritas por dois transcritores diferentes. Nesse sentido, basearemos nossas análises a partir da observação da pontuação
feita por eles. Escolhemos a pontuação por entender que ela traz uma equivocidade constitutiva que confere ao texto um caráter
polissêmico. Para fundamentar nossa pesquisa, temos em mãos duas instâncias que nos serão fundamentais. A primeira é a linguagem
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que constitui e é instrumento de manifestação do sujeito. Olhamos a linguagem especialmente no âmbito estrutural que contém todos os
elementos para nossas análises. E a segunda é a subjetividade. A língua é posta em funcionamento pelo falante. Para Benveniste, essa
subjetividade se dá na relação eu/tu e institui-se na relação do sujeito com a alteridade, o que nos remete aos dizeres de Lacan quando
lançou olhar sobre os mecanismos que constituem a linguagem e chegou ao conceito de que um sujeito é efeito de linguagem; um
significante suscitando outros significantes formando uma cadeia em que somente nela se possa produzir alguma significação. Em
suma, buscamos observar como a subjetividade emerge da linguagem e denuncia a presença do sujeito e a pontuação é nosso ponto
de observância para tentar detectar essas marcas de singularidade deixadas pelo sujeito no ato da transcrição.

DISCURSO E REPRESENTAÇÃO SOCIAL: UMA ANALISE DA IMAGEM DO FEMININO CIRCULADA EM
PEÇAS PUBLICITARIAS.
Heloisa Fernandes Oliveira (UFU, Uberlândia - MG. Bolsista CNPq)
Propõe-se, para esta comunicação, analisar imagens do feminino que circulam em nossa sociedade nas e pelas peças publicitárias
em que a mulher comparece de modo lateral, secundário ou mesmo excludente. Para isso, analisaremos a construção enunciativa
de cada peça, de forma a compreender como essas afetam a sociedade na conformação de suas relações. Ressalta-se ainda que
essas marcas não restringem apenas o que é da ordem do linguístico, mas estende-se também ao não-verbal, constituindo-se,
assim, um conjunto de relações significativas que produzem o efeito de unidade discursiva. Filiamo-nos, para tanto, aos
procedimentos teórico-metodológicos da Análise de Discurso fundada por Pêcheux. Partiremos do princípio de que, em qualquer
peça publicitária há mais que uma simples transmissão de informação, uma vez que, segundo Orlandi (2006), todo discurso é
aberto em suas relações de sentidos e, portanto, o sentido de uma palavra ou expressão é determinado pelas posições ideológicas
que estão em jogo no processo sócio-histórico, mudando de sentido segundo posições sustentadas por aqueles que as produzem.
Além disso, de acordo com essa autora, não há uma relação linear entre enunciador e destinatário, visto que ambos estão sempre
tocados pelo simbólico. Destarte, nosso objetivo constitui-se em mostrar como as peças publicitárias contribuem para a construção
de um espaço do qual se projeta uma visão idealizada da mulher, com a qual todas poderiam, potencialmente, se identificar,
naturalizando uma forma de "ser mulher" marcada por determinados estereótipos. Para nós, a publicidade é um dos mecanismos
que afeta a constituição de modos de subjetivação vigentes.

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NA REVISTA NOVA ESCOLA: SABERES QUE AFETAM O SUJEITO-LEITOR
Bianca Benini Moezia de Lima (UFU, Uberlândia - MG)
Neste trabalho, buscamos discutir e analisar a produção e circulação dos conhecimentos científicos e não-científicos na escrita da
divulgação científica na Revista Nova Escola, a partir do referencial teórico-metodológico da Análise do Discurso de linha francesa
(doravante AD). As edições aqui analisadas são referentes às de Abril (nº 181) e Maio (nº 182) do ano de 2005, sendo que essas
edições fazem parte do grupo de revistas que receberam o carimbo "Ciência na Escola". No corpo da Revista, encontram-se reportagens
sobre "como ensinar ciência", o que indica que os saberes científicos, na Revista, são afetados pela ordem do pedagógico; são saberes
postos em movimento para a execução de uma prática educacional formal. Podemos questionar, por conseguinte, qual é a imagem de
professor que a Revista (re)produz, já que o professor é marcado por uma "falta" em sua formação. Nesse sentido, a Revista se
configuraria como um instrumento de apoio, que tamponaria essa falta via a proposta de ações pedagógicas homogeneizantes. Assim,
compreendemos essa escrita da divulgação dos saberes científicos a partir da relação da língua e do sujeito, articulada à história,
buscando discutir como a divulgação científica se textualiza na Revista e como ela projeta "transformações" possíveis para a prática do
professor em sala de aula.

LINGUAGEM OU METALINGUAGEM? EIS O EMBATE!
Hélder Sousa Santos (ILEEL/UFU, Uberlândia - MG)
Este estudo tem como objetivo analisar atos supostos de metalinguagem advindos do trabalho de articulistas que trabalham para
agências jornalísticas. Analisaremos, por meio de um pequeno corpus, três textos (um não-verbal e outros dois verbais) retirados da
mídia virtual, a Internet, sobre o atentado terrorista de 11 de setembro de 2001 contra as torres gêmeas, que selecionam e combinam
elementos do código da língua retornando parcialmente o próprio código. Parcialmente porque, segundo o psicanalista Lacan, "não há
metalinguagem". Com efeito, suspeitamos de um não alcance metalinguístico àquilo que se tenta descrever, uma vez que admitimos
existir uma falta do verdadeiro sobre o verdadeiro.

MODOS DE SUBJETIVAÇÃO DO PROFESSOR DE INGLÊS INSCRITO EM SITES DE RELACIONAMENTO
VIRTUAL
Ana Claudia Cunha Salum (Eseba/UFU, Uberlândia - MG; Unicamp, Campinas - SP)
O objetivo desta comunicação é apresentar o andamento de minha pesquisa de doutorado, a qual visa a observar os modos de
subjetivação dos professores de inglês pertencentes à comunidade virtual de relacionamento denominada orkut, no sentido de entendermos
como se configura o discurso desse professor, assim como as especificidades desse espaço e dessa escrita virtual. Diante da
proposta de descrever e analisar a relação entre as produções discursivas do professor e a sua constituição subjetiva em um
funcionamento discursivo como o virtual, formulo a hipótese de que nesse (não)lugar (Augé, 1994) - o virtual - não há mudanças
significativas nos modos de subjetivação desse sujeito-professor, não há uma nova constituição dos sujeitos e não há construções
novas de representações e de produções discursivas. Isso implica em dizer que o professor inscrito nesses sites virtuais de
relacionamento encontra-se no entremeio de subjetividades, onde é possível perceber novos e antigos modos de subjetivação. O
interesse por essa pesquisa justifica-se pela relevância de estudos sobre as produções discursivas que interferem nas relações
subjetivas do sujeito professor com a língua que ensina, com o aluno, o outro professor e a sua própria profissão, sobretudo na
Linguística Aplicada em que essa temática tem sido pouco debatida, além da necessidade de problematizar as possíveis modificações
e as influências das tecnologias de comunicação na vida (profissional e pessoal) do sujeito contemporâneo.
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O CURTA-DOCUMENTÁRIO COMO TEXTUALIZAÇÃO POSSÍVEL DA SUBJETIVIDADE BRASILEIRA
CONTEMPORÂNEA
Eduardo Alves Rodrigues (IEL/UNICAMP, Campinas - SP)
Nessa comunicação, proponho-me a discutir aspectos da relação entre linguagem e subjetividade, a partir da análise de um curtadocumentário produzido no Brasil no ano de 2008, tomado aqui como objeto cultural "destinado" a simbolizar "modos de ser sujeito" na
sociedade brasileira. Para tanto, valho-me de pressupostos da Análise de Discurso de linha francesa e da Psicanálise freudo-lacaniana,
a partir dos quais delineio a hipótese de que a representação de traços da subjetividade brasileira é ali constituída via (ao modo de um)
jogo discursivo. Esse jogo se engendra, por sua vez, a partir do jogo que ali funciona entre diferentes formas de linguagem (verbal e nãoverbal), o que permite fazer operar memória(s) discursiva(s) que tornam possível uma construção enunciativa de certos sentidos em
detrimento de outros. Esse jogo discursivo faz emergir representações possíveis da subjetividade brasileira sustentando a significação
e gestos de interpretação possíveis para o curta-documentário, uma vez que, enquanto objeto simbólico, ele se constitui como uma
tentativa de recobrir o Real ao se constituir como um dizer que versa, por exemplo, sobre imagens estereotipadas do "ser brasileiro".
Dessa forma, a análise do curta-documentário visa, neste momento, a identificar vestígios de processos de (des)identificação por que
passa o sujeito brasileiro, o que determina, de alguma forma, o modo de apresentação do curta. Explicitar esse modo de apresentação
do curta permitirá mostrar como esse objeto simbólico se constitui como imagem possível - uma textualização possível - da constituição
subjetiva do brasileiro. Enfim, pretendo mostrar que o curta se configura como textualização da subjetividade brasileira, colocando em
relação de dominância certos sentidos de/para "ser brasileiro" em detrimento de outros, o que instaura a equivocidade como lugar e
espaço para a constituição lacunar e não-definitiva da subjetividade brasileira na contemporaneidade.

O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO EM DESENREDO
Sandra Mara Moraes Lima (LAEL/PUC-SP, São Paulo - SP)
O trabalho destina-se a fazer uma análise do conto Desenredo de Guimarães Rosa, apresentando uma reflexão sobre a linguagem no
que diz respeito ao processo de constituição da subjetividade e do processo de representação/criação do mundo. O objetivo central é
demonstrar como o conto de Rosa aponta para questões fundamentais do processo da linguagem humana no que diz respeito ao
processo dialógico, ou seja, a linguagem concebida como lugar de interação onde participam sujeitos socialmente organizados e, ainda,
como o conto, em sua tessitura, revela a dimensão da linguagem na constitutividade do sujeito, ou seja, o sujeito fala o que é e se constrói
a partir do que fala e da fala de outros. Para proceder a essa análise a perspectiva adotada é da análise dialógica do discurso abordando
teóricos como Mikhail Bakhtin, Émile Benveniste, Beth Brait, Eni Orlandi e outros. Nessa proposta serão abordados conceitos tais como
dialogismo, enunciação, subjetividade, intersubjetividade, etc. A partir dessa leitura pretende-se demonstrar que o conto de Rosa,
gênero literário, possibilita uma leitura que faz desvendar o universo da linguagem e da língua, apresentando pressupostos acerca
dessa matéria bastante semelhantes ou compatíveis com o que a linguística, ciência, traz a respeito do seu objeto, a linguagem humana.
Palavras-chaves: Linguagem - subjetividade - dialogismo.

OBJETIVAÇÃO E SUBJETIVAÇÃO NA POESIA DE ARNALDO ANTUNES: LEITURA DO POEMA AS
ÁRVORES
Antônio Fernandes Junior (CAC/UFG, Catalão - GO)
A produção poética de Antunes caracteriza-se pelo cruzamento de diferentes materialidades (verbal, visual, sonora) veiculadas em
diferentes suportes (livro, vídeo e encarte de CD). A alternância de suporte permite ao poeta obter diferentes efeitos de sentido de um
mesmo poema, pois, além da diferença de suporte, existem as modificações realizadas na materialidade do texto. Como ilustração da
proposta anunciada, destacamos, para análise, o poema As Árvores, publicado no livro As Coisas (1992) e o poema-canção As
Árvores, publicado no encarte de CD Um Som (1998). O primeiro estrutura-se em prosa, com frases entrecortadas e associativas,
incluindo o desenho que dialoga intertextualmente com o conteúdo do poema. O segundo poema estrutura-se em versos e recebe
acréscimos textuais, além da versão melódica proposta por Jorge Ben Jor e gravada por Antunes no disco citado. Ambos os textos são
atravessados pelo devir-criança (Deleuze) que arrasta a linguagem poética para uma zona de aproximação entre o criar do artista e o
brincar da criança, criando um entre-lugar capaz de unir a criança e o adulto. Nesse encontro com a infância, concebido como potência
criadora, o texto de Antunes parece articular uma "ciência lúdica", sobretudo ao buscar compreender e estabelecer conceitos para o
elemento "árvore" e sua relação com o homem, construídos por meio da articulação promovida pelo devir-criança da língua e o
aproveitamento do discurso científico. Acreditamos que ambos os poemas sinalizam para uma tentativa de objetivação/subjetivação da
relação "homem/árvore" construída nos textos.

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE APRENDIZAGEM E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA (LP):
DEBATES E EMBATES
Andréia Ferreira de Morais (UFU, Uberlândia - MG)
Esta pesquisa busca compreender como se dá a constituição subjetiva do aluno do Programa de Aceleração de Goiás com relação a LP
e ao programa, considerando-o como uma política educacional inclusiva, mas que inúmeras vezes promove a exclusão. Considerar a
dimensão da singularidade no processo de ensino e aprendizagem da LP, permite-nos pensar em possíveis deslocamentos para o
processo em questão. O embasamento teórico da pesquisa circunscreve, em especial, aos conceitos de sujeito, transferência,
discurso, saber e gozo, sustentados pelos estudos psicanalíticos freudo-lacanianos. Fundamentados ainda nos estudos sobre as
heterogeneidades enunciativas de Authier-Revuz, buscamos partir da materialidade linguística para mostrar o funcionamento dos
dizeres dos alunos do ACELERA. Observamos, em especial, as ocorrências linguísticas, as rupturas, as não-coincidências do dizer.
Nosso corpus é constituído por dizeres de alunos, professores e profissionais que atuam no Programa Acelera e/ou que de alguma
forma estão ligados a ele. Através de análises preliminares, percebemos que a constituição subjetiva dos alunos do ACELERA se dá num
cruzamento de discursos e deslizar de sentidos que levam em consideração os efeitos das identificações que, se estabelecidas com
os discursos do professor ou/ outros discursos que circulam na escola, prendem os alunos a imagens que os fazem crer como
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completos. Porém, há algo que sempre escapa a essa completude e, desse modo, a entrada de um novo significante pode quebrar os
elos identificatórios e possibilitar ressignificações e movimento. Os aspectos analisados ratificam a hipótese de que, mesmo inseridos
no Programa Acelera, os alunos podem se constituir como sujeitos e romper com as cadeias de repetição, embora, a garantia da
possibilidade de deslocamento não possa ser dada a priori.

SUBVERSAO E RASTROS DE SUBJETIVIDADE: A ESCRITA DE ARNALDO ANTUNES EM SEU(S) 40
ESCRITOS
Sirlene Cintia Alferes (UFU, Uberlândia - MG)
É notória a projeção de Arnaldo Antunes no cenário cultural da contemporaneidade brasileira, devido às suas atuações como compositor,
cantor, performático, artista plástico, poeta e escritor. No presente trabalho, analisarei a escrita de Arnaldo Antunes, a qual parece ser
marcada pela subversão do signo linguístico, com a (re)criação de expressões linguísticas. Essa subversão do signo linguístico
promove, além do efeito artístico, um estilo que dá vazão a algo da singularidade e da subjetividade do sujeito. Desse modo, devido à sua
relação com a língua(gem), torna-se pertinente analisar como se dá esse processo, que denomino "brinca(dei)r(a) com a língua(gem)",
em sua produção escrita, notadamente na obra 40 Escritos, organizada por João Bandeira. A partir de minha perspectiva de análise,
objetivo investigar a constituição da Escrita de Arnaldo Antunes em sua produção escrita, a fim de mostrar traços da singularidade de
sua enunciação na regularidade própria da língua escrita, de modo a distingui-los do conceito de estilo "enquanto a formação de uma
personalidade em termos linguísticos" (cf. CÂMARA JR., 1978, p.13). Assim, estilo está para a regularidade de escrita, enquanto traço
singular está para o efêmero, o contingente, a Escrita. Desse modo, é possível dizer que o estilo em Arnaldo Antunes comporta a
subversão do signo, mas cada subversão traz nela embutida algum traço de sua singularidade. Para tanto, valer-me-ei dos pressupostos
teóricos da Linguística da Enunciação, da Análise de Discurso de linha francesa e da Psicanálise freudo-lacaniana, a fim de evidenciar
o ato de escrever como singular, uma vez que emergem nos escritos marcas da presença do sujeito da enunciação no dizer que formula.
Portanto, a relação do sujeito com a escrita, ou melhor, com aquilo que se escreve é da ordem da singularidade, uma vez que está
relacionada à constituição do sujeito, à subjetividade. Palavras-chaves: Escrita Subjetividade Subversão Singularidade Estilo

GT 20 - LINGUAGEM, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO: PERSPECTIVAS PARA A FORMAÇÃO DE
PROFESSORES NA EDUCAÇÃO ON-LINE
Coordenadores: Maria Cecília Camargo Magalhães e Wellington de Oliveira
No universo da educação on-line, a informação e a comunicação interativa engendram uma determinada configuração em que são
elementos centrais do processo comunicativo são a interatividade, a conectividade, a enunciação e a interlocução. A reflexão sobre a
incorporação de novas tecnologias computacionais, seja na vida prática, seja na educação insere, no centro do debate, a educação online e os novos elementos comunicacionais que se processam na rede. Se por um lado, com o desenvolvimento tecnológico, as práticas
socioculturais sofreram modificações afetando, sobremaneira, a vida do cidadão, por outro, a educação a distância depara-se com a
necessidade de novas configurações pedagógicas que privilegiem práticas comunicacionais. Na esteira dessa reflexão, este GT
acolherá pesquisadores que investigam questões relacionadas à linguagem, tecnologia e educação on-line, sob a perspectiva da teoria
da atividade sócio-histórica e cultural, da pesquisa crítica de colaboração e da formação de professores. Pretende-se que os trabalhos
inscritos ensejem discussões de caráter teórico e metodológico a respeito de pesquisas realizadas em ambientes virtuais de aprendizagem
e outros espaços culturais junto a professores e alunos da modalidade de ensino a distância. Temáticas e objetos de investigação tais
como: educação a distância como elemento dos sistemas educacionais formais, não-formais e alternativos, planejamento e elaboração
de materiais didáticos para educação a distância, e avaliação e capacitação de ensino a distância se constituem em exemplos de
possibilidades que as discussões nesse GT oferece.

A COLABORAÇÃO CRÍTICA NA PERSPECTIVA DO BLOG EM UM CURSO DE ENSINO A DISTÂNCIA
Mário Alves Gasparotto (FASB, São Bernardo do Campo - SP)
Esta pesquisa de iniciação cientifica busca investigar o "blog" como ferramenta para desenvolvimento da colaboração nas aulas de
Tecnologia da Educação da graduação em Pedagogia, verificar o processo da mediação na perspectiva teórica dos estudos da psicologia
sócio-histórica de Vygotsky e Leontiev (1932 - 2005) em que o sujeito está constituído nas relações sócio-histórica e culturais, na Teoria
da Atividade proposta por Engströn (2000) que nos permite entender a atividade dentro de um sistema e seus desdobramentos de sentidos
e significados. Nossa metodologia, por sua vez, ampara-se na pesquisa crítica de colaboração a partir da leitura de Magalhães (2007,
2008), Liberalli (2007) e Oliveira (2007), nos papéis específicos dos sujeitos: professor-aluno. A consecução desses objetivos visa
responder a seguinte pergunta de pesquisa: Quais as contribuições do "blog", enquanto ferramenta de Ensino a Distância, denominado aqui
como EAD, na Educação e como este tipo de ferramenta permite uma prática de colaboração entre professor e aluno?

ENSINO A DISTÂNCIA - ESPAÇO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA
Liliane Pereira da Silva (PUC-SP; SEE-SP, São Paulo - SP)
O ensino a distância tem se tornado uma realidade cada vez mais presente nas universidades e cada vez mais se torna uma alternativa
de formação continuada em todas as áreas, alternativa escolhida, por exemplo, pela Secretaria de Educação de São Paulo (SEE-SP),
para efetivar um processo de educação continuada de grande porte, atendendo a professores de todas as disciplinas, voltado para
Leitura e Escrita em todas as áreas, focando também a inclusão digital do professorado paulista, o curso Práticas de Leitura e escrita
na Contemporaneidade, foi oferecido totalmente a distância, numa parceria da Secretaria de Educação e a PUC-SP. Este trabalho tem
como objetivo observar como o fórum de discussão foi utilizado do curso em questão, pois, sabe-se que este ambiente pode favorecer
a aprendizagem e se constituir em espaço rico para reflexão, Celani e Collins (2005). No entanto estudos demonstram que o ambiente
muitas vezes não tem seu potencial totalmente explorado, limitando-se a postagem de atividades, ou a transposição de práticas de
ensino presenciais para o ambiente on line, prejudicando, portanto, o desenvolvimento do ensino a distância e a formação continuada
do professor em serviço.
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ENTRE PRÁTICAS REFLEXIVAS E DISCURSOS: O PROFESSOR E O LETRAMENTO DIGITAL
Bruna Sola Ramos (UERJ; LIC/UFJF)
Ilka Schapper Santos (UERJ; LIC/UFJF)
Este trabalho é fruto da pesquisa: "Letramento digital e aprendizagem na era da Internet: um desafio para a formação de professores"
, que objetivou compreender, através das práticas discursivas de professores do ensino fundamental de uma instituição da rede
particular de Juiz de Fora, o uso que fazem do(a) computador/internet e o reflexo dessa utilização em suas atividades pedagógicas.Esta
pesquisa, de abordagem histórico-cultural, nasceu da necessidade de se realizar estudos sobre a relação do professor com o uso das
tecnologias, necessidade esta revelada a partir dos achados de uma investigação anterior, que focalizou as práticas de leitura/escrita
de adolescentes na internet e na escola.Dispusemo-nos, como pesquisadores do grupo de pesquisa Linguagem, Interação e Conhecimento
(LIC), da UFJF, a estar junto com os professores de uma escola particular da cidade de Juiz de Fora para conhecer a relação que
estabelecem com o(a) computador/internet, os usos que dele(s) fazem desenvolvendo reflexões que possibilitassem conhecer/
repensar a prática pedagógica por eles desenvolvida com esses instrumentos. Trabalhamos com sessões reflexivas, fazendo destas
também um espaço de formação continuada para os referidos professores, acreditando que é necessário construir caminhos para que
estes profissionais se apropriem criticamente do uso das tecnologias do(a) computador/internet na escola.

REFLEXÃO, AÇÃO E COLABORAÇÃO: EXPERIÊNCIA DE UM GRUPO DE ESTUDO EM ENSINO A
DISTÂNCIA
Pámela Kawanaka dos Santos (São Bernardo do Campo - SP)
Valdete Aparecida Quachio (São Bernardo do Campo - SP)
Wellington de Oliveira (Orientador. FASB, São Bernardo do Campo - SP)
Nesse trabalho serão analisados três aspectos da formação de professores dentro do espaço do Ensino a Distância e a importância
desse espaço educativo como alternativa de democratização do ensino no país. Num primeiro momento os objetivos propostos a serem
alcançados com esse trabalho destacarão os aspectos pedagógicos tais como: a mediação da ação educativa; a colaboração,
aprendendo com o outro, numa avaliação conjunta das ações; e por fim, o processo crítico-reflexivo que possibilitarão uma reflexão, um
repensar e um confrontar das ações.Para a consecução desses objetivos, nossa pesquisa ampara-se na análise linguística da
formação do tópico discursivo, Galembeck, (2004) e dos conteúdos temáticos, colaboração e a reflexão Magalhães (2007, 2008),
Liberalli (2007) e Oliveira (2007), nesse contexto optamos pela análise de registros das reuniões online, via MSN; das interações, via email; da discussão e análise dos resultados sob o foco da colaboração- transformação- ação entre os integrantes da Iniciação Científica
e seu Mediador. A partir de uma análise prévia da mostra constituída, podemos observar que no ambiente virtual houve uma modificação
no papel professor/aluno.

SENTIDOS E SIGNIFICADOS SOBRE COLABORAÇÃO CRÍTICA EM EAD: UMA LEITURA A PARTIR DA
EXPERIÊNCIA DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO
Wellington de Oliveira (LAEL/PUC - SP; FASB, São Bernardo do Campo)
Uma discussão sobre a atividade de formação docente a distância precisa ser tratada a partir de sua especificidade, visto que essa
formação contempla outras formas de subjetivação e organização dos movimentos de aprendizagem.Nessa direção, fica-me um
questionamento: como os professores que participam de cursos a distância contemplam na atividade a sua formação críticoreflexiva?Amparado no quadro teórico-metodológico da Teoria da Atividade Sócio-histórica e cultural (TASHC), segundo Vygotsky
(1934, 1986), Leontiev (1929, 1978) e Engström (2007), tenho como objeto nesta comunicação articular os significados produzidos
sobre reflexão-crítica, a partir dos sentidos compartilhados por quatro sujeitos que participam de um curso de formação de professores
a distância.Na articulação destas significações pude apreender um movimento da atividade em que os sujeitos reatualizam e reconstroem
sentidos e significados atribuídos a sua formação e estabelecem uma dimensão valorativa que integra na sua totalidade um espaço
social, inter-enunciativo e discursivo, que aponta para uma forma particularizada de construção da reflexão em Educação a Distância:
a colaboração.

GT 21 - MÍDIAS E TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO
Coordenadores: Osvaldo Freitas de Jesus e Nilda Abadia Frazão Cunha
Estamos vivendo uma época de constantes mudanças, de informações rápidas em que o conhecimento chega até as pessoas de forma
muito mais acelerada do que há alguns tempos atrás. A educação passa pelas mesmas mudanças da sociedade. São diversas as
reestruturações, novas propostas pedagógicas, tudo para fazer com que a educação acompanhe o ritmo da evolução e atenda melhor
os alunos. Na sociedade da informação estamos sempre reaprendendo a conhecer, a comunicar, a ensinar e a aprender; integrar o
humano e o tecnológico; como também integrar o individual, o grupo e o social. Diante desse quadro, sentimos a necessidade de
discutir esse tema, especialmente os meios que dão acesso a Internet como o computador, relacionados à formação docente. Assim,
o objetivo principal desse Grupo é promover o diálogo sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC - na formação
de professores. Se de um lado conta-se hoje com a vontade e possibilidade de fornecer informação por meio de publicações, diálogo
por meio de e-mails, fóruns temáticos, encontros virtuais com aqueles que mais necessitam dos caminhos para a realização da
educação com qualidade, de outro, temos a falta de conhecimento dos docentes de nível superior para lidar com as TICs. Este Grupo de
Trabalho "Mídias e Tecnologias na educação" compreendido como formação de professores, tendo como foco o uso de tecnologias de
informação e comunicação na educação. Por este motivo propõe-se a dialogar sobre a necessidade de se educar para a leitura, a
pesquisa, a aprendizagem e compreensão do mundo que está a um clique no mouse de cada "cibercidadão".
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A INCLUSÃO DIGITAL NO CONTEXTO DE ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NA ESCOLA PÚBLICA
Ana Maria Barbosa Varanda Riciolli (UFU, Uberlandia - MG)
Este trabalho teve como objetivo investigar o processo de inclusão digital no contexto de ensino e aprendizagem de Língua Inglesa (LI)
no âmbito de duas escolas públicas da cidade de Uberlândia - MG, para verificar em que estágio de implementação se encontra
atualmente. O estudo foi desenvolvido baseado no pressuposto de que, no que diz respeito ao ensino de LI a escola pública, ainda não
se efetivou, de fato, o processo de inclusão digital. Esta pesquisa foi realizada com base nos estudos sobre ensino e aprendizagem (de
línguas), interação, inclusão digital e tecnologias de Lévy (1996, 2000, 2006), Paiva (2000, 2001), Toschi (2002), Warschauer (1998,
2004, 2008), Coscareli (2003) Bax, (2003), Chambers; Bax (2006), Sandholtz; Ringstaff; Dwyer (1997). Participaram de nossa pesquisa
gestores de Educação, diretores, professores e alunos. Para a composição deste trabalho, contamos com entrevistas, questionário e
observação de aulas. Para a análise do corpus dessa pesquisa, valemo-nos do método denominado Paradigma Indiciário de Carlo
Ginzburg. Este método mobiliza indícios que relacionados fundamentam uma leitura do material. E, também, de forma apenas complementar,
as noções de representação e de identidade (RAJAGOPALAN, 2003; HALL, 2000; SILVA, 2000; WOODWARD, 2000). Foi possível
perceber que as duas escolas já iniciaram um processo de inclusão digital em âmbitos gerais, embora, no que diz respeito à LI, ainda está
atrasada. Cada uma das escolas encontra-se em diferentes estágios de inclusão digital no que se refere à LI.

A INFORMÁTICA E O ENSINO DE LEITURA E PRODUÇÃO DE GÊNEROS TEXTUAIS E DISCURSIVOS
Margareth Lins Barbosa (GPELLP/UFTM, Uberaba - MG)
Nilda Abadia Frazão Cunha (Orientadora. GPELLP/UFTM; UNIPAC, Uberaba - MG)
O objetivo desta pesquisa é analisar a utilização da informática nas escolas públicas e privadas como recurso de aprendizagem da
leitura e produção de gêneros textuais e discursivos. Para tanto nos baseamos nos referenciais teóricos desenvolvidos por Bakthin,
Marcuschi, Lévy, Moran e outros. Tendo em vista que o tema é atual nessa sociedade do conhecimento, é relevante problematizar se os
alunos estão sendo preparados para a utilização do uso da informática como recurso de aprendizagem da leitura e produção de gêneros
textuais e discursivos para melhor inclusão desta modalidade no ambiente escolar. Participaram da pesquisa gestores de Educação,
coordenadores, professores e alunos. Como ponto de partida, elaboramos dois instrumentos - para alunos e diretores/coordenadores
- e escolhemos nove escolas (três municipais, três estaduais e três particulares), sendo entregues aos alunos e diretores/coordenadores
das respectivas escolas. Nesta trajetória, observamos a necessidade imediata de técnicos em informática para as escolas que, muitas
vezes, têm o instrumento dito computador, entretanto, não existe quem saiba manusear. Por outro lado, alguns alunos apresentam a
possibilidade de que na ausência do professor ou, como apoio aos estudos, possam usar o computador como recurso estratégico. A
pesquisa consiste em análise de dados por meio de instrumentos, embasada por bibliografias, questionários e depoimentos de educadores
e alunos. Foi possível perceber que as escolas já iniciaram um processo de inclusão digital em âmbitos gerais, embora, no que diz
respeito à leitura e produção de gêneros textuais e discursivos, ainda está atrasada. Cada uma das escolas encontra-se em diferentes
estágios de inclusão digital no que se refere à leitura e produção de gêneros textuais e discursivos. Os resultados deste estudo devem
abrir a possibilidade de reavaliação de atitudes, conteúdos e metodologia de ensino e aprendizagem. (¹A Pesquisa tem como responsável
o GPELLP - Grupo de Pesquisa e Estudo em Linguística e Língua Portuguesa- Subprojeto 7 - A informática e o ensino, presencial e a
distância, de leitura e produção de gêneros textuais e discursivos. Vale ressaltar, que nessa pesquisa estão os alunos do curso de
Letras/UFTM Giovanna A.Silva, Flávio A.A.Barcelos. Sob a coordenação da Professora doutoranda Nilda Abadia Frazão Cunha.)

AS NOVAS MÍDIAS PRESENTES NA EDUCAÇÃO
Mariana Samos Bicalho Costa Furst (FALE/UFMG, Belo Horizonte - MG)
O objetivo principal da presente comunicação é apresentar em que aspectos os veículos de massa podem ser úteis à educação
contribuindo para a otimização das aulas de Língua Portuguesa. A sociedade de informação leva a todos os cantos do mundo os mais
variados assuntos. Dessa forma, torna-se necessário que o indivíduo saiba ler os produtos da mídia e que seja capaz de questionar
suas estratégias. Acreditamos que o ensino de Língua Portuguesa é um ato político e, portanto, torna-se imprescindível que este seja
capaz de formar cidadãos letrados. Defendemos o trabalho com infográficos como essencial. Este novo gênero existe há algum tempo
como recurso para explicar de forma dinâmica e com maior clareza algum aspecto informativo a ser tratado. O forte apelo visual
apresentado por esse tipo de texto tem como objetivo principal persuadir o leitor, tanto pela aparência, quanto pela clareza de informação.
O momento digital que estamos vivenciando nos leva a buscar novos tipos de leitura: a hipermídia tem se tornado presente em nossas
vidas, aliando a palavra a sons, imagens e movimentos (COSCARELLI, 2005). Encontramos infografia em textos de jornais e revistas
como um texto de apoio à notícia, acrescentando informações necessárias para a compreensão da mesma. Entretanto, ele constitui um
outro gênero textual uma vez que possui sentido completo, não depende da notícia para se tornar compreensível. Defendemos a idéia
de que o infográfico seja um novo gênero textual construído pela mídia, motivado por uma exigência social de novas formas de
comunicação. Com o aparecimento de novas tecnologias, tornou-se necessária a modernização da notícia e nesse momento surgiu o
infográfico. Este seria um gênero híbrido(MARCUSCHI, 2006), descendente da notícia, mas incorporando outros gêneros como gráficos
e outros sistemas semióticos. Palavras-chave: Infográficos, leitura, gêneros textuais, letramento.

AS NOVAS TECNOLOGIAS: HIBRIDIZAÇÃO E INTERAÇÃO NO GÊNERO DIGITAL BLOG
Djamar Campos Terra (UNINCOR, Três Corações - MG )
Este estudo aborda o fenômeno mundial dos blogs ou weblogs - antigos diários íntimos on-line, situados como um acontecimento no
âmbito da cultura contemporânea mundial, que se configuram dentro de um meio técnico híbrido de produção e alcance globais, a
internet. Para alcançar este objetivo, buscarei através de uma pesquisa descritivo-explicativa trazer à luz a evolução dos blogs desde
o seu surgimento e marcar a passagem deste gênero discursivo de estilo extremamente pessoal para um novo gênero que dialoga com
outros gêneros, em âmbito universal, ou seja, na blogosfera. Admitir a relevância de estudos dos blogs, os ciberdiários, exige assinalar
o pertencimento do diário virtual ao campo dos chamados gêneros híbridos, pois possui marcas textuais e paratextuais em sua
constituição sociodiscursiva e diferentes formas e diferentes modos de produção de sentidos. Embaso-me em alguns estudos sobre
hibridismo nas mídias digitais e na abordagem bakhtiniana da interação verbal. Procurarei analisar as características próprias que
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diferenciam o blog de outros gêneros digitais quanto à interação e as características híbridas linguístico-discursivas e pragmáticas.
Sendo um estudo em fase de elaboração, os resultados que se apresentam são parciais, no entanto a análise de variados tipos de blogs
evidencia o fato de que as novas tecnologias exercem influência sobre os comportamentos individuais e sociais, modificando as
concepções de interação e o papel dos interlocutores na comunicação eletrônico-digital. Entende-se, portanto, que, neste interjogo de
interactantes, o impacto dos comentários-post na dimensão da análise do discurso poderá contribuir para a transformação, construção
e recriação de um novo gênero discursivo digital. Palvras-chave: interação, hibridismo, gêneros digitais, blog

KINDLE: UM E-TEXTO OU UMA E-LEITURA
Maria Clara Crosara Saad (UFU, Uberlândia - MG)
O KINDLE é mais uma conquista da tecnologia educacional e ainda carece de melhor estudo como mediação pedagógica. Sua contribuição
na educação poderá ser muito positiva, pois os acervos das escolas no Brasil são muito pequenos. Este trabalho, na impossibilidade de
dispor de aparelhos para estudo e avaliação, usará da literatura disponível na INTERNET nos Estados Unidos e na Alemanha, para
análise e avaliação desse instrumento pedagógico. Esta pesquisa pretende redundar em um artigo, a ser enviado para algum periódico
no final de 2009. Na verdade, a biblioteca tradicional ganhou um aliado e um competidor. Em um aparelho com uma dimensão de 12 por
10 cm, poderão ser armazenados cerca de 20.000 livros, escolhidos em pacotes contratados e mantidos com tarifas mensais,
semelhantes àquelas da TV por assinatura. O KINDLE não é propriamente uma máquina de leitura, como dizem os comerciais no
hemisfério norte, mas sim uma máquina de textos. Isso significa que a leitura pode receber um forte estímulo, mas de maneira apenas
indireta. Ler é mais adquirir uma e-biblioteca portátil. A leitura começa com a fixação ocular, a qual abrange de 6 a 7 caracteres em geral.
Realizada a fixação por 250 ms, os olhos seguem capturando na sequência outros itens lexicais e gramaticais. Essa operação é
chamada de óculo-cinética com duração de 50 ms cada uma. Se um item não for reconhecido e, portanto, não for identificado, os olhos
podem voltar, se o cérebro tiver descoberto pistas novas. Identificados, os itens escritos são encadeados pelo processador sintáticosemântico, o que permite o reconhecimento e a identificação da proposição. A interpretação, a operação mais complexa da leitura, por
sua vez, requer o uso por parte do leitor de esquemas cognitivos, capazes de permitir a escolha entre várias possibilidades de
significação. A experiência do leitor é decisiva na interpretação.

MOBILIZAÇÃO DE PRÁTICAS LETRADAS ESCOLARES E ACADÊMICAS EM PROJETOS DIDÁTICOS
PRODUZIDOS NO PROGRAMA MÍDIAS NA EDUCAÇÃO
Elizabeth Maria da Silva (UFCG, Campina Grande - PB)
Denise Lino de Araujo (UFCG, Campina Grande - PB)
O Programa de Formação Continuada Mídias na Educação tem como cerne promover a familiarização de professores com diferentes
mídias de modo que estes possam incorporá-las em sua prática docente como apoio à produção de conhecimento no processo de
ensino-aprendizagem. O currículo deste programa está organizado em três ciclos, a saber: básico, intermediário e avançado. Nesse
trabalho, será analisada a atividade final proposta no módulo introdutório do ciclo básico, com o objetivo de averiguar as práticas letradas
requeridas em tal atividade, assim como de analisar as práticas mobilizadas pelos cursistas na execução da mesma. Nesta tarefa, é
solicitada aos mesmos a produção de um projeto sobre o uso de mídias na escola. A exigência de um projeto no primeiro módulo do
primeiro ciclo do curso permite inferir práticas dos cursistas quanto a tal evento de letramento, fato relevante haja vista que o ciclo
referido culmina com a elaboração e apresentação de um projeto final. Além disso, este evento é solicitado em todos os módulos que
compõem o ciclo intermediário, bem como deverá ser aprimorado no ciclo avançado, com vistas à escrita da monografia de especialização.
Logo, a análise dos projetos produzidos pelos cursistas iniciantes parece ser essencial para a compreensão das práticas por eles
demonstradas neste ciclo e mesmo as que serão evidenciadas nos ciclos posteriores. Nesse sentido, foi realizada uma pesquisa de
natureza descritivo-interpretativa, cujo corpus foi constituído pela atividade final proposta no módulo introdutório, disponível na plataforma
(www.eproinfo.mec.gov.br), e por uma amostragem de 25% do total de projetos elaborados pelos cursistas. Os dados, analisados com
base na perspectiva crítica do letramento (BARTON & HAMILTON, 2000; GEE, 2000), sinalizaram que a maioria dos cursistas mobilizou,
na atividade, práticas advindas do letramento escolar e que poucos mobilizaram práticas oriundas do letramento acadêmico, conforme
exigência da tarefa.

MOODLE: FERRAMENTA DE APOIO AO SEMIPRESENCIAL
Leandra Mendes do Vale (UNIPAC, Araguari- MG)
A modalidade semipresencial permite a criação de novos paradigmas educacionais, onde docentes e discentes possuem novos papéis
e atribuições. Além disso, possibilita o desenvolvimento da "inteligência coletiva" e a construção de "ambientes coletivos de aprendizagem",
permitindo o desenvolvimento de um trabalho mais dinâmico e complexo, sem limites de tempo e espaço. Este artigo tem como objetivo
apresentar uma metodologia de implantação e utilização do Moodle (Ambiente Virtual de Aprendizagem) para que as instituições de
ensino possam ofertar EAD através deste ambiente como ferramenta complementar aos cursos de graduação atendendo à portaria do
MEC 4.059, de 10 de Dezembro de 2004 (DOU de 13/12/2004, Seção 1, p-34), artigo 1º § 2º, que reza sobre a oferta de disciplinas,
integral ou parcialmente, na modalidade semipresencial, desde que esta oferta não ultrapasse 20% da carga horária total do curso. A
metodologia proposta compreende o levantamento do público alvo, definição de objetivos, abordagem pedagógica, instrumental tecnológico,
implementação do design instrucional no ambiente virtual de aprendizagem (Moodle), sistema de avaliação/validação e custos envolvidos.
Assim sendo, as instituições de ensino, a partir da metodologia proposta, poderão através de um projeto piloto, validar as técnicas de
EAD aplicadas como apoio aos cursos presenciais; adequar-se à dinâmica das novas metodologias de ensino/aprendizagem; avaliar o
perfil e maturidade de discentes e docentes; propor soluções que tenham uma relação custo/benefício satisfatória. Nesta tarefa, é
solicitada aos mesmos a produção de um projeto sobre o uso de mídias na escola. A exigência de um projeto no primeiro módulo do
primeiro ciclo do curso permite inferir práticas dos cursistas quanto a tal evento de letramento, fato relevante haja vista que o ciclo
referido culmina com a elaboração e apresentação de um projeto final. Além disso, este evento é solicitado em todos os módulos que
compõem o ciclo intermediário, bem como deverá ser aprimorado no ciclo avançado, com vistas à escrita da monografia de especialização.
Logo, a análise dos projetos produzidos pelos cursistas iniciantes parece ser essencial para a compreensão das práticas por eles
demonstradas neste ciclo e mesmo as que serão evidenciadas nos ciclos posteriores. Nesse sentido, foi realizada uma pesquisa de
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natureza descritivo-interpretativa, cujo corpus foi constituído pela atividade final proposta no módulo introdutório, disponível na plataforma
(www.eproinfo.mec.gov.br), e por uma amostragem de 25% do total de projetos elaborados pelos cursistas. Os dados, analisados com
base na perspectiva crítica do letramento (BARTON & HAMILTON, 2000; GEE, 2000), sinalizaram que a maioria dos cursistas mobilizou,
na atividade, práticas advindas do letramento escolar e que poucos mobilizaram práticas oriundas do letramento acadêmico, conforme
exigência da tarefa.

O USO DA WebQuest COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL NO ENSINO FUNDAMENTAL
Cláudia Goulart Morais (UNICAMP, Campinas - SP)
O objetivo desta comunicação é apresentar, com base nos estudos sobre Letramento (Kleiman, 1996; Soares, 1989, 2003 e Tfouni,
2002), uma pesquisa realizada a partir do desenvolvimento da metodologia WebQuest com alunos do ensino fundamental. Os últimos
estudos relacionados às práticas discursivas no/do mundo digital nos mostram que o uso do computador como ferramenta de produção
e recepção de textos, especialmente no âmbito escolar, tem promovido mudanças na linguagem e nos modos de interação entre texto/
leitor/escritor. Assim, percebemos que o ciberespaço e a hipermodalidade, que compõe os textos da Web, além de motivarem as aulas
ainda propiciam aos alunos a possibilidade de desenvolver habilidades de compreensão, produção e edição de textos de forma mais
sistematizada. Dessa forma, a utilização de WebQuest como ferramenta educacional pode auxiliar o professor a atingir alguns objetivos
pedagógicos importantes, dentre eles a modernização das práticas de letramento e o estímulo ao trabalho cooperativo com vistas à
transformação das informações apreendidas e não somente à reprodução delas. Finalmente, resta considerar que tal metodologia, ao
possibilitar, de fato, a transformação das informações por meio da aprendizagem colaborativa, pode ser vista como uma possibilidade
exitosa de construir novos conhecimentos, conforme constatamos ao final da pesquisa realizada com alunos do ensino fundamental. Foi
importante verificar, com o desenvolvimento deste trabalho, que o simples fato de o aluno ver seu nome na Internet e a possibilidade de
ver o resultado de sua pesquisa divulgado nas páginas da Web foram suficientes para motivá-lo e estimulá-lo a participar em todas as
etapas do trabalho proposto. Observamos, assim, um certo (re)encantamento (Moran, 1995) pela leitura dos textos e uma disposição
mais evidente para a escrita.

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO: NOVAS PRÁTICAS E DESAFIOS À FORMAÇÃO
DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA
Nilza Consuelo Alves Pinheiro (GPELLP¹/UFTM; PMU/SEMEC, Uberaba - MG)
As Tecnologias da Informação e da Comunicação - TIC - chegam à escola, no final do século XX e, consequentemente, exigem do
professor uso de metodologias diferenciadas e para o aluno espaços inovadores. Esta realidade vem de encontro ao modelo de escola
até então vigente: aula expositiva, alunos enfileirados e sala de aula como único espaço de ensino-aprendizagem. Especialmente, cabe
ao professor de Língua Portuguesa, enquanto articulador da comunicação e expressão, por excelência, explorar o uso e o estudo do
código linguístico concomitantemente. Nesse cenário, questiona-se se ocorrem mudanças de posturas dos atores aí envolvidos diante
das tecnologias digitais. Com esta pesquisa, busca-se compreender a maneira como professores e alunos, nas aulas de Língua
Portuguesa, estão utilizando as TIC como recurso pedagógico na escola e verificar se os cursos de formação inicial de professores
deste componente curricular estão propiciando aos seus alunos tal uso. Quanto ao referencial teórico, Almeida e Alonso (2007); Pozo,
(2004); Ramal (2004); Bakhtin (2003); Dionísio, Machado & Bezerra (2003); Tardif (2003); Valente, (2002); Castells (2000), entre outros,
trazem importantes contribuições ao trabalho. Desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa, tipo Estudo de Caso (TRIVINOS, 1987),
adotando como procedimento de coleta de dados uma entrevista com cinco alunos e três professores de ensino médio de uma escola
estadual e treze alunos e doze professores do curso de Letras de três instituições de ensino superior de Uberaba - MG. Com os
resultados deste estudo, espera-se contribuir para o debate sobre a necessidade de se utilizarem mais efetivamente as tecnologias
digitais nos cursos de formação de professores de Língua Portuguesa, resultando, assim, práticas pedagógicas prazerosas com o uso
dessas ferramentas, em sala de aula.

TECNOLOGIA NA ESCOLA: ACESSÓRIO EDUCACIONAL OU FERRAMENTA MERCADOLÓGICA?
Luiz Cláudio Vieira (UNIPAC, Araguari – MG)
Esse trabalho se propõe a identificar a forma como a tecnologia é aplicada na escola, abrindo espaço para a crítica de tal aplicação e
sua finalidade. São apresentados aqui casos experimentados pelo autor ao longo de sua prática docente no ensino superior nas
cidades de Araguari e Uberlândia, respectivamente na UNIPAC e no SENAI – Roosevelt. O surgimento de novos paradigmas tecnológicos
implica o abandono de outros, mas a evolução e a necessidade de crescimento nos impelem para a busca de melhores condições de
vida e de soluções que possibilitem nossa perenidade como espécie. A tecnologia e a educação têm trilhado caminhos semelhantes,
alternando-se em pioneirismo e essencialidade, mantendo sempre sua cumplicidade na busca de um único objetivo social. Nas últimas
duas décadas, a tecnologia tem se desenvolvido muito rapidamente para atender aos interesses de novas frentes sociais e mercadológicas,
como o empreendedorismo e as necessidades do mercado de trabalho. Em conseqüência, promove-se também o poder de controle e
o crescimento patrimonial de uma minoria, em detrimento das necessidades coletivas, onde a tecnologia acaba por desempenhar o papel
de mero instrumento de oportunismo financeiro. No presente trabalho verifica-se que em conseqüência de tais mudanças de paradigma
na aplicação da tecnologia em um âmbito social, desatrela-se também a tecnologia do propósito educacional, onde as instituições de
ensino ficam quase obrigadas a adotá-la como se fosse sua única chance de sobrevivência, ao oferecer ensino atualizado, adequado
às necessidades sociais. Deve-se cuidar para que a adoção indiscriminada de toda e qualquer tecnologia na educação não acabe por
tornar as instituições de ensino em simples prestadoras de serviço, na busca de se atender aos mesmos apelos mercadológicos que
desviaram a tecnologia do âmbito social.
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GT 22 - O DISCURSO JORNALÍSTICO: INTERTEXTUALIDADE, INTERDISCURSIVIDADE E VOZES
Coordenadoras: Irene de Lima Freitas e Irma Beatriz Araújo Kappel
Considerando-se a importância da mídia de massa, em especial, a mídia impressa, na vida social em que conhecimentos, relações e
identidades são articulados e desarticulados, esta proposta aborda as relações entre sujeito-autor e a configuração dos gêneros, aqui
representados na modalidade jornalística. Temos por objetivo discutir questões que envolvem a intertextualidade e a materialidade
linguística que se manifesta em diferentes formas de textualização, a partir de escolhas linguísticas articuladas na construção do texto
e o efeito de sentido produzido na enunciação; e/ou que envolvem a dimensão dialógica da linguagem: interação, interdiscursividade,
vozes, história e memória no discurso jornalístico. Julgamos pertinentes essas diferentes abordagens tendo em vista a percepção dos
recursos linguísticos que podem ser utilizados na materialização do discurso e da multiplicidade de vozes presentes no discurso
jornalístico que possibilita ao sujeito-autor exprimir a visão sócio-histórico-cultural do mundo em que está inserido. Nesse sentido, podese dizer que o discurso do sujeito-autor é perpassado por discursos outros que interferem na formação histórico-ideológica de uma
determinada sociedade. Pretende-se, com este Grupo Temático, reunir pesquisadores para uma reflexão acerca do discurso jornalístico
e/ou sua materialidade. Sendo assim, os trabalhos apresentados neste GT, poderão pautar-se nas abordagens da Linguística Textual e/
ou da Análise do Discurso. Palavras-chave: Texto; Discurso; Mídia impressa

A CIRCULARIDADE NO TEXTO HUMORÍSTICO: ANÁLISE LINGUÍSTICA SOBRE A REPETIÇÃO
Janaína Michele de Oliveira Silva (USP, São Paulo - SP)
Levando-se em consideração que o texto humorístico, em certa medida, mostra e afirma um cenário político, social e cultural de uma
sociedade, propomos a sua investigação a partir da linguagem, pois instiga-nos em conhecer a complexidade social, delimitando-a como
um simulacro da realidade, expressa por meio de discursos. Nesse sentido, conferimos a este trabalho uma proposta de análise que se
pauta na convergência da abordagem de construções que predispõem o texto humorístico ao riso, especialmente àquelas que se
mostram constantes: as repetições. Verificaremos como a repetição está presente não só no texto de José Simão, mas como também
faz parte de uma estrutura maior: a do próprio jornal. Assim, entenderemos que o humor é repleto de elementos repetitivos, e são eles,
muitas vezes, que caracterizam o texto como sendo humorístico. Desse modo, buscaremos fazer um exercício de leitura que decorra
em desconstruir o texto e analisá-lo a partir dos mecanismos linguísticos utilizados na construção da repetição e ainda apresentar quais
e como esses elementos conduzem a leitura a um determinado sentido. Tencionaremos a discussão teórica às propostas da Análise de
Discurso (que examinará não o significado dos textos, mas como funcionam as chaves que transitam e resultam do humor, como forma
de compreender e, além, problematizar as questões centradas no sentido), de teóricos próprios dos estudos do humor (Henri Bergson)
e de análises linguísticas. PALAVRAS-CHAVE: Mídia; Humor; Discurso; Análise do Discurso.

A FUNÇÃO DAS SEQUÊNCIAS NARRATIVAS EM REPORTAGENS DO JORNALISMO POLÍTICO
Gustavo Ximenes Cunha (UFMG, Belo Horizonte -MG)
Nesta comunicação, o objetivo é apresentar uma análise de reportagens do jornalismo político, investigando as funções que as
sequências narrativas exercem no interior dessas reportagens. A partir de um corpus constituído de reportagens retiradas de revistas
de informação, como Veja e Carta Capital, a análise, realizada com os instrumentos teóricos do Modelo de Análise Modular, verifica as
relações que as sequências narrativas estabelecem com as sequências com que fazem fronteira, isto é, com o contexto imediato. No
modelo modular, uma das finalidades do estudo das sequências discursivas (narrativas, descritivas e deliberativas) é tornar mais
dinâmica e flexível a delimitação das sequências encontradas num dado discurso. Essa dinamicidade se obtém com a combinação da
análise sequencial e da estrutura hierárquico-relacional, estrutura que, no modelo, descreve as relações de discurso (relações de
argumento, de contra-argumento, de preparação, de comentário, etc) que se estabelecem entre os constituintes do texto. A análise a ser
apresentada nesta comunicação permitirá verificar que, em reportagens do jornalismo político, as sequências narrativas funcionam
preferencialmente como argumentos para defender um ponto de vista do jornalista e como contra-argumentos para rejeitar uma idéia
atribuída a um terceiro. Por meio da análise empreendida, será possível perceber que as funções que as sequências narrativas exercem
nas reportagens se ligam intimamente ao papel do jornalista e à interlocução que se estabelece entre ele o leitor. Mais precisamente, na
tentativa de se mostrar como um profissional merecedor de credibilidade, o jornalista empregaria sequências narrativas para argumentar
e para contra-argumentar, a fim de tentar convencer o leitor de que as suas opiniões estão respaldadas por fatos ocorridos na realidade.

ABORTO EM QUESTÃO: UMA ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA
Maria Cecília de Lima (UFU, Uberlândia - MG)
Os estudos críticos do discurso são de suma importância para o desvelar de ideologias que, frequentemente, surgem da luta e do
conflito entre grupos. A divulgação desses estudos contribui para que haja um olhar crítico nos modos de ação da ideologia (THOMPSON,
1995) e para a reflexão acerca de valores, crenças e práticas sociais, por vezes enfraquecedores, e que contribuem para a constituição
de identidades. Um dos propósitos desta comunicação é o de mostrar como a Análise de Discurso Crítica (CHOULIARAKI e FAIRCLOUGH,
1999; FAIRCLOUGH, 2001) e a Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 1985) podem ser empregadas para desvelar como identidades
são representadas e constituídas em textos jornalísticos quando o tema, discutido sob a ótica da justiça e da igreja, é o aborto de
crianças vítimas de violência. Empregamos como metodologia a Análise de Discurso Crítica (ADC) ? teoria e método ? por seu caráter
emancipatório e também a Linguística Sistêmico-Funcional (LSF), que toma a língua como uma atividade social condicionada pelas
situações de interação; em especial a categoria transitividade, que possibilita a análise do modo como o ser humano expressa sua
experiência no mundo. Outro propósito desta apresentação é, a partir da análise realizada, sugerir como os arcabouços da Análise de
Discurso Crítica e da Linguística Sistêmico-Funcional podem ser empregados para o ensino de leitura. A análise aponta que, no texto
jornalístico analisado, há representações de identidades em conflito, em especial a respeito da "mulher que opta" pelo aborto, o que pode
e deve ser trabalhado no contexto escolar para que ideologias sejam questionadas e novas identidades sejam constituídas e veiculadas.
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CHARGE JORNALÍSTICA: UM ESTUDO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA
Kátia Maria Capucci Fabri (FAZU, Uberaba - MG)
Este estudo, a partir dos fundamentos teóricos da Análise do Discurso da linha francesa, pretende analisar o gênero textual charge,
publicada em jornal. Traços, cores, formas são constituídos pelo interdiscurso, pela memória histórico-social, sendo elemento fundamental
para os efeitos de sentido gerados pela imagem. A charge será vista como um gênero que atrai o leitor, pois é de rápida leitura,
transmitindo múltiplas informações. O seu propósito é fazer crítica usando constantemente o humor. Neste trabalho o texto será
concebido como unidade significativa do discurso e discurso será visto como efeito de sentido entre locutores que implica a língua e sua
exterioridade: o histórico, o social e o ideológico. A charge enquanto texto não pode ser pensada de forma isolada, pois relaciona-se com
outros textos. Dessa forma, é necessário compreender a importância da intertextualidade, já que os sentidos de um texto se estabelecem
pela relação que ele mantém com outros textos. Escolhemos cinco charges jornalísticas, retiradas do jornal Folha de S. Paulo, veiculadas
no ano de 2007 e 2008. A escolha das charges nesse jornal deve-se ao fato de ser esse um dos jornais com maior circulação no país e de
trazer, tradicionalmente, charges em seus cadernos. Na Folha de São Paulo, a charge mantém relação intertextual com outros textos nele
veiculados. Acreditamos que a charge, como um gênero textual privilegiado por condensar múltiplas informações, apresentar opiniões e,
ainda, utilizar humor, deve ser trabalhada com mais frequência nas aulas de leitura, pois por meio dela o professor poderá desencadear
leituras ricas, plurais e interessantes, motivando seus alunos a lerem os textos que a origina ou são dela originados.

DO JORNAL AO DISCURSO JORNALÍSTICO
Taisir Mahmudo Karim (UNEMAT, Cáceres - MT)
O discurso jornalístico ao longo do tempo se cristalizou como um discurso que não emite opinião, um discurso que fala por si só e tem
a incumbência de narrar os fatos, os acontecimento como eles são, sem omitir ou emitir qualquer juízo em relação aos fatos. Esta
reflexão procura questionar a posição institucionalizada da Instituição Jornalística, desmistificar esse conceito cristalizado de unicidade
da informação. Esse funcionamento que busca a unicidade de sentido dos fatos, traz em si algo a mais nessa relação, reabre
movimentos outros que provocam a tensão desse sentido, aparentemente uno, em relação à própria temporalidade que historiciza o fato
em questão. Palavras chave: Discurso jornalístico, Sentido, Historicidade.

ENTRE A FICÇÃO E A REALIDADE: A INTERDISCURSIVIDADE NO GÊNERO REPORTAGEM
Glaucy Ramos Figueiredo (UFPE, Pernambuco - PE)
Aliete Gomes Carneiro Rosa (UFPE, Pernambuco - PE)
O espaço discursivo jornalístico tem se mostrado um ambiente de subversão de gêneros e tem feito uso da estratégia de desenquadrálos de seu habitat natural com objetivo de produzir determinados efeitos de sentido (Maingueneau, 2002). Essa propriedade de um
gênero participar de outro enquadre comunicativo tem sido denominada de "intertextualidade intergenérica" (Koch et al, 2007) ou
"configuração híbrida" quando um gênero desliza para outro com diferentes funções (Marcuschi, 2008). Os acontecimentos de
linguagem no ambiente do jornal, no entanto, marcam aspectos sobre o comportamento do discurso e também imprimem dados sóciohistóricos importantes (Maingueneau, 2008). Se hoje a sociedade se vê repetindo enredos dos contos infantis, realisticamente se
depara com a subversão e/ou concretização dessas narrativas nos textos dos jornais. Este trabalho examina, então, não apenas o
funcionamento da língua, mas aspectos do funcionamento do intergênero e do interdiscurso, engendrando novos sentidos e novas
construções históricas a partir do imaginário social. Assim, o objetivo deste trabalho é observar a interdiscursividade jornalística e
ficcional. A noção que se tem, aqui, é a de texto como evento discursivo, que observa a língua em funcionamento nas notícias, reúne a
concepção de gênero e suporte textual (Bakhtin, 2003; Dionísio, Machado e Bezerra, 2002), considera a relação entre linguagem e
sociedade e aborda aspectos discursivos do texto. O corpus é formado por uma reportagem e um conto clássico da Literatura em que
se observa a interdiscursividade presente nas narrativas fantásticas veiculadas nas notícias dos jornais, possibilitando a percepção da
leitura do texto de uma reportagem como um intergênero a partir da leitura de um texto compartilhado socialmente pelos leitores e
produtores de sentidos. Palavras-chave: interdiscurso; intergenericidade; reportagem; conto.

LITERATURA E JORNALISMO: DOIS DISCURSOS UNIDOS PELA NARRAÇÃO
Giovana Chiquim (UEL, Londrina - PR. Bolsista Capes)
Relatar acontecimentos é o mesmo que elaborar um texto narrativo, o que Barthes (1973) já qualificou como uma narrativa simbólica e
universal. A narrativa jornalística parece adjacente ao fato, mas ao se transformar em reportagem, as informações narradas adquirem
caráter de um texto submetido às categorias narrativas. Gustavo de Castro (2002, p. 71) nivela o jornalismo e a literatura quando afirma
que "os escritores e jornalistas participam de um mesmo universo: o da narração". Araújo (2002) complementa esse raciocínio quando
afirma que um narrador que possui técnicas e elasticidade de idéias pode exercer papel de jornalista ou de romancista, pois ambos
vivem de contar histórias. A milésima segunda noite da Avenida Paulista, reportagem escrita por Joel Silveira, em 1945, mostra que a
notícia não precisa ser encarada como uma "reprodução mecânica" da realidade. Repleto de ironia, metáforas e diálogos, elementos
próprios do campo literário, o texto de Silveira apresenta dois universos extremos do Brasil durante o período do Estado Novo. Enquanto
a festa que celebrava a união da filha do conde Matarazzo com o ex-pracinha João Lage foi um espetáculo reluzente, as bodas de uma
funcionária da fábrica Matarazzo com um torneiro mecânico foi festejada com pão, goiabada, cerveja e guaraná. Essa narrativa
esconde, por meio do jogo de palavras, um exercício interpretativo que induz o leitor a refletir acerca do fato narrado. E esse exercício
de interpretação é mais uma ferramenta do discurso literário empregada pelo repórter para construir uma grande-reportagem, que fugiu
da perenidade jornalística e abrigou-se nas páginas de um livro.
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MEMÓRIA DISCURSIVA E EFEITO DE SENTIDO NO DISCURSO SOBRE AS COTAS
Irene de Lima Freitas (UNIUBE / PG PUCSP, São Paulo - SP)
A lei que consiste em garantir uma porcentagem das vagas disponíveis nas universidades para negros e egressos de escolas públicas
provocou, na sociedade brasileira, um amplo debate e motivou a circulação do tema em diferentes tipos de textos, de diferentes autores,
em diferentes órgãos de comunicação. Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar a análise de um conjunto de textos jornalísticos
sobre o sistema de cotas, a fim de verificar o papel da linguagem e da memória discursiva na construção de sentidos. Para isso,
utilizamos a perspectiva da Teoria Dialógica do Discurso ( Bakhtin e seu Círculo) em consonância com abordagens da Análise do
Discurso de linha francesa, em um estudo ancorado, prioritariamente, nos conceitos de condições de produção, memória discursiva e
efeito de sentido. Dessa forma, diante da relação conflituosa de posições discursivas antagônicas, agrupamos os discursos que se
inscrevem numa mesma posição (a favor ou contra as cotas) vista como um domínio aberto e consciente e como uma realidade
heterogênea por si mesma e não como posição cristalizada da visão de mundo de um grupo social - e tomamos, então, os enunciados
como práticas discursivas, a fim de estudar seu funcionamento a partir do entrecruzamento da língua e das condições de produção. A
análise evidencia um atravessamento de vozes e de sentidos cuja tônica recai na definição de raça, na validade (ou não) do sistema
de cotas e na questão do preconceito racial, colocando em destaque o problema da identidade e da auto-afirmação do negro.

MULTIPLICIDADE DE VOZES EM FUNCIONAMENTO NO DISCURSO JORNALÍSTICO
Irma Beatriz Araújo Kappel (GPELLP/UFTM, Uberaba - MG)
O discurso jornalístico foi, e ainda hoje continua sendo, um forte instrumento de persuasão, sedução, redução, manipulação e instrução
da massa. Apesar de primar pela objetividade, a linguagem jornalística é composta por aspectos subjetivos, representados, sobretudo,
pela tendência do veículo de comunicação, o pensamento de seus dirigentes, dos articulistas. Este trabalho trata da subjetividade e da
heterogeneidade na linguagem jornalística na intenção de refletir acerca do papel ativo do discurso do "outro" constituído pelo discurso
do "eu". Dessa forma, partiremos de Benveniste - na consideração da "contribuição" do "eu" no discurso - e de Bakhtin - na
consideração da heterogeneidade discursiva - como "precursores" da defesa da subjetividade e do dialogismo na linguagem, ponto de
partida para trabalhos da Análise do Discurso. Este trabalho investiga questões relativas à construção discursiva, refletindo um pouco
sobre o papel representado pelo "outro" e pelo "eu" nos discursos. Percebemos, na análise superficial de textos nos quais há
ocorrências de expressões como "discurso do Outro", que esses textos sugerem que o discurso do outro elimina o discurso do "eu",
mas percebe-se que, pelo contrário, tal análise revela como evidente a presença do eu. A localização do "Outro" pelo falante (AUTHIER,
1982), na intenção de delimitar o seu lugar parece ser uma tentativa de "circunscrever e afirmar o um".

O (DES)ENCANTO RELIGIOSO DA MÍDIA: UMA LEITURA DAS REVISTAS VEJA E CARTA CAPITAL
SOBRE O CRESCIMENTO EVANGÉLICO NO BRASIL NA PERSPECTIVA DA AD FRANCESA
Lílian Reichert Coelho (UFBA, Salvador - BA)
Vanina Silva Sá Ferreira (UFBA, Salvador - BA)
Ao considerar discussões sempiternas presentes no universo discursivo do jornalismo, este estudo comparativo centrou-se na
investigação, pela AD francesa, dos modos como a opinião (portanto, gênero opinativo) foi inserida nas reportagens (gênero informativo)
de capa das revistas Veja e Carta Capital sobre o crescimento evangélico no Brasil em edições publicadas entre 1981 e 2005. Para tanto,
optou-se, como via metodológica, pela observação sobre o posicionamento do sujeito enunciador, tal como evidenciado pelas marcas
textuais. A fim de compreender o modo como cada revista empregou o confronto entre vozes - exigência e, portanto, traço fundamental
do discurso jornalístico -, realizou-se investigação acerca do processo de seleção, delegação e efeitos de sentido das vozes nos
textos. Sobre a escolha do corpus, justifica-se pelo fato de a revista Veja constituir um dos produtos editoriais impressos mais vendidos
no Brasil (aproximadamente 10 milhões de leitores). Além disso, temas ligados ao crescimento evangélico foram publicados com
regularidade nos últimos vinte anos. Das sete edições relacionadas às denominações evangélicas, publicadas no período de 1981 a
2002, cinco abordaram especificamente seu crescimento. A Carta Capital, por sua vez, foi selecionada por seguir linha editorial oposta
a de Veja. De acordo com pressupostos da AD francesa, a atribuição de sentido constitui-se como processo ativo, e o enunciador presente nas figuras do repórter que assina a matéria e da linha editorial da revista - utiliza estratégias para criar determinados efeitos
de sentidos. Tais estratégias discursivas estão diretamente relacionadas a constrangimentos do próprio discurso, dentre eles o de
gênero. No caso das reportagens, a exigência básica é informar, com aprofundamento e contextualização do fato. No entanto,
observou-se que os textos de Veja e Carta Capital encerram significativa carga opinativa, imbricando, portanto, estratégias oriundas de
gêneros distintos, sem respeitar pactos estabelecidos no interior do próprio discurso e entre os interlocutores.

O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA POLÍTICA ANTIPOBREZA NO
GOVERNO LULA
Leila Maria Franco (UNESP/FAZU, Uberaba - MG)
Os Programas de Transferência de Renda representam o elemento central no sistema de proteção social ao brasileiro, a saber, seu
impacto nas políticas de enfrentamento à pobreza. O momento mais recente na implantação desses programas, no Brasil, situa-se em
2003, quando se inicia o governo do Presidente Lula. Tais programas situam-se no âmbito das políticas sociais brasileiras de inclusão
social. Especial atenção é conferida aqui ao Programa Bolsa Família, criado em outubro desse mesmo ano para redefinir alguns
parâmetros do Programa Fome Zero. Daí, este estudo, parte de uma pesquisa de doutorado, em andamento, objetiva analisar as
formações discursivas subjacentes ao discurso acerca da política antipobreza de transferência de renda no governo Lula; verificar
se diferentes escolhas linguísticas revelam diferenças ideológicas e diferenças de representação; refletir acerca dos rumos das
famílias carentes que podem ser lidos no discurso e sobre o discurso acerca das políticas públicas para a erradicação da pobreza;
descrever a visão de pobreza dos enunciadores e como essa visão pode constituir uma dimensão social orientada para as relações
de dominação. A base teórica está na Análise do Discurso de linha francesa, em Foucault (1986), Pêcheux (1997; 2002); no conceito de
arquivo em Foucault (1986) e Pêcheux (1997) e de ideologia em Zizek (1996). O corpus incluirá um arquivo composto de sessenta
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artigos jornalísticos, escolhidos aleatoriamente, veiculados em quatro jornais: Folha de S. Paulo, O Estado de Minas, O Globo, sendo 20
de cada jornal. O corpus que comporá o arquivo de estudo se refere aos períodos de mandato do governo Lula, de janeiro de 2003
a janeiro de 2011. Para a coleta do material de estudo, solicitaremos ao Banco de Dados desses jornais o envio, pela internet ou
impresso, de todos os textos cujo assunto principal é a política antipobreza de transferência de renda, referente ao período citado.

O TEATRO DA AUTO-CELEBRAÇÃO DAS ELITES ILUSTRADAS NA IMPRENSA LOCAL
André Azevedo da Fonseca (UNESP, Franca - SP)
O presente trabalho procura investigar as estratégias discursivas de auto-celebração empreendidas pelas elites ilustradas de Uberaba
em 1940. O objetivo é compreender o circuito de elogios mútuos que esses personagens estabeleceram pela imprensa local para
inventar suas reputações, glorificar suas biografias, encenar ares de civilidade e cultura e inflacionar o prestígio do grupo perante o
imaginário da cidade. Para isso, estabelecemos uma análise de artigos e colunas sociais do jornal Lavoura e Comércio no decorrer do
ano de 1940, utilizando os referenciais de Starobinski (2001), Bourdieu (2001), Elias (1995) e Goffman (1996), autores que procuram
teorizar sobre os artifícios simbólicos empreendidos pelas elites a fim de obter distinção social. Ao estudar esse fenômeno no passado,
tivemos a oportunidade de enxergar melhor alguns procedimentos que na época pareciam banais e, por isso, reproduziam-se quase que
mecanicamente, escapando à compreensão crítica dos próprios agentes. Deste modo, procuramos contribuir para a elaboração de um
instrumental teórico e metodológico para a interpretação da construção social das reputações na imprensa contemporânea. O trabalho
foi efetuado com fontes primárias, no arquivo do Lavoura e Comércio. Os resultados são preliminares, pois fazem parte de pesquisa
para tese de doutorado em História, ainda em andamento.

GT 23 - O LÉXICO PELOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO TEXTUAL-DISCURSIVA: A CONSTRUÇÃO DA
IDENTIDADE PELAS MATRIZES DAS CIVILIZAÇÕES DO ORAL E DA ESCRITA
Coordenadora: Jeni Silva Turazza
O tema proposto para reflexões-críticas se justifica pelo fato de os humanos, membros da civilização do oral e da escrita, terem a
palavra, inscrita nos diferentes e variados registros dos atos de fala, como fundamento e fundação de suas práticas discursivas, por
meio das quais se constroem suas identidades: afirmam quem são pelo que fizeram, fazem ou pretendem fazer e, assim, identificam-se.
Logo, as palavras, formalizadas por relações sintáticas e colocadas em ação pelo exercício dessas práticas que tecem e entretecem
conhecimentos de mundos, na/pela pluralidade das ações de linguagem, é o espaço para o tratamento das identidades, explicitadas pelo
princípio da semelhança, inscrita nas diferenças que tipificam o homem. O objetivo do GT é compreender e explicitar por procedimentos
metodológicos adequados ao modelo teórico de caráter interdisciplinar, proposto pela Linguística Textual, na sua vertente sóciocognitivo-interativa, a pluralidade desses processos identitários configurada pela singularidade dos processos de produção de sentidos
que têm a palavra como ponto de partida. A relevância para a área de investigação que se faz extensiva no campo de ensino está no
deslocamento do foco que deixa de incidir sobre questões gramaticais para recair sobre aqueles lexicais.

A IDENTIDADE FEMININA NO SÉCULO XIX: PELA VOZ DE JOSÉ DE ALENCAR
Fabiana Rosa Moraes (UEG)
O objetivo desse estudo é comprovar que as personagens Iracema, Aurélia e Lúcia, protagonistas das obras Iracema, Senhora e
Lucíola, respectivamente, são mulheres fundadoras. Para mostrá-las ao leitor daquele e deste tempo, Alencar recorreu ao romance por
este ser o gênero da individualidade. Ele é o único que permite ao ficcionista criar personagens semelhantes aos indivíduos particulares
que são nomeados na vida real. Alencar rompeu com a tradição e batizou suas personagens sugerindo que o leitor as encarasse como
seres particulares no contexto social do século XIX, época em que foram criadas pelo Conselheiro Alencar. Iracema, Aurélia e Lúcia são
mulheres consideradas fundadoras porque ultrapassaram os limites histórico-sociais que lhes foram impostos nos séculos XVI e XIX.
Iracema é a única personagem não pertencente ao século XIX, mas que assume um comportamento próximo ao de suas irmãs
civilizadas, Aurélia e Lúcia. A índia selvagem rompeu com seu povo e perdeu todos os privilégios que tinha na tribo Tabajara, em nome
de seu amor por Martim. Aurélia invadiu o espaço reservado unicamente aos homens - o espaço público - e chegou a administrar seus
negócios por meio de seu tutor Lemos. Foi a única personagem a comprar e pagar por um marido no comércio do século XIX,
transformando-o em escravo branco. Contudo, Lúcia atingiu o ápice ao tornar-se mercadoria à disposição dos burgueses. Tinha plena
liberdade para circular no espaço público, já que era uma "mulher perdida", porém não vendeu sua alma somente seu corpo e, por isso,
foi santificada por Paulo. Iracema, Aurélia e Lúcia foram notadas e reconhecidas porque usaram de suas vozes para imporem-se
socialmente e administrarem suas próprias vidas. Contrariando as leis vigentes nos séculos XVI e XIX, Iracema e Lúcia escolheram seus
próprios maridos. Aurélia surpreendeu ao tratar um homem como mercadoria e negociá-lo. Falaram e foram obedecidas, realizando,
assim, o ato perlocucionário, até que o casamento as conduzisse ao lugar que desde sempre lhes fora destinado - o espaço privado.

A IDENTIDADE LINGUÍSTICA PELA NARRATIVA DA HISTÓRIA-OFICIAL E NÃO-OFICIAL
Nanci Rodrigues Gomes Corrêa (UNICAPITAL)
Esta comunicação tem por tema a Identidade Linguística do povo brasileiro inscrita no discurso da literatura do século XIX, por meio dos
usos lexicais e está fundamentada nos pressupostos teóricos da Análise do Discurso (AD) de linha francesa, segundo preceitos de
Pêcheux. Este estudo é relevante, já que os princípios da AD, sob perspectiva historiográfica de caráter teórico-analítico, são capazes
de reconstruir as marcas de brasilidade presentes no discurso da História-Oficial, justificando-se pela subversão histórica que focaliza
o brasileiro no momento, em que ele passa a existir, por isso, torna-se o principal responsável pela invenção de um novo uso linguístico
no território nacional brasileiro. Nesse sentido, atende-se ao objeto interrogado que busca nas práticas discursivas entre os indivíduos
e com o mundo, a existência de marcas de brasilidade a partir daquele século. PALAVRAS-CHAVE: Identidade-Linguística; Brasilidade;
Interdiscursividade; Historiografia; Ideologia.
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O ENSINO DA LEITURA E AS PRÁTICAS DE DOCÊNCIA
Maria de Lourdes Diniz (UEG )
As dificuldades referentes às práticas de produção textual-discursiva da língua escrita - apesar da divulgação do grande número de
pesquisas que existe sobre o tema, mais precisamente sobre a leitura - não têm sido suficientes para estender o grau de letramento das
crianças e jovens que frequentam nossas Escolas dos Ensinos Fundamental e Médio, conforme apontam resultados de avaliações do
ENEM, por exemplo. Essas dificuldades serão consideradas por meio de resultados de uma pesquisa que possibilitou observar
diferentes estratégias didáticas descritas e avaliadas pelo professor como significativas para o ensino da leitura do texto escrito que,
confrontadas com aquelas empregadas pelo alunos foram consideradas como não significativas para o desenvolvimento de suas
respectivas competências leitoras. Esses resultados foram tomados como parâmetro para uma proposta de leitura significativa que tem
por ancoragem uma prática de docência orientada por uma pedagogia lexical: O objetivo dessa comunicação é discutir os resultados
dessa proposta.

O LÉXICO E O DESVELAR DA IDENTIDADE EM DOIS TEMPOS
Lúcia Helena Ferreira Lopes (PUC-SP, São Paulo - SP)
O propósito deste trabalho é, por meio das similaridades inscritas na diversidade do vocabulário de um mesmo texto escrito por Esopo
e por Lobato, cuja temática remete àqueles pactos culturais que dizem respeito ao papel do idoso nas sociedades grega e brasileira,
construir/reconstruir o que cada um deles busca dizer quando contam aos homens a história do "O ancião e a morte" e a do "O velho e
a morte". Postula-se que, no ato de contar, narrar, colocar em curso uma história, o autor seleciona palavras que, interanimadas pelo
processo da leitura significativa, possibilitam desvelar marcas identitárias, construídas nas e pelas relações de contratos - laços
jurídicos, institucionalmente garantidos a todos os membros de uma sociedade - e de pactos - laços existenciais estabelecidos entre
membros de uma comunidade - firmados pelos homens de seu tempo. Para descobrir esses sentidos colocados à disposição do leitor,
é necessário penetrar nas fissuras da memória coletiva de longo prazo e descobrir nos marcos de cognição social os sentidos que
orientam a história no tempo narrado. Assim, os resultados da leitura das fábulas acima apontam para o fato de que o papel representado
pelo "ancião", na civilização grega, era aquele de um idoso respeitado, homem sábio que carregava o fardo da sabedoria de experiências
vividas, enquanto o "velho", na civilização brasileira, representa o idoso triste, áspero que esqueceu de resgatar a sabedoria do ancião
para traçar projetos capazes de enriquecer o percurso de sua própria existência. Esses papéis estavam assegurados, nos dois tempos
e lugares, pelos pactos culturais estabelecidos pela comunidade.

PALAVRAS NO CINEMA: O LÉXICO COMO PROJEÇÃO DA IDENTIDADE NACIONAL
Cassiano Butti (PUC-SP, São Paulo - SP)
Esta comunicação situa-se na área da Lexicologia e focaliza alguns aspectos da identidade sócio-cultural do povo brasileiro, sinalizados
por meio do léxico. Parte-se do pressuposto de que as palavras, ao serem empregadas nas mais diversas práticas sociais
contemporâneas, funcionam como uma fonte produtiva de construção do saber; por conseguinte, espaço de observação de recortes
da realidade e da visão de mundo. Desse modo, o objetivo do trabalho é verificar em que medida o léxico empregado na produção
cinematográfica funciona como uma possibilidade de interpretação do "real", razão pela qual são discutidas as categorias cognitivas
Projeção, Identificação e Transferência: aquelas que asseguram, por princípios analógicos, identificar o "não familiar" pelo "familiar".
Para tanto, retomam-se fragmentos textuais do filme brasileiro Central do Brasil (1998), de Walter Salles, cuja temática aponta para a
recuperação da identidade de Josué, um menino que corre em busca de sua própria história e, ao mesmo tempo, contribui para mobilizar,
desmobilizar e remobilizar o olhar de Dora - antagonista do filme - de modo a sensibilizá-la para reaprender a olhar o mundo em que se
encontra inserida; trata-se, assim, de duas personagens que se assemelham nas suas diferenças. É nessa tensão, em que o mundo
simbólico da ficção se amálgama com o mundo real da vida, que o conteúdo condensado nas formas lexicais remete-nos às representações
de uma identidade coletiva. Nesse sentido, as designações vocabulares selecionadas para a construção do texto fílmico indiciam, por
meio de sinais linguísticos, conhecimentos não-linguísticos. A contribuição do trabalho ganha relevância ao se apontar para a necessidade
de se propor a abordagem cultural no ensino de línguas.

GT 24 - REPRESENTAÇÕES DO ESPAÇO NA LITERATURA
Coordenador: Ozíris Borges Filho
A partir dos anos 1960, os estudos sobre a categoria "espaço" vêm aumentando significativamente. A publicação dos livros de George
Matoré e de Henri Lefebvre, L'espace humain e La production de l'espace respectivamente, marca o avivamento das preocupações com
essa categoria e, concomitantemente, incentiva as pesquisas nesse domínio. Tal como ocorreu com a Arquitetura, com a Geografia e
com outras áreas do saber, a Teoria da Literatura não ficou à parte nesse ressurgimento do interesse pelo espaço e vem produzindo,
desde então, textos, artigos, revistas e livros a respeito dessa categoria que considera fundamental para a criação e a estética
literárias. É nesta perspectiva que se insere este Grupo Temático. Nele pretende-se discutir as relações entre espaço e literatura, seja
numa abordagem extrínseca, texto-contexto, seja numa abordagem intrínseca, texto-texto. Portanto, para os objetivos do simpósio, o
binômio espaço-literatura poderá ser tratado do ponto de vista estrutural, simbólico, ideológico ou da recepção e circulação das obras
literárias. Ainda, as comunicações sobre as relações espaço-tempo na obra literária serão bem-vindas.
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(IN)DEFINIÇÕES DE TEMPO E ESPAÇO NO ROMANCE A LUA VEM DA ÁSIA, DE CAMPOS DE
CARVALHO
Josiane Gonzaga de Oliveira (UNESP, São José do Rio Preto - SP)
Este trabalho tem como objetivo discutir a representação das categorias de espaço e tempo no romance A lua vem da Ásia, do escritor
mineiro Walter Campos de Carvalho. O romance é escrito em forma de diário e narra a vida do personagem Astrogildo, que acredita estar
hospedado, a princípio, num hotel de luxo, que aos poucos passa a ser identificado, pelo protagonista como um campo de concentração
e, por fim, como um hospital psiquiátrico. Trata-se de um espaço de clausura que virá a se contrapor, na narrativa, ao espaço de
aparente libertação representado pela(s) cidade(s) por onde o protagonista "viaja", após uma fuga espetacular do hospício em que se
encontrava internado. Neste romance, podemos verificar desde os primeiros capítulos a eliminação ou a experimentação da lógica
espacial e temporal, o que nos leva a identificar esta estrutura narrativa com um estilo de romance denominado por Anatol Rosenfeld
como romance moderno. Esse tipo de romance denuncia essas categorias como formas relativas da consciência humana, e que foram,
frequentemente, manipuladas como se fossem absolutas. De acordo com o crítico, a literatura moderna nega "o compromisso com o
mundo empírico das aparências, isto é, com o mundo temporal e espacial posto como real e absoluto pelo realismo tradicional e pelo
senso comum" (ROSENFELD, 1996, p. 81). É a partir desta perspectiva que pretendemos direcionar essas reflexões, investigando as
peculiaridades da representação espacio-temporal no romance mencionado.

A DESMATERIALIZAÇÃO DO ESPAÇO NA REALIDADE PÓS-MODERNA
Sérgio Roberto Massagli (UNESP, Araraquara - SP)
Resumo: Em minha dissertação de mestrado, intitulada "Em busca do espaço perdido em The Matrix: da violência simbólica ao terrorismo
teórico", trabalhei sobre a dicotomia entre espaço real e virtual no filme The Matrix, usando teóricos como Jean Baudrillard, Frederic
Jameson, David Harvey, entre outros. Nesse trabalho tentei investigar e abordar o problema da organização espacial do mundo pósmoderno em termos da relação dialética entre o real e o virtual levada a cabo pela brutal revolução tecnológica das duas últimas décadas.
Entretanto essa dualidade complica-se quando se leva em conta, como observa Jameson, que a tecnologia deve ser vista antes como
um resultado de um determinado estágio do capital do que uma instância determinante em si mesma. Em outras palavras, a exaltação das
novas tecnologias, em obras pós-modernas, deveria fazer-nos refletir que, na base de tais representações, devemos buscar as
relações objetivas de uma sociedade pós-industrial. A partir da década de 60, alguns teóricos reinseriram o espaço nas discussões das
ciências sociais como elemento essencial não apenas para se repensar sobre a materialidade das praticas sociais capitalistas, mas
também as abstrações filosofantes da epistemologia e da ontologia modernas. Não obstante, vemos que o espaço se desmaterializa na
realidade pós-moderna, e nos perguntamos: que lugares surgem nesta paisagem desértica, nesta terra devastada? Neste artigo
procuro explorar como se deu o crescente processo de abstração do espaço com o advento dos novos meios de comunicação a partir
da leitura de teóricos como Baudrillard, David Harvey, Jean Lyotard, Henry Lefebvre e Pierre Levy.

A ESCRITA DE CÍNTIA MOSCOVICH COMO ESPAÇO DE RESSIGNIFICAÇÃO DA ESCRITURA
CLARICEANA
Yani Rebouças de Oliveira (UFG, Goiânia - GO)
O presente trabalho toma, como ponto de partida, o binômio espaço-literatura do ponto de vista da recepção. Analisa a re-leitura que a
escritora contemporânea, Cínthia Moscovic, faz da escritura de Clarice Lispector. Toma por base especialmente o conto "Os laços e os
nós, os brancos e os azuis" que, compondo a coletânea Arquitetura do Arco-Íris, retoma a temática e algumas construções textuais do
conto "Os laços de família". Nesse processo intertextualizante de re-significação, esses elementos da construção narrativa de Clarice,
assim como outros, recebem um tratamento formal e estilístico quando da sua inserção em outros espaços de significação. Nesse
sentido, o estudo visa ainda investigar o modo pelo qual a literatura da contemporaneidade se caracteriza, dentre outros aspectos, como
a assunção de um espaço no qual o cânone se reinsere reinventivamente, resultando em processos e efeitos de representação
próprios do espírito e da estética da pós-modernidade. Esse processo metaficcional, chamado por Alfredo Bosi (2002) hipermediação,
é tratado por Friederich Jameson (1985) enquanto técnica do pastiche e por Linda Hutcheon (1985) como reconstrução do cânone.
Silviano Santiago (2000) a ele se refere com a noção suplemento e Antoine Compagnon (1996) com a de citação pura. À luz dessas
teorias, o estudo pretende discutir sobre o que faz Cíntia Moscovich na sua ressignificadora retomada intertextual de Clarice Lispector,
investigar o alcance da sua crítica e os propósitos temáticos e artísticos.

A GEOGRAFIA DA EXCLUSÃO EM LES SOLEILS DES INDÉPENDANCES, DE AHMADOU KOUROUMA
Maria Suzana Moreira do Carmo (UFU, Uberlândia - MG)
Les Soleils des Indépendances, romance de Ahmadou Kourouma escrito entre 1963 e 1965, encontra-se no vórtice das transformações
decorrentes da colonização e da desilusão gerada pelas independências dos países africanos. Ao criar o país fictício Côte des Ébènes,
Kourouma torna evidente a referência à Costa do Marfim, mas ao escolher como título da obra Os sóis das independências, o plural alude
ao processo global de independência dos países até então dominados, evocando por inferência o problema da identidade dos indivíduos
e povos africanos, que divergem pelo estatuto das nacionalidades, mas se reconhecem pela afinidade da herança da tradição.
Considerando-se que o referente histórico orientou boa parte das obras literárias desses países, o espaço não poderia deixar de refletir,
e denunciar, a operação de quebra da estrutura sócio-econômica e cultural da tradição, que rompeu com o passado e estabeleceu nos
espaços urbanos a imagem da segregação ideológica do novo poder. Se a passagem do espaço organizado da tradição à uma geografia
da exclusão inscrita nos projetos urbanos enfatiza a decrepitude de uma aristocracia e a ascensão dos valores modernos, aqueles que
se deslocam para a capital não deixam as matrizes da tradição como símbolo do direito ao diverso e princípio de identificação. Nossa
comunicação pretende analisar a obra citada sob a perspectiva da representação literária de um processo no qual a distribuição
espacial ratifica os princípios ideológicos da força invasora.
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A PERCEPÇÃO DO ESPAÇO NOS CONTOS DE CAMINHOS DOS GERAIS DE BERNARDO ÉLIS
Maria Imaculada Cavalcante (CL-CAC/UFG, Catalão - GO)
Resumo: Este estudo apresenta resultados parciais de um projeto de pesquisa intitulado A representação do espaço geográfico na
literatura regional que tem como objetivo principal estudar autores que falam do sertão e do cerrado brasileiro, como Guimarães Rosa,
Euclides da Cunha, Bernardo Élis, Hugo de Carvalho Ramos, dentre outros. Nesse momento, em particular, faremos uma leitura analítica
dos contos da obra Caminhos dos gerais, do escritor modernista goiano Bernardo Élis. Ao longo das análises observamos que o espaço
é um elemento importante e vai delimitar a conduta das personagens no que se refere ao sentimento de apego a terra em que vive; a
utilização particular da língua como determinante da regionalidade; os costumes, as atividades cotidianas, as cerimônias festivas e
religiosas, a relação de trabalho, os mitos, as crendices; enfim, a maneira particular de ver e relacionar-se com o mundo. A palavra
literária atua como um caminho para a compreensão da relação homem/terra, não como lugar qualquer, mas como memória espacial.
Como suporte teórico, utilizaremos autores como Gaston Bachelard (1974) com A poética do espaço, Ozíris Borges Filho (2007) com
Espaço e literatura, José Fernandes (1992) com Dimensões da literatura goiana, Milton Santos (2007) com Pensando o espaço do
homem e Yi-Fu Tuan (1983) com Espaço e lugar. Podemos compreender melhor, por meio dos estudos teóricos, as ações da personagem
romanesca, captar seus sentimentos, sua visão de realidade, seus sonhos e seus sentimentos em relação ao lugar em que habita.

A REPRESENTAÇÃO DO ESPAÇO NOS CONTOS "CIRCUITO FECHADO (1)" E "SEQUÊNCIA",
PERTENCENTES AO LIVRO CIRCUITO FECHADO, DE RICARDO RAMOS
Thiago Ferigati Squiapati Nicolau (IBILCE/UNESP, São José do Rio Preto - SP)
O presente trabalho tem como finalidade registrar o tema da representação do Espaço na Literatura de Ricardo Ramos, por meio da
análise das ações das personagens urbanas dos contos "Circuito Fechado (1)" e "Sequência", pertencentes ao livro Circuito Fechado.
As imagens da cidade grande e seus conflitos ganharam uma significativa presença na narrativa brasileira contemporânea, sendo
utilizadas por diversos autores. Ricardo Ramos é um desses autores, incluindo, em sua obra, o livro de contos Circuito Fechado, escrito
na década de 70, época em que o Brasil viveu uma das fases mais difíceis da ditadura militar e quando houve uma interferência
significativa da urbanização e do capitalismo na vida da população. A pesquisa é relevante para a Literatura, pois nesses contos o autor
se destaca pelo trabalho formal com a linguagem, apresentando características da linguagem cinematográfica em que o foco narrativo
intitulado câmera enquadra detalhes mínimos do Espaço da narrativa, como um lançamento de "flashes" da realidade, criando, assim,
uma idéia de automatismo reforçado pela ação repetitiva das personagens, e mostrando uma exploração da temática urbana, mais
especificamente da vida, dos costumes, dos hábitos na metrópole paulistana, onde o Tempo também se faz presente e é um elemento
importante. O Espaço e a sua interferência na ação das personagens será representado por meio da leitura de slides (ou transparências)
com os trechos dos contos selecionados, e a apresentação permite fazer com que o ouvinte tenha uma noção geral da própria
configuração do Espaço na literatura de Ricardo Ramos, onde o urbano também pode ser considerado como protagonista.

ÁGUAS DA PAMPULHA: CADÁVER ESFOLADO, PEIXE DESOVADO, ENIGMA
PEIXE MORTO: O ROMANCE TRIDIMENSIONAL DE MARCUS FREITAS
Luciete de Cássia Souza Lima Bastos (UFMG, Belo Horizonte - MG)
Marcus Freitas, à semelhança de Borges, parece ser um escritor que transforma o tempo e o espaço em protagonistas de seu romance,
ensinando-nos a compreender a realidade relativista desses conceitos que se fragmentam e se (re)compõem à mercê da narrativa e da
expectativa do leitor. Neste artigo, pretendemos fazer uma incursão no romance Peixe morto, o qual, nos parece, possibilita uma leitura
tridimensional das relações espaços-temporais entre realidade, ficção e imaginação. Procuramos articular essas instâncias a partir de
uma abordagem crítica, balizada nas teorias de Costa Lima, Wolfgang Iser e Carlos Fuentes. O estudo favorece o estabelecimento de
um diálogo sutil entre texto, contexto e imaginário, em que as tessituras espaço/temporais ora se aproximam, ora se afastam da realidade
geográfica e histórica, montando novas cartografias que possibilitam ao leitor mobilidade constante para estarem em outros lugares,
sejam no contexto, sejam no texto, sejam no imaginário. A memória permite promissora intersecção entre essas instâncias, pois a
memória emerge de uma construção de linguagem, entendida como um mecanismo de laboração textual, base de constituição de
representações vinculadas em maior ou menor grau com a mimesis e o verossímil. Ressalta-se que o estudo ora anunciado pretende
incitar novas reflexões, apoiadas na perspectiva interdiscursiva, propiciando o cotejo literário com outros campos de conhecimento.
Frisa-se, ainda, que esta interpretação não se isenta da falibilidade e limitação que acomete, inevitavelmente, todas as interpretações,
a pesquisa limita-se a sugerir alguns caminhos que podem ser tomados como pontos de partida para novas reflexões.

DELIMITAÇÃO E TRANSCENDÊNCIA, ESPAÇO E TEMPO EM "A ESTÓRIA DE LÉLIO E LINA"
Elisabete Brockelmann de Faria (UNIFEOB, São João da Boa Vista - SP; UNIFEG, Guaxupé - MG)
Na obra essencialmente poética de Guimarães Rosa, o tratamento do espaço e do tempo revela complexidade que merece ser
investigada. Neste artigo, tomamos como base "A estória de Lélio e Lina", uma das sete narrativas de Corpo de baile, de 1956, que hoje
integra o volume No Urubùquaquá, no Pinhém. Como de praxe na produção do escritor, há o sertão mineiro e sua amplitude geográfica,
identificado, no texto em análise, pela Fazenda do Pinhém, onde o vaqueiro Lélio pretende encontrar o destino e depara-se, entre outras
personagens femininas, com a figura arquetípica de Rosalina, misto de mãe e companheira, cuja presença impregna a história de um halo
mágico, mítico e filosófico. Valemo-nos da perspectiva do protagonista para examinar as coordenadas espaciais e temporais, permeadas
por recortes que contemplam tanto ações quanto processos reflexivos. A fim de analisar a orientação particular da personagem para o
devaneio, tomamos como base As estruturas antropológicas do imaginário de G. Durand; para estudar o aporte mítico e filosófico do
texto, o apoio teórico principal vem das obras Antropologia filosófica de E. Cassirer e Anatomia da crítica de N. Frye. Estudos específicos
sobre o espaço e o tempo requerem a leitura de textos como A poética do espaço de G. Bachelard e "A estrutura do espaço artístico"
de I. Lotman, O tempo e o romance de A. A. Mendilow e O tempo na narrativa de Benedito Nunes. Para o exame da linguagem poética e
sua relação com as categorias mencionadas valemo-nos, em especial, dos textos de Roman Jakobson "Linguística e poética" e "A
procura da essência da linguagem." Os resultados mostram que a poeticidade da narrativa relaciona-se ao modo de construção do
protagonista e, por conseguinte, à maneira de registrar o espaço e o tempo, o que confirma o imbricamento entre essas categorias.
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ESPAÇO PESSOAL OU PROXÊMICA: UM ITEM IMPORTANTE DA TOPOANÁLISE
Ozíris Borges Filho (UFTM, Uberaba - MG)
Um dos itens importantes de uma Topoanálise do texto literário é analisar as distâncias que a personagem ocupa em relação a outras
personagens e a determinados objetos. Essas distâncias, esses posicionamento fazem parte da construção do sujeito. É nesse sentido
que Merleau-Ponty afirma que "... ser é sinônimo de ser situado." Segundo Edward Hall, antropólogo norte-americano, o ser humano, e
também aves e primatas, mantêm algumas distâncias em relação aos outros em seus relacionamentos cotidianos. Tal fato, no fundo,
demonstra a tendência natural em várias espécies para a territorialidade, isto é, a posse de determinados espaços. As distâncias
estabelecidas dependem do tipo de relação que se processa entre os sujeitos, do que sentem, do que pensam e do que estão fazendo
em relação ao outro. Para Hall, existem quatro distâncias básicas mantidas no cotidiano: íntima, pessoal, social e pública. Para cada uma
dessas distâncias, ele estabelece uma fase próxima e outra remota. Devemos, enquanto estudiosos da literatura, perguntar-nos se
essa classificação nos ajudaria a entender melhor a espacialidade do texto literário. Será que ela nos ajudaria numa leitura mais
aprofundada? A intenção desta comunicação é demonstrar que sim. Se a literatura é um simulacro da vida humana, é natural que as
representações das personagens no texto mantenham as mesmas relações de distância que as pessoas mantêm fora da obra. Apesar
de o narrador quase nunca nos informar a distância precisa entre as personagens, parece-nos que a observância dessa distância é
operacional numa análise da literatura. Mesmo que o texto não nos informe precisamente a distância, ela pode ser, na maioria das vezes,
deduzida por alguns dados.

ESPAÇOS PÚBLICOS: UMA INTERSECÇÃO COM O ELEMENTO ERÓTICO EM PRESENÇA DE ANITA,
ROMANCE DE MÁRIO DONATO
Ana Carolina Sanches Borges
Os espaços públicos, em Presença de Anita (2001), são aqueles em que comparecem mais de duas pessoas e estão divididos em
espaços públicos abertos, como uma praça ou uma praia, e espaços públicos fechados, como um cinema ou um restaurante. O erotismo
pode contaminar esses lugares tanto quanto se pode deixar influenciar por eles. Por isso, em uma análise que visa à erotização espacial,
o leitor deve observar os objetos presentes em determinado local, como eles auxiliam na construção do espaço erótico e como eles
atuam no relacionamento dos personagens do romance. O presente artigo visa investigar os espaços públicos como topos que estimula
os sentidos humanos e propicia o desejo, ressaltando a importância do espaço erótico na estruturação do romance Presença de Anita.
Por não haver nenhum registro de trabalho sobre o tema, faz-se necessário um estudo em que se alie a abordagem temática do erotismo
à categoria narrativa do espaço. A partir disso, questionar-se-á até que ponto os lugares coletivos inspiram o surgimento do elemento
voluptuoso no texto e como isso contribui para o relacionamento entre as personagens da narrativa

FIGURAÇÕES DA CASA, ALEGORIAS DO EXÍLIO
Noemi Campos Freitas Vieira (IBILCE/UNESP - ILEEL/UFU, São José do Rio Preto -SP e ILEEL / UFU, Uberlândia - MG)
O estudo do espaço na literatura, tratado do ponto de vista simbólico, tem contribuído para a abertura de diversas reflexões no âmbito
das relações e representações que se constroem no texto. Pensando com Barthes (1970) em Crítica e verdade, "a linguagem literária
nunca aponta o mundo, aponta a si própria [...] representa [o mundo] como uma pergunta, nunca como uma resposta" (p. 33). Este
trabalho tem o objetivo de apresentar alguns aspectos das figurações alegóricas da casa diretamente relacionadas ao exílio subjetivo
dos narradores/personagens nos romances Dois irmãos (2000), de Milton Hatoum, autor amazonense de ascendência libanesa, e Pelo
fundo da agulha (2006), do baiano Antônio Torres. O estudo tem como foco a casa das famílias dos narradores como espaço de
representação ruínica, na concepção de alegoria moderna segundo Walter Benjamin (1984). A figuração alegórica da casa comporta os
aspectos identitários dos narradores que nela permanecem ou que para ela retornam. Esse espaço seria ainda a expressão ruínica do
esquecimento como força de resistência e da escritura da memória, na narrativa. O constante embate diante do choque do sentimento
de não pertencimento, recorrente na contemporaneidade, tem sido ponto de reflexão desses autores, sendo este estudo uma parcela
de contribuição para os estudos das representações do espaço na literatura.

FIGURAS FULGURANTES: A GEOMETRIZAÇÃO DO ESPAÇO LLANSOL
Karina Marize Vitagliano (UNESP, São José do Rio Preto - SP)
Maria Gabriela Llansol (1931-2008) apresenta-nos o mínimo de ações e sepulta as vozes das personagens, enquanto uma outra
composição se expande, impondo um novo fluxo, não da ordem do contínuo narrativo, mas do contínuo textual. As suas obras trazem
diversas texturas e desenhos, que rompem com as linhas divisórias dos espaços texto/intratexto/intertexto e do espaço pictórico, por
meio do processo de figurativização, que entremeia e colore com palavras o espaço literário. Selecionamos como corpus desse estudo,
três contos inseridos em Os pregos na erva (1962), a saber: "Intróito", "A casa às avessas" e "A manhã morta". Contemplamos uma
arquitetura repleta de matizes poéticos que coloca em movimento a representação e o universo paralítico da narrativa, por meio dos
diálogos que estabelece com outras artes, especialmente, com os quadros de Amadeo Modigliani ("Young Brunette") e de Picasso ( "A
criança com a pomba"). Assim, a linhas da escrita se cruzam com as linhas geométricas da pintura, esboçando triângulos e círculos,
responsáveis por figuras que transcendem a linguagem figurada e figurativa, rompendo com as molduras preestabelecidas pelos
gêneros. Como embasamento teórico, recorremos a alguns conceitos desenvolvidos por Llansol, como o de "cena-fulgor" e de
"textualidade", conjugados com a leitura de Friedrich (1978), Octavio Paz (1982), Bakhtin (2000) e Rosenfeld (2005), para podermos
contemplar os diálogos que as imagens llansolianas suscitam.
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FUMAÇA, PODRIDÃO, VÍRUS: A AIDS E A MORTE DAS ESPERANÇAS E DA NOÇÃO ESPAÇO-TEMPO
EM CAIO FERNANDO ABREU E RODRIGO LACERDA
Carlos André Ferreira (IEL/Unicamp, Campinas - SP)
O presente trabalho tem o objetivo de analisar as implicações do auge da epidemia de AIDS no Brasil, - meados da década de 1980 e início
da década de 1990 -, na crise de negatividade da arte contemporânea, tomando como ponto de partida os romances Onde Andará Dulce
Veiga?, de Caio Fernando Abreu e Vista do Rio, de Rodrigo Lacerda. Nossa tarefa consistirá em encontrar elementos que permitam
afirmar que, em tempos de AIDS, o amor, a beleza, a esperança e a noção espaço-tempo são noções mortas. Antes, porém, é necessário
compreendermos melhor o decênio 1980 - 1990 do ponto de vista da cultura. De acordo com Heloisa Buarque de Hollanda1 (1986), a
partir de meados da década de 1980 o sonho de transformação social revolucionária, típico dos anos de 1960, e a utopia de construção
de um mundo alternativo, típica dos anos de 1970, são vistas com acentuado descrédito nos processos de intervenção cultural. A autora
salienta, ainda, que aquele era um momento de fim das ideologias e de uma espécie de ressaca moral. Com efeito, a partir dos primeiros
casos de AIDS no país, o clima de ressaca moral e de fim das ideologias ficaria mais acentuado. Por se tratar de uma síndrome, na época,
sem tratamento, a AIDS desencadeou uma visão de morte das esperanças num futuro melhor, culminando em proposições como as dos
dois escritores aqui abordados. Tanto Caio Fernando Abreu quanto Rodrigo Lacerda creem que se o vírus HIV acaba com as esperanças,
pode destruir também as emoções e a beleza da existência humana. A consequência imediata disso tudo é que um mundo sem amor,
esperança, emoções e beleza só pode ser um mundo em que tempo e o espaço estão mortos. Esperamos, em nossa apresentação,
elucidarmos essas questões. ( "Literatura anos 80". Organização e Introdução: Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria da
Ciência e Cultura, Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, Revista do Brasil nº 5, 1986.)

MEMÓRIAS DO CÁRCERE: RELAÇÃO TOPOFÓBICA PERSONAGEM-ESPAÇO
Lilliân Alves Borges (UFTM, Uberaba - MG)
O trabalho em questão possui como objetivo analisar a construção do espaço encontrada no 18° capítulo - Vol. I - da obra Memórias do
Cárcere do Graciliano Ramos, enfocando a existência da relação afetiva entre personagem e espaço. Para compreendermos a
existência de uma relação passional entre personagem e espaço utilizaremos uma das perspectivas de análise do espaço, a saber: a
Topopatia, a qual segundo BORGES Filho (2007, p.157) entende como sendo uma relação sentimental, experiencial, vivencial existente
entre personagens e espaço. O 18° capítulo - Vol. I - da obra Memórias do Cárcere demonstra-nos como o personagem/narrador está
relacionado afetivamente com o espaço, isto é, percebemos uma relação topofóbica entre o espaço e o personagem. Logo, inúmeros
sentimentos negativos acabam cercando o personagem, tais como: medo, asco, nojo, repugnância; fazendo com que toda essa
construção espacial disfórica contribua para uma auto-análise psicológica, por parte do personagem e também uma reinterpretação de
sua própria realidade. Desta forma, entendemos o 18° capítulo - Vol. I - da obra Memórias do Cárcere de Graciliano Ramos como uma
contribuição para os estudos sobre o espaço na literatura, pois retrata significamente como a relação personagem-espaço, sendo ela
positiva ou negativa, proporciona uma compreensão, não apenas do personagem, mas também de toda a obra literária em questão.

O CORPO COMO ESPAÇO EM "DO YOU LOVE ME?": A CARTOGRAFIA DO OUTRO
Aline Amsberg de Almeida (IEL/UNICAMP, Campinas - SP. Bolsista FAPESP)
No presente trabalho, analiso o conto "Do You Love Me?", publicado em 1979 pelo australiano Peter Carey, no qual ocorre a desmaterialização
de regiões geográficas, elementos da cidade e corpos humanos. Trabalho o fato de que, no conto, alguns corpos desaparecem diante
dos olhos dos outros, bem como o papel desempenhado pelos cartógrafos na cidade onde a história ocorre - enfatizado na narrativa.
Dessa forma, busco unir a cartografia geográfica - a construção do espaço geográfico pelo olhar humano - à "cartografia do outro" construção do corpo como espaço possível pelo olhar do outro - que proponho como possibilidade de leitura. Baseada nas leituras de
Paul Virilio, Gilles Deleuze e Katherine Hayles, discuto a relação entre o discurso e o desaparecimento dos corpos no conto, ou seja, a
maneira como as palavras definem o espaço que existe ou deixa de existir. Considerando que a própria literatura cria um mundo outro,
como ressalta Maurice Blanchot, um mundo de/com palavras, onde as próprias palavras já não falam, mas são, o olhar do outro cria o
espaço e o corpo, assim como a união aparentemente inabalável entre ambos.

O ESPAÇO E A DIVERSIDADE CULTURAL EM "THE AMBASSADORS"
Natasha Vicente da Silveira Costa (UNESP, Araraquara - SP)
Nesta comunicação pretendemos explorar as relações entre o espaço e a diversidade cultural na obra The Ambassadors, de Henry
James. Escolhemos esse autor por ser um contribuinte fundamental para o estabelecimento do romance psicológico moderno e ser
compromissado com o desenvolvimento da técnica refinada da ficção. Os tópicos explorados por James são o "tema internacional" (a
relação entre a América e a Europa), a corrupção dos americanos inocentes pelos europeus sofisticados e o estilo, caracterizado pela
linguagem metafórica, alusões, profundidade psicológica e complexidade de estrutura. Assim, pretendemos relacionar os temas acima
ao espaço e sua representação na obra e às marcas culturais, tanto européias, quanto americanas. Visando a esse objetivo,
investigaremos as abordagens a respeito do espaço, tanto referente ao sistema da obra, quanto em relação às publicações anteriores
sobre este tema. Com relação à metodologia, nos deteremos na análise das principais obras que tratam do espaço, com enfoque em Iuri
Lotman, Gaston Bachelard e Osman Lins. Posteriormente, o trabalho se ocupará de questões relacionadas à cultura, voltando-se a T.
S. Eliot e Raymond Williams. Finalmente, o último passo é a aplicação das conclusões obtidas tanto no campo da diversidade como do
espaço em The Ambassadors. Como resultado, temos a composição de um trabalho que poderá contribuir com os estudos literários
anglófilos no Brasil e com aqueles relacionados à temática do espaço.

112

SELL - SIMPÓSIO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS - UFTM - Uberaba - MG

(ISSN 1984-7610)

O ESPAÇO EM "ELES ERAM MUITO CAVALOS"
Vera Lopes da Silva (PUCMINAS - Belo Horizonte - MG)
Estudos sobre espaço têm se tornado relevantes na pós-modernidade, experienciado como a própria pós-modernidade, sintoma dessa
era. Parece haver nova lógica sobre essa concepção, e também parece que o espaço torna-se categoria estética fundamental, porque
as mudanças espaciais, "são de tal ordem que não conseguimos acompanhar"(HARVEY,1992). Comumente tratado como fato da
natureza, objetivamente, passível de mensuração, é levado para o mundo ficcional e ali tratado igualmente, embora haja diversidades
nessa conceituação, como o espaço na percepção infantil. Assim, entre espaço objetivo e subjetivo, o materializado sofre rupturas de
acordo com sua reprodução social, temporalmente. Essa ruptura no espaço e pelo espaço se manifesta em obras das últimas décadas,
como Eles eram muitos cavalos, de Luiz Ruffato. Nessa trama, apesar da especificação da metrópole São Paulo, há indeterminação
espacial, um alargamento para grandes centros urbanos, vistos em cada esquina despersonalizada, em personagens protagonistas de
sua solidão, em eventos postos em flashes, estilhaçando o cenário, descentrado em si mesmo, como em redemoinho infinito. É espaço
sem eiras nem beiras - ali personagens transitam coletivamente, mas prestes a cair no abismo interno de si mesmos. A relevância desse
estudo se dá pelo fato de que ele se realiza em concomitância à pós-modernidade: o objeto, a obra de Ruffato, e a análise se encontram
con-temporaneamente, permitindo, não a objetividade tão cara à investigação, que só ocorreria distanciadamente, mas a vantagem da
leitura em sintonia de percepções espaço-temporais. Assim, este trabalho pretende contribuir para os estudos da literatura como
manifestação deste tempo, campo investigativo fértil. Suas peculiaridades merecem atenção, pois as obras o refletem e são seu reflexo.
Harvey, David. Condição pós-moderna, São Paulo: Loyola, 1992. Kaplan, E.Ann (org). Pós-Modernismo: teorias, práticas, Rio de Janeiro,
Zahar, 1993. Ruffato, Luiz. Eles eram muitos cavalos. São Paulo: Boitempo, 2001

REPRESENTAÇÕES DO ESPAÇO NA ESCRITA MEMORIALISTA
Elzira Divina Perpétua (UFOP, Ouro Preto - MG)
O espaço no texto literário há muito deixou de ser apenas a representação física do ambiente em que a narrativa se apóia como
estratégia da escrita ficcional que conduz ao que Barthes chamou de efeito de real e condiciona a configuração do espaço social. Como
se sabe, especialmente em obras da chamada pós-modernidade, a figuração do espaço é relativizada nas narrativas que tendem a
transpor os conceitos delimitadores do espaço e do tempo. Nas narrativas de cunho autobiográfico de diferentes épocas e lugares,
contudo, observa-se uma grande tendência de se tratar o espaço revivido pela escrita como uma representação totalizante do passado,
sendo de certa forma raros os autores de escrita pessoal que admitem a existência de um universo espacial frequentemente rearranjado
pela memória. Escrever o passado, sendo já uma criação pela letra, pressupõe uma ficcionalização, seja do sujeito, seja de tudo o que
configura sua existência. A escrita da memória, assim, aproxima-se do funcionamento da memória do sujeito, como a descreveu Freud
em seu artigo "O bloco mágico": fulgurações intermitentes, que aparecem em flashes sob forma de lembrança. A impossibilidade de tudo
lembrar justifica-se pela inexorabilidade do esquecimento e, desta forma, lembrança e esquecimento nos remetem ao mito grego da
Mnemosyne, do qual nos fala Vernant em Mito e pensamento entre os gregos. Ademais, é possível aproximar a memória do sonho, como
descreveu Lúcia Castello Branco em seu livro A traição de Penélope e, ao estudar como se processa o sonho, em seus deslocamentos
e aglutinações, obter um importante apoio teórico para se pensar o espaço das narrativas de cunho autobiográfico. É o que pretendo
neste trabalho: estudar o espaço da memória em obras de cunho autobiográfico, como contribuição às reflexões sobre a representação
do espaço na literatura.

RETRATOS GEOGRÁFICOS CABRALINOS: ENTRE O SERTÃO E SEVILHA
Nylcéa Thereza de Siqueira Pedra (UFPR, Curitiba - PR)
O espaço que ocupo seria, especialmente, aquele que vejo. A afirmativa de Luis Santos e Silvana Oliveira (2001, p.68) cabe como
exemplo da relação mantida por João Cabral de Melo Neto e os espaços geográficos reunidos em sua obra poética. Podemos ir mais além
e reconstruir a premissa de tal forma que, para o poeta, o espaço que habita seria, especialmente, aquele que poetiza. Deste modo, a
presença de lugares geograficamente identificáveis se faz manifesta e reforça a importância do espacial para a construção do
significado do texto poético. Ainda que outros espaços também contribuam para a composição dos poemas, Recife e Sevilha tornam-se
os referentes mais constante e intimamente trabalhados pelo poeta revelando que o espaço de origem e o espaço de destino são
paradoxalmente iguais e complementários. Martin Heidegger (1994, p.141) afirma que somente se somos capazes de habitar, podemos
construir, uma vez que o pensar e o construir são sempre inerentes ao habitar. Deste modo, ao habitar os espaços espanhóis João
Cabral constrói em versos novos espaços, diferentes das entidades autônomas preexistentes e geograficamente localizáveis
aproximando-as, muitas vezes, do seu espaço de origem. No pensar e construir o espaço visto, o poeta confirma as palavras de
Fernando Ainsa (2003, p.34) de que onde termina um espaço real, começa o espaço da criação.

GT 25 - SOCIOLINGUÍSTICA - INTERFACES
Coordenadora: Maura Alves de Freitas Rocha
Este Grupo Temático objetiva reunir pesquisadores que trabalham com os estudos sociolinguísticos que propõem a complementaridade
entre forma e função, isto é, estabelecem ´interface´, por exemplo, com a sintaxe Gerativa, com o Funcionalismo. Estudos já desenvolvidos
a partir do estabelecimento da complementaridade entre forma e função têm-se mostrado relevantes para a investigação da mudança
linguística, principalmente no que se refere ao encaixamento da mudança, no sentido de Weinreich, Labov & Herzog em "Empirical
Foundations for a Theory of Language Change"(1986:101): "se uma teoria quer ser esclarecedora em relação à mudança linguística,
duas perguntas devem ser feitas: (1) como as mudanças observadas se encaixam na matriz de concomitantes linguísticos e
extralinguísticos das formas em questão? (2) como essas mudanças são avaliadas em termos de seus efeitos sobre a estrutura
linguística e sobre a eficiência comunicativa? De um modo geral, os trabalhos que estabelecem 'interface' da Teoria da Variação com
modelos formais, têm procurado responder à primeira pergunta. Assim, o objetivo primeiro deste Grupo Temático é evidenciar trabalhos
que mostram que é possível construir coerências onde há diferenças, explicitando, por exemplo, como o termo `variação´ é entendido
no diálogo entre a Teoria da Variação e a Gramática Gerativa ou entre a Teoria da Variação e o Funcionalismo.

SELL - SIMPÓSIO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS - UFTM - Uberaba - MG

(ISSN 1984-7610)

113

A HIPOTAXE ADVERBIAL E AS REDES SOCIAIS EM MARIANA (MG): ESTUDO A PARTIR DE UMA
ABORDAGEM FUNCIONALISTA
Danúbia Aline Silva (UFMG, Belo Horizonte - MG)
Entre pesquisas realizadas por diferentes linguistas, o fenômeno da subordinação tem sido um importante objeto de estudo. As análises
feitas a partir das denominadas orações subordinadas têm levantado inúmeras questões e apresentado alguns questionamentos de
conceitos e definições que ainda permanecem como um ponto alto de discussão entre os estudiosos. A presente proposta pretende
analisar a realização de orações adverbiais na modalidade oral da língua portuguesa mineira contemporânea, partindo de uma situação
de fala espontânea, tendo em vista sua possível caracterização como cláusulas "menos dependentes" (teoria funcionalista), mas
vinculadas a redes sociais, fracas e fortes (modelo social de variação). Tal caracterização considerará, conforme definido por Hopper
e Traugott (1993), a existência de um "contínuo", o qual aponta que no processo de combinação de cláusulas há aquelas que seriam as
"estruturas de encaixamento", mais "presas" e, portanto, mais dependentes, e aquelas que seriam as "estruturas de hipotaxe", não
encaixadas e, portanto, menos dependentes. Além de descrever o fenômeno linguístico em questão segundo abordagem funcionalista
mencionada, o presente trabalho verifica como se processa a realização das cláusulas adverbiais entre 8 informantes da cidade de
Mariana (MG), membros de diferentes redes sociais. Dos 8 informantes entrevistados, 4 deles pertencem a uma rede social forte e os
outros 4 a uma rede social fraca, conforme o modelo teórico social de Lesley Milroy (1987). Espera-se que a pesquisa, que ainda se
encontra em desenvolvimento, traga importantes contribuições para o conhecimento do português mineiro contemporâneo, especialmente
no que se refere à produção de estruturas de hipotaxe adverbial na língua falada contemporânea da cidade de Mariana (MG), vindo a
preencher parte da lacuna existente entre os estudos dessa área. Além disso, o presente trabalho aponta novos aspectos acerca dos
conceitos de subordinação e (in) dependência, os quais têm sido importantes pontos de discussão entre os estudos linguísticos.

CLITICIZAÇÃO DE 'A GENTE' NO DIALETO MINEIRO: INTEGRANDO PERSPECTIVAS DE INVESTIGAÇÃO
LINGUÍSTICA
Francisca Paula Soares Maia (UFMG, Belo Horizonte - MG)
Originária da forma latina gens, gentis, a variação entre as formas 'nós' e 'a gente' tem sido alvo de vários estudos sincrônicos (cf.
ABRAÇADO,1991; MENÓN 1995; 1996; ZILLES 2002; MAIA, 2003; dentre outros) e diacrônico e sincrônico (LOPES,1999), com
embasamento no modelo teórico da Sociolinguística Laboviana, segundo a qual a língua é heterogênea, variável e passível de sistematização
linguística e não-linguística (Weinreich, Labov & Herzog, 1968:187-88). O estudo de MAIA (2003) mostra que a forma 'a gente' até então
apontada como em variação com a forma 'nós', já se gramaticalizou como forma pronominal de 1ª pessoa do plural; ou seja, a forma
'gente' tem percorrido o percurso (i)forma lexical > (ii) forma gramatical > (iii) clítico > (iv) afixo, proposto por HOPPER & TRAUGOTT
(1993). As investigações sobre o status da forma 'a gente' continuam, visto que MAIA (2003) e ZILLES (2002) relatam ocorrências desta
forma com perdas fonológicas, o que é considerado na literatura linguística como evidência de um processo de cliticização em
andamento (cf. RAMOS & VITRAL, 2006). Portanto, nesta exposição buscar-se-á apresentar algumas proposições sobre como as
mudanças observadas da forma 'gente' pronominalizada até as formas reduzidas de 'a gente' se encaixam no sistema pronominal do
dialeto mineiro, bem como sobre a atuação de fatores extralinguísticos neste processo. Este trabalho visa, assim, a contribuir para uma
visão de interface entre a teoria sociolinguística laboviana e uma abordagem formal da variação e mudança linguística.

ESTUDO DO PRONOME 'ELES': UM CASO DE VARIAÇÃO SINTÁTICA
Elizete Maria de Souza (UFMG, Belo Horizonte - MG)
O objeto de estudo investigado nesse estudo refere-se à variação de formas nulas e plenas do pronome 'eles', identificada no português
falado em Belo Horizonte. Embora seja consenso entre os gramáticos que a indeterminação do sujeito no português brasileiro é, em
geral, expressa sem sujeito gramatical expresso, i.e., através da forma nula de 3ª pessoa no plural, os resultados apresentados em
Souza (2007) mostram que o pronome 'eles' é realizado quatro vezes mais que a sua contraparte nula. Assim sendo, encontramos o
pronome 'eles', em posição de sujeito, presente em 80% dos dados analisados e, em apenas 20% dos casos, ocorreu o sujeito nulo. Os
dados abaixo, coletados a partir de entrevistas sociolingüísticas, com informantes naturais de Belo Horizonte: (1) "Eles falam prainha,
mas é um areião perto daqui"; (2) "Dizem que Belo Horizonte é a capital nacional dos botecos" - trazem à tona a discussão sobre uma
possível mudança no PB, relacionada à realização do sujeito no PB. E, nesse sentido, esse estudo pretende contribuir, trazendo
evidências de que o uso do pronome 'eles', além de ocorrer como forma de indeterminação do sujeito, parece concorrer com a forma nula
de 3ª pessoa no plural, favorecendo o preenchimento da posição do sujeito nessa língua. Nosso interesse, portanto, é discutir essa
variação encontrada para o uso do pronome 'eles', ora preenchido, ora nulo, sob a ótica da teoria gerativa afim de mostrar que,
possivelmente, haveria uma motivação sintática para esse tipo de variação na língua. A discussão sobre a necessidade de satisfazer
o traço EPP ocuparia, portanto, lugar central nesse trabalho, já que nossa hipótese nos leva a pensar que o pronome 'eles' pleno
apresenta alto índice de preenchimento no português devido à uma motivação de ordem sintática.

VARIAÇÃO E MUDANÇA LEXICAIS NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX: UMA ABORDAGEM
DESCRITIVO-COMPARATIVA
Juliana Bertucci Barbosa (UFTM, Uberaba-MG)
Talita de Cássia Marine (Grupo de Estudos em Linguística Histórica - Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq)
O estudo da inovação lexical proporciona uma visão ampla das variações e mudanças que ocorrem no léxico ocasionadas por vários
mecanismos. Neste artigo, analisaremos apenas os processos de ampliação lexical relacionados à recontextualização e à reutilização
de palavras; para tal, selecionamos 50 nomes de animais em PB, todos, predominantemente masculinos, porém com algumas variações
de gênero. Essas palavras foram consultadas no Pequeno dicionário brasileiro de língua portuguesa (1951) e no Novo Aurélio - Século
XXI (1999), sendo extraídas apenas as definições com sentido conotativo relacionadas com atributos e ações humanas. Por meio da
descrição e da análise comparativa dos dados, observamos que 66% sofreram algum tipo de mudança em seu sentido conotativo e
apenas 34% não sofreram nenhuma mudança semântica. Dentre as palavras que sofreram alguma mudança, procuramos identificar as
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que não tinham nenhum sentido conotativo dicionarizado e passaram a ter (15%), as que tinham um sentido conotativo dicionarizado e
deixaram de ter (0%) e as que tinham sentido conotativo em ambos dicionários e sofreram acréscimo ou decréscimo de definições neste
sentido (85%). Diante de tais resultados, confirmamos alguns princípios linguísticos praticamente consensuais, dos quais destacamos
o fenômeno polissêmico como um dos fatores que mais contribuem para economia dos sistemas linguísticos, já que uma mesma palavra
pode "ressurgir" na língua com um novo sentido ou, simplesmente, resgatar um sentido que estava "adormecido" - em desuso - e que,
por algum motivo, é requisitado na língua pelos falantes e passa a ser usado novamente.

GT 26 - TECNOLOGIAS INFORMATIZADAS NOS ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS
Coordenadores: Edenis Gois Cavalcanti e Zilda Maria Zapparoli
Dando espaço de reflexão sobre as confluências existentes entre áreas do conhecimento aparentemente opostas e, pois, sobre
trabalhos multidisciplinares, este GT objetiva dar mostras de um diálogo real e eficaz entre as Humanidades e as Ciências Exatas, no
sentido de demonstrar o quanto cada uma delas pode beneficiar-se e enriquecer-se com a comunhão da diversidade na interdisciplinaridade.
Por contemplar essas confluências, incluindo trabalhos que proponham, apliquem e avaliem novas diretrizes no tratamento e análise de
línguas naturais, mediante o uso de tecnologias informatizadas - aspectos ainda pouco explorados nos estudos linguísticos e literários,
sobretudo no Brasil -, é que este GT se justifica e é relevante. O GT busca, pois, reunir investigações na área da Linguística Informática,
concebida como abrangendo as diversas áreas em que as tecnologias informatizadas estão relacionadas aos estudos da linguagem Linguística de Corpus, Linguística Computacional e Processamento de Língua Natural. Nessa dimensão, numa abordagem por excelência
interdisciplinar, que inclui a Linguística e a Literatura - do lado das Ciências Humanas - e a Matemática, a Estatística e a Computação - do
lado das Ciências Exatas -, o GT tem a intenção de incluir comunicações com temas relacionados à Linguagem e Tecnologias, entre
outros: constituição, tratamento e análise de corpora eletrônicos de diferentes tipologias de textos, em diferentes línguas, para diferentes
finalidades; análise fonética por computador; tecnologias interativas; sistemas de ensino de línguas naturais a distância; aplicações em
multimídia para o ensino de línguas naturais; sistemas de tradução automatizada; processamento de línguas naturais. Sendo certo que
o êxito das pesquisas na área da Linguística Informática depende tanto do avanço das novas tecnologias como dos conhecimentos
linguísticos e literários, espera-se que os resultados do GT tenham a função de agente multiplicador do uso de novas tecnologias nos
estudos da linguagem humana.

A INFLUÊNCIA DO GRAU DE SINCRONIA DA INTERAÇÃO EM AMBIENTES VIRTUAIS DE EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
Eliane Gonçalves (PUC-SP, São Paulo - SP)
Luís Rogério da Silva (UNIP-SP, São Paulo - SP)
Este trabalho pretende mostrar os resultados preliminares da avaliação da qualidade de interação em fóruns de plataformas de
Educação a Distância (EaD) através da evolução do conjunto repertório estabelecido pelos participantes. Para cada par de falantes,
constituiu-se um conjunto de marcadores conversacionais de emprego compartilhado pelos falantes, que se estabiliza com rapidez,
denominado conjunto repertório. A relação entre a frequência acumulada do conjunto repertório pelo tempo foi analisada através de
aplicativos estatístico-computacionais. Tal conjunto foi considerado para o contexto de conversação de dois ou mais participantes e
submetido à análise estatística para avaliar a influência do grau de sincronia de interação, quando do emprego do recurso fórum, na
constituição do conjunto repertório. Um modelo teórico foi elaborado para descrever o desvio das curvas da função de frequência
acumulada por tempo, decorrente da variação do grau de sincronia de interação. A validade do modelo foi testada para o caso de alguns
chats, segundo a avaliação da dependência entre as variáveis correspondentes ao desvio das curvas e ao grau de sintonia. Sugerem
os resultados que existe dependência entre essas variáveis, sujeita, porém, à motivação apresentada pelos participantes para
contribuírem com suas colaborações. Este estudo permite vislumbrar a possibilidade de relacionar a construção do conjunto repertório
(análise quantitativa) ao interesse de construção de textos coletivos por parte dos interlocutores (análise qualitativa).

A PATERNIDADE DA EPÍSTOLA AOS HEBREUS: UM ESTUDO LINGUÍSTICO PELO VIÉS ESTATÍSTICO E
COMPUTACIONAL
Edenis Gois Cavalcanti (FFLCH/USP, São Paulo - SP)
Este trabalho tem por objeto de estudo a análise linguística da Epístola aos Hebreus, a partir de método matemático-estatísticocomputacional de análise de textos. Objetiva-se investigar a probabilidade de a epístola canônica aos Hebreus (Novo Testamento) ser
do Apóstolo Paulo. A falta de uma conclusão definitiva sobre sua autoria, a crença secular ? por parte de seguimentos do mundo cristão
? de que Paulo seja o autor da epístola, sua vasta produção literária e importância na fundação das Igrejas Primitivas justificam a
pesquisa. O estudo é uma amostra dentro do contexto da Linguística Informática, resultado do diálogo das Humanidades com as Ciências
Exatas. É um exemplo da possibilidade da "comunhão" entre áreas aparentemente opostas. Constituíram-se dois corpora ? um em
português e outro em grego ?, cada corpus formado por cinco epístolas do Novo Testamento: quatro de autoria do Apóstolo Paulo e uma
(Hebreus) de autoria desconhecida. Na análise, utilizaram-se os conhecimentos da estatística paramétrica, descritiva e indutiva, dentro
de ambiente digital. Os cálculos matemáticos - algébricos, principalmente ?, as representações geométricas, tabelas, léxicos e tantos
outros recursos estatísticos foram otimizados em programas de computador - Stablex e Macro do Excel ?, desenvolvidos especificamente
para a pesquisa de corpora integrais, com a finalidade de fornecer elementos que permitam ao analista entrever a constituição do
discurso. Chegou-se à conclusão, ainda não definitiva, de que o Apóstolo Paulo é o provável autor da Epístola.

A PROBLEMÁTICA DA LINGUÍSTICA COMPUTACIONAL
Marcos Aurélio Ariatti (FAFIUV, União da Vitória - PR)
A tentativa de desenvolvimento de Sistemas Especialistas que pudessem substituir o homem em tarefas variadas levou ao desenvolvimento
de sistemas ligados à linguagem. Surge então a Linguística Computacional, que tem como principal objetivo especificar uma teoria da
compreensão e da produção de linguagem num tal nível de minúcia que se possa escrever um programa que entenda e produza
linguagem natural. Exemplo são os tradutores automáticos e sistemas que utilizam a Linguística Computacional, que são excelentes
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ferramentas de apoio nas tarefas cotidianas, mas não funcionam adequadamente e sempre são necessárias intervenções corretivas
para um desempenho satisfatório dos mesmos. A grande dificuldade da Linguística Computacional é que suas teorias tratam o uso da
linguagem como objeto de um cálculo de regras e, ao fazer isso, torna-se inviável, por questões metodológicas, a descrição do papel que
a linguagem desempenha na vida social e na conduta prática. Este trabalho procura avaliar a utilização prática de um Sistema de
Linguística Computacional. Serão apresentados o conceito, características do sistema, sua proposta, princípio de funcionamento e suas
aplicações em atividades reais de trabalho. Ao final, serão mostrados alguns exemplos da utilização desse programa na vida prática de
trabalho, apontando limitações de seu funcionamento.

CONTRIBUIÇÕES DA LINGUÍSTICA DE CORPUS AO ESTUDO DA AQUISIÇÃO DA ESCRITA INFANTIL: O
PROJETO E-LABORE
Janaína Rabelo Cunha Ferreira de Almeida (POSLIN/UFMG, Belo Horizonte - MG)
O Projeto e-Labore (cf. www.projetoaspa.org/elabore) propõe a formulação de um corpus de linguagem infantil (oral e escrita). O eLabore pretende disponibilizar recursos relacionados à linguagem infantil que podem oferecer contribuições para a investigação do
processo de aquisição da linguagem com e sem desvio, avaliar a correlação entre a oralidade e a escrita das crianças e colaborar para
o debate sobre a relação entre a linguagem adulta e a infantil. Faltam corpora representativos da escrita infantil em português brasileiro,
e o Projeto e-Labore se propõe a suprir essa lacuna. O corpus do projeto e-Labore é construído através da coleta e digitação de
redações de crianças e pré-adolescentes com idade entre 6 e 12 anos, que cursam da 1ª à 6ª série do ensino fundamental na rede
pública e privada cidade de Belo Horizonte, constituindo-se uma amostra equilibrada. O projeto e-Labore consiste em três coletas de
produções textuais infantis: uma coleta piloto e duas coletas completas.Todas as redações são escaneadas e identificadas através de
um número de 8 dígitos que é associado a um código de barras, o que garante o sigilo quanto à identidade do aluno e o fácil acesso às
redações.Os textos são digitados, o que os torna processáveis por computador, e digitalizados (escaneados), o que garante que toda
a produção seja registrada, como texto e desenhos. Além disso, no banco de dados estão disponíveis dados sobre experiência do
professor e relato de dificuldades encontradas no ensino, além de informações sobre a escola (como regional e se pertence à rede
pública ou provada) e o aluno (data de nascimento e sexo, por exemplo). Atualmente a primeira e a segunda coleta já foram concluídas.
No total foram coletadas 7.892 redações em 270 turmas de 1ª à 6ª série. Todas as redações já foram digitadas. Espera-se que, ao final
das três coletas, o corpus do e-Labore atinja cerca de 1,5 milhão de palavras.

SISTEMA CORPOR: BASES DE INFORMAÇÕES ORTOGRÁFICO-FONÉTICAS DA LÍNGUA PORTUGUESA
FALADA
Zilda Maria Zapparoli (FFLCH/USP, São Paulo - SP. Bolsista CNPq)
Edenis Gois Cavalcanti (FFLCH/USP, São Paulo - SP)
O Sistema CorPor justifica-se, num plano mais amplo, pela proposta de um trabalho em sintonia real entre os estudos linguísticos e as
tecnologias informatizadas; mais especificamente, pela demanda por corpora eletrônicos de transcrições de fala em língua portuguesa
do Brasil, dada a sua restrita disponibilidade no momento em que a tendência internacional de pesquisa é priorizar o emprego de uma
abordagem baseada em corpus, pelas suas vantagens de possibilitar investigações com grandes volumes e variedades de textos
representativos da língua em uso, com rapidez, exatidão, confiabilidade nos resultados, e facilidade de armazenamento, recuperação
e tratamento de informações. Com a intenção de implementar Bases de Informações Ortográfico-Fonéticas do Português Falado de São
Paulo (São Paulo, Campinas e Itu) em um Sistema de Banco de Dados, para facilitar o seu acesso a pesquisadores de diferentes áreas
dos estudos linguísticos - Fonética e Fonologia, Lexicologia, Análise do Texto e do Discurso Oral - e mesmo do processamento
automático da língua portuguesa, as Bases contêm transcrição ortográfica e fonética de cerca de 180 mil itens lexicais, com anotações
relativas a variáveis linguísticas - especificidades da língua oral, categorias de encontros fônicos intervocabulares - e a variáveis
extralinguísticas, controladas na seleção dos 216 informantes que forneceram material linguístico para a constituição da amostra região de origem, sexo, escolaridade, faixa etária e nível socioeconômico - e na produção dos diálogos - formal e informal. Destacamse os seguintes resultados: (1) construção do Sistema CorPor, que inclui, além dos Corpora do Português Falado de São Paulo em Bases
de Informações Ortográfico-Fonéticas, recursos de pesquisa - para o acesso às informações das Bases - e editor de textos - para os
trabalhos de edição dos resultados das pesquisas; (2) geração do Léxico de Frequência Ortográfico-Fonético; (3) geração do Léxico
de Junturas Intervocabulares; (4) exploração das Bases por programas de análise linguística.

TECNOLOGIA, ESTATÍSTICA E SEMIÓTICA EM UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR DE TEXTOS
Márcia Angélica dos Santos (UFT - Universidade Federal do Tocantins)
Este trabalho tem como objetivo verificar como a estatística pode contribuir no desenvolvimento da análise semiótica de textos de linha
francesa. Os dados estatísticos utilizados pertencem à Tabela de Discriminação de Valores Lexicais, que é parte do instrumental
metodológico criado por André Camlong, com a colaboração de Thierry Beltran (1996), da Universidade de Toulouse II, voltado para a
descrição e a análise de léxicos, de textos e de discursos. Suas informações são produzidas por operações matemático-estatísticas,
executadas com a ajuda da tecnologia computacional, que transformam os textos em listas de vocábulos devidamente mensurados, o
que deixa os dados disponíveis para outros procedimentos, independentes do processo relacionado ao método criado por Camlong.
Para averiguar essa possibilidade de aplicação dos dados como subsídio de outros métodos, relacionam-se os valores qualitativos
produzidos pela Tabela de Discriminação de Valores Lexicais com o percurso gerativo de sentido proposto por Algirdas Julien Greimas
(1989), caracterizado por três níveis: fundamental, narrativo e discursivo. Os procedimentos são aplicados em contos de Guimarães
Rosa, no caso O cavalo que bebia cerveja, pertencente à obra Primeiras Histórias (1962), conto esse que, entre outros tópicos, aborda
questões de identidade e de alteridade entre um jovem sertanejo e um imigrante italiano. Partindo de uma relação interdisciplinar ? de um
lado a orientação de dados estatísticos produzidos pela tecnologia computacional; de outro, o percurso gerativo de sentido em sua
forma mais tradicional ?, a investigação conclui que itens lexicais organizados em faixas segundo o valor adquirido no ambiente de que
fazem parte são suficientes para subsidiar a proposta greimasiana de análise de textos, estabelecendo a segurança da descrição
científica e atestando a validade do procedimento.
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TECNOLOGIA ADAPTATIVA APLICADA À LINGUÍSTICA COMPUTACIONAL
João José Neto (POLI/USP, São Paulo - SP)
Ana Contier (POLI/USP, São Paulo - SP)
Djalma Padovani (POLI/USP, São Paulo - SP)
1. Justificativa: Os dispositivos adaptativos apresentam forte potencial de aplicação à Linguistica Computacional devido à facilidade com
que permitem representar fenômenos complexos tais como dependência de contexto. 2. Relevância: Um autômato adaptativo é uma
máquina de estados, inicialmente fixa, à qual são impostas sucessivas alterações durante a sua operação, resultantes da aplicação de
ações adaptativas associadas às regras de transições executadas pelo autômato. Dessa maneira, estados e transições podem ser
eliminados ou incorporados ao autômato em decorrência de cada um dos passos executados durante a análise da entrada (JJ Neto,
1997). Assim, essa ferramenta formal e conceitual, surgida recentemente, oferece recursos de aprendizado e auto-modificação. Essas
características permitem a aplicação da Tecnologia Adaptativa na área de Línguística Computacional, já que ela pode ser usada no
processamento de textos: análise sintática, verificação de sintaxe, pré-processamento para traduções automáticas, interpretação de
texto, corretores gramaticais e construção de sistemas para aprendizado de língua auxiliados por computador. 3. Objetivos: Demonstrar
as potencialidades da Tecnologia Adaptativa no campo da Linguística Computacional. 4. Metodologia: Apresentar os modelos e os
conceitos utilizados em tecnologia adaptativa e também alguns exemplos simples de aplicação à linguística computacional. 5. Resultados:
Um plano de modelagem da Língua Portuguesa usando os recursos da Tecnologia Adaptativa; Software reconhecedor de anáforas
pronominais em Língua Portuguesa; Proposta de reconhecimento de orações coordenadas em Língua Portuguesa.

TECNOLOGIAS INFORMATIZADAS NA AVALIAÇÃO DO EMPREGO DOS MARCADORES
CONVERSACIONAIS
Luís Rogério da Silva (UNIP-SP, São Paulo - SP)
Eliane Gonçalves (PUC-SP, São Paulo - SP)
Recentemente, estudos têm sido dirigidos, em todas as áreas do conhecimento, para a análise das estratégias necessárias para
otimizar a colaboração. Para cada par de falantes, constitui-se um conjunto de marcadores conversacionais de emprego compartilhado
pelos falantes, que se estabiliza com rapidez, denominado conjunto repertório. Pode-se entender a constituição do conjunto repertório
como uma das estratégias linguísticas mais claras e eficientes de busca de colaboração de construção textual. Entretanto, a entrada de
novos falantes no contexto de conversação previamente estabelecido representa uma somatória de novos desafios para a constituição
desse processo colaborativo. Pretende-se mostrar, através de avaliações preliminares tomadas a partir de aplicativos computacionais,
que a estabilização do conjunto repertório de marcadores conversacionais empregado por dois falantes pode ser avaliada pela
crescente ampliação do tempo de espera de entrada de elementos inéditos. Através desse procedimento, a pesquisa oferece um novo
modelo linguístico e estatístico de análise para a perturbação do conjunto repertório diante da entrada de novos interlocutores no
contexto de conversação originalmente de dois falantes. Tal procedimento pode ter grande utilidade para avaliar ou identificar as
estratégias necessárias ao entrante no contexto de conversação, tal que tenha ampliada a possibilidade de efetiva participação nesse
contexto. O conhecimento dessas estratégias pode facilitar o desenvolvimento de métodos voltados para ensino de idiomas.

TECNOLOGIAS INFORMATIZADAS NOS ESTUDOS CLÁSSICOS
Edenis Gois Cavalcanti (FFLCH/USP, São Paulo - SP)
Zilda Maria Zapparoli (FFLCH/USP, São Paulo - SP. Bolsista CNPq)
O avanço das tecnologias informatizadas coloca desafios às pesquisas linguísticas. Não obstante as gramáticas tradicionais tenham
desempenhado papel relevante na história do ensino, é imprescindível, hoje, que o conhecimento linguístico esteja integrado ao
conhecimento digital. Há déficit linguístico grande em estudos clássicos no Brasil que utilizam os recursos computacionais de forma
integrada. Não há ferramenta informática - grego-português - que forneça simultaneamente diversas informações linguísticas sobre as
formas nominais e verbais. Com base nisso, objetivamos: 1) construção de software para o estudo da língua grega clássica ? flexão
nominal do dialeto ático ?, fornecendo a análise da palavra digitada ? tema nominal, caso, gênero, número, tabela com as combinações
propostas pelo programa e entrada no dicionário; 2) criação de corpus do dialeto ático que permita a geração de um léxico em banco de
dados, visando verificar a existência das formas criadas pelo programa e fornecer subsídios para análise linguística; 3) criação de
mecanismo de busca direta no corpus do TLG, Thesaurus Linguae Graecae (Centro de Pesquisa da Universidade da Califórnia, Irvine),
com 99 milhões de palavras - de Homero até o século XVI. Na geração do programa, empregamos a Linguagem Pascal Orientada a
Objetos, desenvolvida pela Borland Delphi, da Enterprise Software Corporation, e, na constituição da base de dados - léxico, tabela de
desinências e vocabulário, ? o Gerenciador de Banco de Dados SQL Server 2005 Express, da Microsoft Corporation. São duas as
contribuições ao estudo da língua grega: uma - estritamente linguística -, quando apresentamos as desinências nominais sinteticamente,
sem as longas descrições tradicionais, facilitando ao estudioso da língua a visualização e compreensão. Outra - interdisciplinar, na
convergência das tecnologias digitais com as letras clássicas -, quando disponibilizamos a análise morfológica em ambiente digital de
forma integral e simultânea. As informações são fornecidas em curto espaço de tempo e com margem de erro desprezível.

UM EXEMPLO DE EMPREGO DE MÉTODO MATEMÁTICO-ESTATÍSTICO-COMPUTACIONAL EM ANÁLISE
LITERÁRIA
Neide Ferreira Gaspar (FFLCH/USP, São Paulo - SP)
Muitos pesquisadores da área de Letras desconhecem a existência de ferramentas de informática para análise de textos. Esta
comunicação se propõe a falar da utilização de uma dessas ferramentas na análise de contos do Realismo Fantástico, buscando
responder à questão: seria possível mensurar a proximidade entre seis contos de duas autoras diferentes, Lygia Fagundes Telles e
Marguerite Yourcenar? A resposta foi obtida com o auxílio do programa Stablex, suporte de informática para o método desenvolvido por
André Camlong, da Universidade Toulouse-Le Mirail, que apresenta seu método no livro Méthode d´Analyse Lexicale, Textuelle et
Discursive e na série de artigos englobados sob o título Léxicometrie. O método se destina ao tratamento de dados lexicais, textuais e
discursivos, com o auxílio da estatística paramétrica. A partir dos textos, o programa cria léxicos de frequências: no Léxico Alfa, os itens
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são organizados em ordem alfabética; no Léxico Delta, em ordem decrescente de frequência. A partir do Léxico Delta, é gerada a Tabela
de Distribuição de Frequências (TDF). A TDF está na base dos cálculos estatísticos executados pelo programa. As TDFs geradas são,
necessariamente, variáveis, por serem específicas dos léxicos estudados, mas o programa faz uso de tabelas fixas, universais, como
as tabelas do khi2 de Fisher e as tabelas normais reduzidas. A Tabela dos Desvios Reduzidos (TDR) é uma matriz algébrica que permite
que se meçam todos os dados por um mesmo "metro". As distâncias são medidas em relação a um centro de gravidade, que é a média
reduzida a zero. O Stablex também gera representações geométricas, na forma de gráficos diversos, permitindo ao pesquisador
diversas visualizações do "distanciamento" do centro de gravidade. O Teste Estatístico da Correlação foi um dos recursos utilizado
neste estudo, e a Tabela da Correlação aponta, claramente, a proximidade entre os textos, fornecendo a resposta que se buscava.

GT 27 - TEXTO, REFERENCIAÇÃO E SENTIDO
Coordenadores: Rivaldo Capistrano de Souza Júnior e Vanda Maria da Silva Elias
O GT propõe uma discussão sobre a referenciação entendida como uma atividade discursiva (Mondada & Dubois, 2003; Koch, 2002;
2004; 2005; Koch & Marcuschi, 1998; Marcuschi, 2005; 2003), tendo-se por base as investigações atualmente realizadas no campo da
Linguística Textual. À concepção de referenciação aqui assumida, subjazem: i) uma concepção de linguagem como lugar de interação
por meio da qual os sujeitos se constituem e constituem ao outro, bem como a fatos, eventos, ações e coisas do mundo a que fazem
referência; ii) uma concepção de texto como um evento comunicativo- interacional para o qual concorrem ações linguísticas, cognitivas
e sociais (Beaugrande, 1997); iii) uma visão de contexto que envolve o co-texto, a situação de interação imediata, a situação mediata
(entorno sócio-político-cultural) e o contexto cognitivo dos interlocutores, que subsume todos os demais (Koch, 2002). Considerando a
importância dessa atividade para a progressão e coerência textuais e, por conseguinte, para o ensino da leitura e da escrita, será
analisado o processo referencial em gêneros textuais diversos, a fim de se verificar o modo pelo qual os referentes são constituídos e
mantidos na progressão textual, bem como as funções que assumem na produção de sentido. Os resultados indicam que os sujeitos
produtores, em consonância com seu propósito comunicativo, levando em conta o contexto de produção e veiculação, constroem
referentes de maneira negociada e ancorada em práticas sociais, a fim de que sejam identificados, situados, ativados, retomados e
desativados no curso da interação autor-texto-leitor. Devemos, portanto, dar a esse tópico atenção especial no campo das investigações
sobre texto e produção de sentido.

A FUNÇÃO TEXTUAL DAS EXPRESSÕES ENCAPSULADORAS EM DOIS CONTOS DE MACHADO DE
ASSIS
Marco Antônio Rosa Machado (UEG-UNICAMP; Campinas - SP)
Esta comunicação situa-se no âmbito da Linguística Textual e tem como objetivo principal descrever o uso de expressões nominais
definidas encapsuladoras (os rótulos) em dois contos de Machado de Assis ("Miloca" e "O espelho"), e o modo como tais expressões
contribuem para construção do sentido nesses textos. Para tanto, fundamenta-se nas pesquisas desenvolvidas por Mondada e Dubois
(1995), Koch e Marcuschi (1998), e Koch (2004), combinadas com os trabalhos de Francis (1994) e de Conte (1996). O pressuposto
fundamental desses estudos é o de que as expressões nominais desempenham um importante papel na constituição dos objetos-dediscurso, principalmente quando realizam a remissão textual por meio da rotulação ou encapsulamento. Argumentamos que o uso
dessas expressões nominais encapsuladores varia de acordo com o gênero no qual ocorrem e com os objetivos argumentativos do
produtor do texto. Nesse sentido, percebemos que, nos contos analisados, a função de tais expressões é mais textual e menos
avaliativa, pois têm a função de estabelecer a continuidade tópica, sendo responsáveis simultaneamente pelos dois grandes movimentos
de construção textual: retroação e progressão (Koch, 2001). Numa primeira análise, percebemos ainda que os rótulos usados
desempenham as funções de sumarização e de organização textual, já que encadeiam segmentos textuais, estabelecendo as relações
fóricas, responsáveis tanto pela coesão textual como pelo encadeamento tópico dos textos.

A REFERENCIAÇÃO NO TEXTO LEGAL: UM ESTUDO DO REFERENTE NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Nilce Vieira Campos Ferreira (IFTM-FAZU, Uberaba - MG)
Busca-se neste estudo reconhecer o processo de referenciação no texto legal, a fim de identificar suas regularidades. Adotando a
perspectiva do interacionismo sociodiscursivo e, nos termos de uma semântica do termo educação profissional, relacionar linguagem e
trabalho. O estudo busca, ainda, compreender como se configura discursivamente o referente, no foco da educação profissional em
textos produzidos na legislação educacional.

A REFERENCIAÇÃO POR MEIO DE PRÓ-FORMAS PRONOMINAIS EM HISTÓRIAS DA LITERATURA
INFANTIL
Everaldo Lima de Araújo (UFU, Uberlândia - MG; FPM, Patos de Minas - MG; FCJP, João Pinheiro - MG)
Sabemos que a literatura infantil, há tempos, tem encantado gerações, fazendo parte do imaginário, muitas vezes, não só infantil. Isso
pôde ser ainda mais notado após o boom da literatura infantil brasileira ocorrido na década de 1970, o que determinou cada vez mais a
produção, a variedade e a circulação desse gênero. Por se tratar de textos que circulam em grande quantidade nas nossas sociedade
e cultura atualmente, é que propomos o presente trabalho. Objetivamos observar como opera o uso de pró-formas pronominais como
elementos de referenciação em histórias da literatura infantil brasileira, especificamente naquelas voltadas para um leitor iniciante. Os
estudos da referenciação têm se mostrado cada vez mais produtivos no atual panorama das abordagens linguísticas, por entender que
não podemos pensar numa simples relação de representação das coisas ou de seus estados, mas sim devemos entender que há
práticas de construção desse objeto. Portanto, é um processo. Realizamos o estudo em questão a partir da análise de 50 (cinquenta)
histórias infantis da forma mencionada. Verificamos que esse tipo de referenciação é de uso simples e recorrente nessas histórias
infantis, o que tende a facilitar o processo de interpretabilidade por parte do leitor-criança, visto que a pró-forma pronominal demanda
pouco esforço na construção do objeto-de-discurso quando da sua ocorrência.

118

SELL - SIMPÓSIO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS - UFTM - Uberaba - MG

(ISSN 1984-7610)

A RELAÇÃO ENTRE REFERENCIAR E ARGUMENTAR EM GÊNERO ARGUMENTATIVO
Walleska Bernardino Silva (UFU, Uberlândia - MG)
Embasado pela Linguística Textual, este trabalho verificou de que maneira a referenciação se relaciona com a argumentação, utilizando
como corpus o artigo de opinião. Partindo da concepção de texto como lugar de construção interacional de sentidos e concebendo os
sujeitos como ativos, nossa proposta, de base sociocognitiva interacional, foi justificada pela intenção de se perceber como o homem
exerce sua capacidade de emitir juízos de valor, por meio da referenciação. Para tanto, optamos por focalizar as formas remissivas
nominais, cujo antecedente estivesse necessariamente inserido no co-texto. As expressões anafóricas nominais contempladas pela
pesquisa foram descritas em relação ao tipo; ao nome-núcleo e aos determinantes e modificadores do nome-núcleo. Com isso,
objetivamos identificar: a) o tipo de anáfora predominante nos textos e sua implicação; b) o viés argumentativo proposto pelo nomenúcleo do anaforizante e c) o grau de importância dos determinantes/modificadores do nome-núcleo na construção da argumentação.
O corpus desta pesquisa, de natureza quantitativa e qualitativa, constou de 30 artigos de opinião extraídos dos jornais: Folha de S. Paulo,
O Estado de São Paulo e Estado de Minas. Concebendo o fenômeno referencial como um processo, valemo-nos dos estudos de
Mondada e Dubois (2003), Apótheloz (2003), Maingueneau (2005) e Koch (2003a). Quanto às análises, verificamos que a predileção
das retomadas anafóricas foi pela anáfora infiel, com nome-núcleo genérico e descrições definidas antepostas ao nome nuclear. A partir
dessa constatação, consideramos que a relação referenciar e argumentar é bastante estreita em função, principalmente, dos termos
que acompanham o nome-núcleo, seja em posição anterior ou posterior. Esses termos determinam o modo como o referente é reapresentado
no discurso e, por isso, a argumentação está intimamente imbricada nas expressões anafóricas que apresentam algum tipo de
determinante, sendo o mais recorrente o artigo definido, favorecido por outro modificador.

ANÁFORAS DEFINICIONAIS E ANÁFORAS DIDÁTICAS EM MANUAIS DIDÁTICOS
Sarah Jane Pereira Santos (PUC-SP, São Paulo - SP)
No presente trabalho, objetivamos analisar as anáforas definicionais e anáforas didáticas presentes em textos de manuais didáticos da
disciplina História. Esta pesquisa teórico-analítica fundamenta-se em uma visão de língua sócio-cognitivo-interacional, de acordo com os
estudos de Mondada e Dubois (1995), Apothéloz e Reichler-Béguelin (1995), Koch, (2006) Marcuschi (1998) e Zamponi (2005). Nessa
perspectiva, a referenciação é entendida como um processo discursivo em que os sujeitos criam objetos-de-discurso para designar,
representar ou sugerir algo, de acordo com seus propósitos comunicativos. Fundamentados nessa concepção, focalizaremos o papel
das anáforas definicionais e didáticas como recursos de reformulação para facilitar a aprendizagem de conceitos ou definições.
Segundo Zamponi (2005), a anáfora definicional apresenta um hiperônimo (ou um hiperônimo corrigido que fornece informações de
natureza lexical ou enciclópédica) que faz referência ao definiendum (termo técnico) introduzido previamente. Essa anáfora contém o
definiens (a definição) e pode apresentar uma expressão que indica definição lexical (por exemplo: um tipo de ou uma espécie de).
Quanto à anáfora didática, apresenta primeiramente o definiens, introduzindo o referente e, posteriormente, o definiendum, no SN
anafórico. Para verificarmos o funcionamento dessas anáforas, selecionamos exemplos de coleções de manuais didáticos, de 5ª A 8ª
séries, destinados ao ensino de História. Essas amostras não se pautaram pelo critério quantitativo, mas compõem uma mostra
significativa desses recursos que contribuem à análise da estrutura e função dos mesmos em textos destinados ao ensino. Dessa
forma, a análise dessas anáforas em textos de manuais didáticos de História permite observar como esses procedimentos são
utilizados para tornar o conhecimento mais acessível para o leitor.

ANÁFORAS INDIRETAS EM TEXTOS DE ALUNOS
Jane Gasperini Apergis (PUC-SP, São Paulo - SP)
Neste trabalho, temos por objetivo verificar Anáforas Indiretas construídas em textos de alunos, fundamentados em estudos sobre
referenciação, de modo geral e, em especial, sobre o fenômeno da anaforização caracterizado pela inexistência de um antecedente
explícito (cf.: Apothéloz (1995); Schwarz (2000); Francis (2003); Marcuschi (2000); Koch (2003, 2004); Cavalcante (2000, 2003, 2005),
dentre outros. A fim de atingir o objetivo pretendido, construímos um corpus composto por produções escritas de alunos de 5ª a 8ª séries
do Ensino Fundamental II de uma escola da rede estadual de ensino. Os resultados indicam que os alunos, em seus textos, constroem
Anáforas Indiretas com base em relações semânticas ou em relações conceituais, garantindo a progressão e a coerência do texto.

ASPECTOS TOPONÍMICOS EM NOTÍCIA DO BRASIL, DE GABRIEL SOARES DE SOUZA
Genésio Seixas Souza (UFBA- UNEB, Salvador - BA)
O trabalho pretende um breve demonstrativo dos registros toponímicos inscritos no manuscrito quinhentista Notícia do Brasil de Gabriel
Soares de Sousa, sendo o corpus constituído de 270 capítulos segmentados em duas partes, onde na Parte I, um <<roteiro geral>> sobre
a costa do Brasil, apresentar-se-á, brevemente, alguns elementos lexicais representativos da toponímia de origem portuguesa e
indígena. Tendo o Roteiro Geral com largas informações de toda a costa que pertence ao Estado do Brasil e a descripção de muitos
lugares della especialmente da Bahia de Todos os Santos um vasto campo semântico que, no escopo do inventário lexicográfico, abarca
as múltiplas denominações onomásticas no que tange às especificações do delineamento geomórfico da linha costeira marítima da
Carreira do Brasil, validam a obra notável de Gabriel Soares, tida como a "enciclopédia do século XVI". A compilação dos dados
registrados, que compõem o glossário, mostra um pequeno recorte da minha tese de doutoramento, que objetiva destacar, confrontar
e comentar a passagem de um designativo comum de língua à categoria de topônimo, como resultado de um mecanismo espontâneo de
nomeação, embora motivado externamente pelas conjunções do meio. Buscando uma metodologia que comporte um ordenamento
através das taxeonomias toponímicas, utiliza-se os geomorfotopônimos, designação em que se acham situadas as formações litorâneas,
dado à natureza do códice em estudo e da terminologia específica dos acidentes geográficos assinalados. Perseguindo a mudança
toponímica que possa ser identificada através de uma interface entre o séc. XVI e o momento atual, procurar-se-á situar no Tratado e
nos documentos cartográficos dos séculos posteriores, todas as substituições que se efetivaram no decorrer dos séculos, seja no
escopo roteirístico do códice, seja na descrição da gênese da cidade da Baía, abordagens intervenções centradas em uma perspectiva
histórico-diacrônica.
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EXPRESSÕES REFERENCIAIS EM EDITORIAIS: FOCO NA PARAGRAFAÇÃO
Cristiano Pereira Miranda dos Santos (PUC-SP)
Esta comunicação trata do uso de expressões nominais referenciais como marcadores cognitivos de parágrafos e organizadores da
macroestrutura textual de editoriais de jornal. Na perspectiva da referenciação (cf. MONDADA; DUBOIS, 1995, 2003), pretende-se
analisar como as expressões referenciais podem contribuir para a paragrafação, em especial, de editoriais de jornal. Essa análise situase no campo da Linguística Textual cujo posicionamento considera o texto como uma atividade de interação social. Baseia-se,
especificamente, em estudos da referenciação entendida como construção de objetos-de-discurso. O corpus da pesquisa constitui-se
de dez editoriais publicados, em 2007, no jornal Folha de S. Paulo. Os resultados obtidos indicam que expressões referenciais
contribuem para a paragrafação de textos do gênero editorial de jornal.

REFERENCIAÇÃO EM FÓRUNS EDUCACIONAIS DIGITAIS ON-LINE
Danielle Maximo Plens Pinelli (PUC - SP. Bolsista CAPES)
Fundamentado em estudos sobre o fenômeno da referenciação, por um lado, e em estudos sobre a escrita digital, por outro lado, o
presente trabalho tem por finalidade propor uma discussão sobre a atividade referencial realizada em contexto digital. Partindo do
pressuposto de que a referenciação é uma atividade por meio da qual os sujeitos em interação constroem e reconstroem os objetos a
que fazem referência no curso mesmo desse processo, analisaremos expressões nominais referenciais constituídas em fóruns
educacionais na Internet. A análise do corpus apontou que os participantes dos fóruns produzem em sua atividade discursiva expressões
referenciais não só como estratégia de organização e progressão tópica, mas também como estratégia de digressão e "fuga" do tópico
em questão, gerando a necessidade de intervenção do moderador/professor.

REFERENCIAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE SENTIDO E ENCADEAMENTO ARGUMENTATIVO
Maria Gorette da Silva Ferreira (UFMG, Belo Horizonte - MG)
A forma como referir os fatos constitui uma das escolhas do sujeito, inserido nas práticas sociais cotidianas. É uma escolha que
direciona os seus interlocutores para o seu projeto de dizer, ou seja, mais do que informar o que se pretende é a adesão do outro nesse
projeto. Dessa forma, é determinante, na produção e leitura de um texto, a consciência de que o sentido do texto e o encadeamento
argumentativo dependem dessas escolhas, o que aponta para importância de estudos acerca dessa temática. Pretendendo contribuir
para os estudos sobre referenciação, discutimos, no presente trabalho, como o processo de referenciação é constitutivo do sentido e
como auxilia no encadeamento argumentativo do texto, objetivamos analisar como os produtores referiram os fatos em um texto inserido
no gênero carta aberta, intitulado Reitor manda despejar estudantes, que circulou numa universidade estadual baiana, num período de
conflito acerca da ocupação/invasão de um dos seus prédios. Para tanto, baseamo-nos nos pressupostos da Linguística Textual,
especificamente em estudos de Koch (2005) e Marcuschi (2001), defensores da referenciação como atividade discursiva. No texto,
procedemos, primeiramente a uma breve abordagem teórica sobre o tema e depois comentamos sobre alguns referentes que consideramos
interessantes, para, em seguida, abordarmos a maneira como os referentes que significam os participantes da cena e os referentes que
significam o que é "disputado" foram construídos no texto analisado. A análise nos permite afirmar que os seus produtores, ao fazerem
determinadas escolhas de falar sobre o real, que, nessa perspectiva, é construído discursivamente a partir de acordos entre os
interlocutores envolvidos num projeto de dizer, colocam-se contrários às políticas implementadas (ou não) pela Administração da
Instituição onde o texto circulou e, para assim se posicionarem, realizam escolhas lexicais compatíveis com a posição assumida e com
o gênero que selecionaram para essa prática comunicativa.

GT 28 - QUESTÕES DE AQUISIÇÃO DE LÍNGUA MATERNA: FALA, ESCRITA E LEITURA
Coordenadoras: Erislane Rodrigues Ribeiro e Gisele da Paz Nunes
Este GT objetiva propor discussões a respeito da aquisição de língua materna, seja no âmbito da escrita, fala ou leitura e, por fim, fazer
uma co-relação entre esses três aspectos da aquisição de língua. Após profundas discussões que apontam caminhos diversos, o
problema do ensino de língua materna / aquisição da escrita e da leitura ainda persiste na grande maioria das escolas e ainda temos muito
que discutir a respeito disso. As reflexões aqui propostas deverão permitir estabelecer parâmetros mais complexos em relação à
aquisição de língua materna, seja escrita, fala ou leitura, inclusive no que diz respeito à aquisição da ortografia. Já nas séries iniciais, os
alunos percebem que a escrita tem relação com a fala, mas observam que nem tudo é igual. Fala e escrita se diferem em muitas
dimensões: nos seus modos de aquisição; nas suas condições de produção, transmissão e recepção; nos meios pelos quais os
elementos de estrutura são organizados. Na verdade há um "canyon" entre uma e outra. Para muitos estudiosos do conhecimento, em
relação à aquisição da escrita, os erros são "tateios cognitivos" que a criança percorre na busca de relações entre o que já domina (fala)
e o que está aprendendo (escrita). Precisamos perceber que o aluno não necessita de conhecimento científico para utilizar bem a sua
língua. Ele fala, comunica-se, expressa-se claramente na língua oral, no entanto, na escrita cria-se tal confusão que o aluno sofre um
bloqueio a ponto de não conseguir se organizar em palavras. Algumas questões se evidenciam: até que ponto a fonética e a fonologia
influenciam de maneira benéfica ou não na aquisição da linguagem escrita? Ensinar a escrever é ensinar a ler? O professor alfabetizador
precisa saber linguística para alfabetizar bem? Que erros ortográficos, na fase de aquisição da linguagem, são provocados pela
pronúncia das palavras? Como lidar com esses erros? De que forma o problema social da estigmatização causado por "erros de fala"
e "erros de escrita" pode ser contornado?

INFLUÊNCIA DOS PROCESSOS FONOLÓGICOS NA AQUISIÇÃO DA LÍNGUA ESCRITA
Gisele da Paz Nunes (UFG, Catalão-GO)
Mesmo após profundas discussões que apontam caminhos diversos, o problema do ensino de língua materna / aquisição da escrita
ainda persiste na grande maioria das escolas e ainda temos muito o que discutir a respeito desse assunto. A contribuição da linguística
é imprescindível, pois, como afirmam Genouvrier e Peytard (1974:218), "ela já permitiu ao ensino das línguas estrangeiras realizar
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progressos espetaculares; pode agora trazer para o do português língua materna - e particularmente pelo viés da gramática, - suas
forças vivas". Já nas séries iniciais, os alunos percebem que a escrita tem relação com a fala, mas nem tudo é igual. Fávero, Andrade
e Aquino (1999: 69, apud Massini-Cagliari 2001: 30) "mostram que a fala e a escrita diferem em muitas dimensões: nos seus modos de
aquisição; nas suas condições de produção, transmissão e recepção; nos meios pelos quais os elementos de estrutura são organizados".
Assim sendo, na primeira fase de aquisição da escrita, o aluno já é capaz de escrever, estabelecendo correspondência entre o falado
e o escrito, mas isso não significa que já escreva ortograficamente, estando, portanto, sujeito a variados erros. Para muitos estudiosos,
os erros são "tateios cognitivos" que a criança percorre na busca de relações entre o que já domina (oral) e o que está aprendendo
(escrita). O professor alfabetizador precisa saber linguística para alfabetizar bem? Que erros na fase de aquisição da linguagem são
provocados pela pronúncia das palavras? Como lidar com esses erros? De que forma o problema social da estigmatização causado por
"erros de fala" e "erros de escrita" pode ser contornado? Como a criança elabora sua escrita e como os sons das palavras, ouvidos
todos os dias, influenciam na sua alfabetização provocando o "erro" na grafia infantil, e quais as implicações, complicações e relevância
desses "erros" na aprendizagem da escrita na língua materna?Em outras palavras, alguns processos fonológicos (ditongação, síncope,
monotongação, apagamento, epêntese) influenciam na aquisição da escrita e provocam erros ortográficos. Como contornar esse
problema?

LEITURA, DISCURSO E ENSINO
Erislane Rodrigues Ribeiro (UFG, Catalão-GO)
Preocupações teóricas sobre a leitura estão presentes em trabalhos de diversas áreas, os quais, em decorrência da importância que
o ato de ler foi assumindo na vida do homem, lhe atribuem um lugar de destaque dentre as diversas ações dos sujeitos no mundo. As
respostas dadas a essas questões têm variado não apenas diacronicamente, mas também sincronicamente ___ devido à diversidade
de disciplinas preocupadas com a questão, além das diferentes posições teóricas e enfoques assumidos no interior de um mesmo
campo. Essa crescente preocupação teórica talvez ainda não tenha tido, no entanto, uma justa correspondência no que diz respeito à
aplicação das teorias desenvolvidas sobre a leitura às diversas práticas da mesma, especialmente à prática da leitura em sala de aula.
Deste modo, pretendemos, com este trabalho, propor a aplicação de conceitos desenvolvidos pela Análise do discurso de linha francesa
(AD) ao trabalho do professor com a leitura em sala de aula, porque também a AD, cujo nascimento se deu como um método para a leitura
de textos, talvez tenha mantido em relação à matéria uma postura privilegiadamente teórica, deixando, para segundo plano, reflexões
sobre as práticas da leitura, dentre as quais se destacam as atividades pedagógicas de leitura, as quais, como se sabe, são produzidas
em condições muito particulares.

REFLEXÕES SOBRE A GRAFIA DA CODA SILÁBICA SIMPLES NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DO
ENUNCIADO ESCRITO POR ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Luana Passos (IBILCE/UNESP, São José do Rio Preto - SP)
A sílaba, na teoria métrica, é constituída de uma organização hierárquica interna tendo o núcleo como seu elemento essencial. Pode
também ser dividida em dois constituintes principais: o ataque e a coda. Segundo Bisol (1999), há restrições para o preenchimento
dessas posições: a segunda posição do onset só pode ser ocupada pelas soantes líquidas /l/ e /R/; a primeira posição de coda por
qualquer soante - /R/, /l/, /N/, /j/, e /w/ e pela fricativa coronal /S/; o preenchimento na segunda posição da coda somente por /S/. Na
presente apresentação, o objetivo é analisar os processos envolvidos na grafia da coda simples, somente quando preenchidos por
segmentos consonantais, examinando os "erros de escrita". Com base em dados de escrita de estudantes da Educação de Jovens e
Adultos (EJA), podemos perceber que essas escritas iniciais são importantes indícios para o entendimento desses sujeitos com a
linguagem, contribuindo, dessa forma, para a discussão mais profícua na explicação entre a análise que os dados das primeiras escritas
e as hipóteses que os adultos fazem das estruturas silábicas na aquisição da língua materna. A análise desses resultados será feita
levando-se em conta as reflexões de Abaurre (2001) diante da dificuldade das crianças em preencher, na escrita, a posição da coda
silábica. Teriam os alunos da EJA as mesmas dificuldades? Para alcançar nosso objetivo, serão analisados alguns dados retirados de
uma lista de nomes de animais que apresentaram coda simples. Primeiramente fizemos um levantamento das palavras ditadas e
selecionamos oito escritas. O maior registro foi da posição da coda lateral /l/, quando em posição acentuada e não acentuada da sílaba,
seguida pela vibrante /R/ e a fricativa /S/, ambas em posição acentuada, e posteriormente, a posição fricativa /S/ e nasal /N/ (representada
pela letra "m"), ambas em posição não acentuada.

PROCESSOS DE ALFABETIZAÇÃO EM REGIÃO DE FRONTEIRA: A ARGUMENTAÇÃO CONSTRUINDO A
CIDADANIA
Marilda Fátima Dias (UNEMAT/UNICAMP, Campinas - SP)
A proposta apresenta um tema pouco pesquisado, a região fronteiriça prevista nunca foi descrita ou estudada com esse enfoque e
pretende trazer dados inéditos, embricando alfabetização, argumentação e cidadania. Apresento o projeto de pesquisa "Processos de
alfabetização em região de fronteira: a argumentação construindo a cidadania", proposto para o DINTER em linguística Unicamp/Unemat. O
objeto principal é falas de crianças bolivianas e brasileiras que estão sendo alfabetizadas em escolas de fronteira. Desejo compreender
como essas crianças argumentam seus discursos nas línguas maternas e nas línguas de aprendizagem nas escolas de uma maneira que
mostrem sua forma de pensar a cidadania. Por meio da argumentação procurarei construir "lugares de cidadania", as visões que as
crianças têm a respeito de ser cidadão de um país e conviver em outro, com cultura, povo e uma língua diferente. Alguns direcionamentos:
"Como as crianças alfabetizandas em escolas de fronteira territorial constroem suas falas a respeito de cidadania?""Como está pensada
uma alfabetização para as escolas da fronteira Brasil/Bolívia?"; "A criança estrangeira está pensada nos planejamentos educacionais para
essas escolas?"; "Como o processo de alfabetização em escola estrangeira contribui para que a criança brasileira compreenda o Brasil
como sua terra pátria?" A região é a fronteira Cáceres-Brasil e San Matias-Bolívia; limitarei o número de duas escolas brasileiras para a
pesquisa sobre as crianças bolivianas e, em dez, as crianças que estudam em escolas bolivianas. A coleta dos dados será feita por meio
de entrevistas orais e escritas; por anotações durante visitas in loco; em visitas na Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-Brasil e
em San Matias-Bolívia e na Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso. Autores: Allisson; Althusser; Attiê; Castro; Chomsky;
Dauden; Ferreira; Garcia; Kato; Lobato; Lopes; Orlandi; Quadros; Ferrero; Lemle; Cagliari; Eglê Franchi e outros.
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O DITONGO FALADO NO PORTUGUÊS POR CRIANÇAS DESCENDENTES DE POMERANO
Aline Haese (UFES, Vitória - ES)
Apesar de o pomerano ser uma língua extinta na Europa, no Brasil, especificamente no Espírito Santo, existem grupos de descendentes
de imigrantes que ainda a utilizam, de forma que muitas crianças só aprendem o português ao entrar na escola. Isso torna difícil e
complexo o aprendizado de português por parte dessas crianças, levando-as, frequentemente, à reprovação e ao abandono escolar.
Tendo em vista esses dados, este estudo buscou avaliar o grau de domínio do português pelas crianças descendentes de pomeranos,
como forma de identificar suas principais dificuldades no aprendizado de língua portuguesa. A pesquisa realizou-se em duas localidades
do interior do município de Santa Maria de Jetibá (região serrana do Espírito Santo), onde há uma grande concentração desses
descendentes e o uso do pomerano é predominante. O objetivo principal foi analisar os processos de ditongação e monotongação. Para
isso, foram entrevistadas crianças de 1ª a 5ª série, que responderam a um questionário fonético-fonológico contendo perguntas
fechadas, ou seja, com respostas que apresentavam o ditongo em diferentes ambientes. Os resultados foram transcritos de acordo
com os símbolos do Alfabeto Fonético Internacional e, após a análise pôde-se identificar processos de monotongação que já eram
esperados, porém, houve uma incidência muito forte de processos de ditongação e também monotongação não esperados e não
regulares no sistema do português, tais como:
De um modo geral, percebeu-se que a influência
da língua materna, o pomerano, é muito forte no aprendizado de língua portuguesa das crianças entrevistadas. Tal fato, então, demanda
a preparação de um planejamento didático e pedagógico adequado e direcionado, que reconheça a pluriculturalidade e o multiculturalismo
presentes em nosso Estado, como forma de integrar os descendentes de pomerano em meio à sociedade, mas sem deixar que eles
percam sua identidade cultural e linguística.

RESUMOS DAS COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS
"TROPOS DOS DESCOBRIMENTOS E DA COLONIZAÇÃO DA AMÉRICA: O DISCURSO DO GÊNERO E A
VISÃO DA NATUREZA E DO MUNDO ANIMAL"
Pedro Carlos Louzada Fonseca (UFG, Goiânia - GO)
Este estudo examina alguns dos principais tropos constantes na literatura e na iconografia dos descobrimentos e da colonização da
América. Esse levantamento tropológico é feito na perspectiva do discurso do gênero vis-à-vis formas de representação simbólica da
natureza e do mundo animal. Mostra que o engendramento da realidade americana, ou seja, a sua configuração em imagens recorrentes
à natureza do feminino obedece a uma postura e a uma formação buscadas à tradição patriarcal da cultura ocidental. Assim enfocado,
o discurso verbal e a imagística dessa realidade se comprometem com uma retórica da conquista e da colonização caracteristicamente
andro-eurologocêntrica. Tendo isso por base, o estudo fará, por meio dos pressupostos teóricos do comparativismo, um cotejamento de
diversos textos da cronística do descobrimento e da colonização da América. Terá ainda como principal suporte teórico as reflexões da
crítica cultural conferidas em Hayden White, principalmente no seu Trópicos do discurso: ensaios de crítica cultural (1978). Esse
cotejamento visa examinar recursos e estratégicas imagéticas e simbólicas do tropo da feminização da América que, associado a outras
formações tropológicas, representa a natureza americana e o seu mundo animal de forma ideológica e política inerente ao projeto da
conquista e da colonização.

A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DO FALANTE DE LE - DESAFIOS LINGUÍSTICOS, COGNITIVOS E
CULTURAIS PARA APRENDIZES E PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA
Bruna Rodrigues do Amaral (UFMG, Belo Horizonte - MG)
Elisa Mattos de Sá (UFMG, Belo Horizonte - MG)
Este trabalho tem como principal objetivo refletir sobre o processo de construção identitária do falante de língua estrangeira, considerandose os elementos "língua", "cognição" e "cultura" e os desafios que esses fatores apresentam para o aprendiz e para o professor de LE.
As reflexões aqui elaboradas ancoram-se nos estudos de Bakhtin (1981), para o qual o sujeito se constrói nas relações sociais, à
medida que interage com outros sujeitos, de Hall (2006), segundo o qual o indivíduo constrói sua identidade a partir de sua atuação nos
mundos culturais que o cercam, e de Rajagopalan (2001), para quem a identidade está sempre sendo negociada e re-negociada. Por
essa perspectiva, de cunho sócio-interacionista, entende-se que a identidade do falante de língua inglesa é construída nas relações que
este estabelece com outros sujeitos em seu processo de aprendizagem, e pelos mundos culturais nos quais o indivíduo está inserido.
Como base nessas afirmativas, fica patente a importância do elemento "cultura" no processo de formação identitária em língua
estrangeira. Por outro lado, os elementos "língua" e "cognição", de igual importância, apresentam desafios de natureza distinta, que
envolvem a forma como o falante relaciona-se com o idioma em questão - e também com sua primeira língua, segundo Revuz (1998) e limitações cognitivas que podem influenciar o aprendizado e a formação da identidade do falante na língua estrangeira. O trabalho aqui
proposto discorre sobre o papel dos fatores linguísticos, cognitivos e culturais no processo de construção identitária do falante de língua
inglesa e apresenta sugestões e possíveis abordagens que visam a orientar o professor de inglês e enriquecer suas práticas de ensino.

A IMAGEM ESTRANHA COMO TRANSFIGURAÇÃO DO DESEJO
Nildecy de Miranda Bastos (UFBA, Salvador - BA)
Partindo de conceitos do escritor Hugo Friedrich (1978), que visualiza na estranheza da linguagem lírica um modo de reagir à banalidade
e de escapar às pressões da realidade, pretende-se ler imagens presentes nos poemas do escritor baiano Roberval Pereyr, buscando
desvendar que elementos da subjetividade moderna conferem à poesia moderna o seu caráter hermético. Charles Baudelaire, que, para
Hugo Friedrich, foi o primeiro grande teórico da lírica e do sentimento artístico modernos, sabia que "só se podia conseguir uma poesia
adequada ao destino de sua época captando o noturno e o anormal: único reduto no qual a alma, estranha a si própria, ainda pode
poetizar e escapar à trivialidade do 'progresso'" (FRIEDRICH, 1978, 32). Nossa leitura, insistindo no valor da linguagem lírica para o
homem contemporâneo, esforça-se se na defesa de que a poesia continua sendo o lugar de verificação de questões do indivíduo
moderno, num período em que torna difícil resolver a questão do ser, diante da unidade perdida.
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A MILITÂNCIA DO MOVIMENTO SOCIAL EM MÚSICA NEGRA ATRAVÉS DA POESIA DE GIL SCOTTHERON
Ivan Marcos Ribeiro (UFU, Uberlândia - MG)
Em tempos de afirmação negra e de discussão sobre etnias e o politicamente correto, surge à baila o substancial papel da literatura em
tais debates; como conseqüência, o presente trabalho visa uma breve discussão a respeito da obra de Gil Scott-Heron, poeta, músico
e ativista negro norte-americano. Seus textos são pesadamente carregados de crítica social e racial, atingindo pontos cruciais no que
tange aos direitos civis: liberdade de expressão, igualdade de direitos, repressão policial, segregação racial, entre outros. Isso é
claramente percebido em "canções-poema" como "Free Will", "Get out of the ghetto blues", em que letra e música se aliam na tentativa
de se transmitir uma mensagem ao mesmo tempo de crítica e de auto-afirmação. Já em "No knock", Scott-Heron retrata a repressão
policial dos anos 70, em que policiais podiam entrar nos lares americanos "sem serem anunciados", implicando aparentemente as casas
dos "unfavoured", os menos favorecidos ou, na visão do poeta, os negros: "No knock has been legislated for the people you've always
hated in this hell-hole we call home", ou ainda "no knock on my sisters' heads, no knock on my brothers' heads, and Double-lock your
doors because soon someone may be no-knocking (HA-HA) for you". Note-se que a mensagem não é apenas dirigida ao oprimido, mas
também ao opressor. Em "Did you hear what they said?", está o argumento contra a repressão policial, bem como contra a violência
corriqueira das ruas nos EUA: "Did you hear what they said? They said another brother is dead; they said he's dead, but he can't buried.
Come on, this can't be real…(…) They said he was shot in the head to say his country ". Um dos pontos mais altos de sua crítica
encontra-se em "Bicentennial Blues", um trocadilho com o bicentenário da independência americana, em que Gil Scott-Heron, trata da
história do blues, explicitando a importância do gênero nos Estados Unidos e (re)afirmando politicamente o papel do blues no contexto
social americano dos anos 70, intitulando-o de "lie detector blues". Inconteste o blues é musica e poesia, pois nasce da expressão mais
íntima dos escravos nas plantações de algodão no sul dos EUA, para depois transcender para outras instâncias; o blues é dividido pelo
jazz, mas não se desarmoniza; é acrescido de novas tendências mas não perde a força, como se poderá constatar neste trabalho.
Palavras-chave: literatura e música; blues; literatura norte-americana; crítica social; repressão.

A PREPARAÇÃO DE MATERIAL TERMINOLÓGICO PARA INGLÊS INSTRUMENTAL POR MEIO DE
FERRAMENTAS LINGUÍSTICO-COMPUTACIONAIS
Eduardo Batista da Silva (UNESP, São José do Rio Preto - SP)
O objetivo desse estudo é demonstrar por meio de análise quantitativa e qualitativa a eficácia de ferramentas linguístico-computacionais
na seleção de terminologia a ser ensinada. A fundamentação teórico-metodológica recorreu à Barros , 2004; Berber Sardinha , 2000,
2005; Biderman, 2001; Cabré, 2007; Cobb, 2007; Nation, 2003 e Sinclair, 2004. O corpus da pesquisa foi constituído exclusivamente
de material escrito na língua inglesa em diversas áreas de especialidade . Contudo , nosso objetivo específico é o estudo do domínio
das Redes Neurais Artificiais . A análise de dados permite concluir que a utilização da ferramenta Wordsmith Tools juntamente com
VocabProfile é viável e fornece resultados satisfatórios. Palavras-chave. Linguística de Corpus; Terminologia; Redes Neurais Artificiais;
Wordsmith Tools

COM CERTIDÃO DE NASCIMENTO, SOU CIDADÃO?: DISCURSIVIDADES ACERCA DA NOÇÃO DE
CIDADANIA
Rafaella Elisa da Silva Santos (UNEB, Salvador - BA)
Este trabalho, produto da pesquisa monográfica dessa autora, visou apreender as discursividades acerca do conceito de cidadania,
conceito complexo e instável, encontrados nas falas dos cidadãos comuns, sendo referenciado teoricamente pela Análise do Discurso
francesa. Deste modo, significações praticadas pelos cidadãos, a partir de suas realidades e influências advindas de discursos
variados, como os enunciados pela mídia, pela escola, dentre outros, muitas vezes fragmentados e todos ideologicamente comprometidos,
constituem-se no objetivo desse trabalho, e a pergunta que fazemos diz respeito à compreensão do tema da cidadania pelo cidadão
comum, alfabetizado e não-alfabetizado, com posses ou pertencentes a segmentos populares da sociedade. A partir de um primeiro
estudo bibliográfico, teórico, onde buscou-se levantar as concepções do termo cidadania e da condição do ser cidadão, e posteriormente
de uma pesquisa de campo, onde foram entrevistados 16 indivíduos, entre estudantes universitários e de nível médio, professores de
nível médio, dentre outras categorias, a partir de um roteiro de entrevistas semi-estruturadas para permitir interferências, composto por
14 questões que versam sobre apreensão da cidadania, buscou-se responder à questão proposta. Desta forma, cidadania é uma noção
que apresenta significações diversas, sendo entendida como trabalho, estudo, exercício de papéis na sociedade, ser consciente de
direitos e deveres e executá-los.

DESCRIÇÃO DO VOCATIVO NA ESTRUTURA SINTÁTICA DO PORTUGUÊS BRASILEIRO: UMA
ABORDAGEM SOCIOLINGUÍSTICA E GERATIVISTA
Juliana Costa Moreira (UFMG, Belo Horizonte - MG)
O presente trabalho tem por fim investigar o vocativo em construções do Português do Brasil (PB) dos séculos XIX e XX. Busca-se,
descrever, justificar e analisar as condições sob as quais este sintagma se realiza nas sentenças, utilizando um quadro teórico que
concilia noções da Teoria da Variação e Mudança (Weinreich, Labov e Herzog (1968) e Labov (1972, 1982, 1994)), noções do Programa
Minimalista (Chomsky, 1995), do Modelo de Derivação por fases (Chomsky, 2005) e também da proposta cartográfica de Rizzi (1997). Em
Moreira (2008), ao observar que o vocativo pode se apresentar em três posições na oração: [Voc + Or], [Or + Voc + Or] e [Or+ Voc],
realizamos uma análise variacionista das sentenças contendo vocativos ao longo de quatro sincronias: 1ª e 2ª metades dos séculos XIX
e XX. Constatamos um processo de mudança envolvendo as diferentes posições de colocação do vocativo na oração. Foi verificado
que a ordem [Or + Voc] apresenta perfil ascendente, com maior índice de ocorrência na segunda metade do século XX. Descrevemos,
portanto, neste trabalho, o comportamento sintático do vocativo em cada possível posição de colocação na sentença do Português
Brasileiro. A partir desta descrição, elucidamos a maneira pela qual este processo de mudança envolvendo a posição de colocação do
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vocativo na oração se dá na estrutura sintática do Português Brasileiro. A nossa hipótese a de que é na região chamada por Rizzi (op.
cit.) de periferia esquerda da sentença que o vocativo é gerado, na categoria que chamamos de Voc P, podendo, ainda, ser movido
dentro desta região. Postulamos, assim, uma ordenação das categorias da periferia esquerda, de modo a visibilizar o vocativo na
computação sintática, com base na configuração destas categorias proposta por Rizzi (op. cit), para alojar constituintes como o tópico
e/ou o foco. Ao apresentar as configurações arbóreas de construções contendo vocativos em cada posição em que se apresenta na
sentença, verificamos que é distinto o elemento que pode se mover para uma categoria situada acima de Voc P: ora o vocativo, ora um
constituinte interno à oração (TP), ou, ainda, a oração.

ESTRATÉGIAS DE AQUISIÇÃO DE VOCABULÁRIO DO INGLÊS: DESCRIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
Ubiratan da Silva Meireles (UEMC, Montes Claros - MG)
Este estudo investigou como brasileiros aprendizes de inglês como língua estrangeira usam determinadas estratégias para adquirir novo
vocabulário e para consolidá-lo. Assim, quarenta estratégias baseadas em Schmitt (1997) foram pesquisadas com a participação de
quatrocentos sujeitos entre 15 e 56 anos de idade, advindos de cursos de graduação em Letras e do Ensino Médio. Esses sujeitos
declararam o seu uso, não-uso, ou desconhecimento das estratégias em questão; classificaram-nas quanto ao seu grau de utilidade;
avaliaram a importância do vocabulário na aprendizagem de uma língua estrangeira e a maneira como este ensino vem sendo desenvolvido
em suas aulas de inglês. A coleta de dados consistiu na aplicação de um questionário, de quatro simulações e de um inventário de
estratégias, nesta ordem. Os dados foram tratados quantitativamente através da análise de frequência. Além disso, houve a aplicação
de testes estatísticos (qui-quadrado e o teste para duas proporções) para que fosse investigada uma possível correlação entre as
variáveis tempo de estudo, idade e uso de estratégias dos sujeitos do corrente estudo. O uso de estratégias desses sujeitos está muito
restrito a um pequeno número dessas e, em alguns momentos, algumas delas são usadas de maneira inadequada. Eles consideram o
vocabulário um aspecto muito importante na aprendizagem de uma L2, mas não estão completamente satisfeitos com a maneira como
este é ensinado; descartam algumas estratégias por não conhecê-las ou por não as considerarem úteis; têm consciência da importância
de determinadas estratégias, mas por algum impedimento não as usam. Há indícios de semelhança no uso de estratégias dos sujeitos
deste estudo e no de Schmitt (1997). Concluímos, então, que é de suma importância tratar a aprendizagem das estratégias pesquisadas
aqui, fornecendo aos aprendizes uma instrução formal de uma maneira sistemática e explícita.

MARIA GRAHAM E O CHILE, O DESENCONTRO DE DUAS CULTURAS
Isadora Eckardt da Silva (UNICAMP, Campinas - SP)
O presente trabalho pretende estudar o Journal of a Residence in Chile, da viajante e escritora britânica Maria Graham, que conta sua
estada no Chile no ano de 1822. O enfoque será sobre a influência britânica sobre a América do Sul no século XIX e sobre como esta
autora toma uma postura que defende os interesses de seu país de origem. Para o exame desta questão, baseei-me principalmente nas
seguintes obras: Journal of a Residence in Chile, de Maria Graham; História do Brasil, de Robert Southey; Maria, Lady Callcott, the creator
of Little Arthur, de Rosamund Brunel Gotch; e Os olhos do império: relatos de viagem e transculturação, de Mary Louise Pratt. Os estudos
sobre Graham versam sobre a riqueza subjetiva de sua narrativa, mas não analisam os aspectos políticos e históricos implicados na
produção de seus textos. Ela escreveu em princípios do século XIX, um momento de ebulição política em todo o mundo. Meu principal
objetivo é mostrar como este contexto aparece em Journal of a Residence in Chile, e também entender como estas circunstâncias
influenciaram a produção deste texto. Sendo Graham proveniente de uma Europa que se modernizava, isto explica porque ela via um
Chile de costumes bárbaros, pois lá as coisas ainda estavam muito atrasadas com relação à Europa. Seu diário também não foi apenas
um mero passatempo, pois Maria já era uma escritora consagrada quando chegou ao Chile, logo, seu livro era um trabalho sério. Também
concluí que no modo de narrar os episódios da viagem, encontramos uma disposição em forma de esferas que organizaria as diversas
camadas da narrativa, já que esta abarca muitos assuntos diferentes. No que se refere a questões políticas, vemos uma narradora que
toma uma postura de diplomata que defende os interesses da Inglaterra, ainda que nem sempre de maneira declarada.

O DISCURSO PUBLICITÁRIO E O DISCURSO ECOLÓGICO: UM ESTUDO À LUZ DO MODELO DE
ANÁLISE MODULAR
Fabiana Fernanda de Jesus Parreira (FALE/UFMG, Belo Horizonte - MG)
Este trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado que tem como objetivo investigar os efeitos de sentido decorrentes do entrecruzamento
dos discursos publicitário e ecológico em publicidades impressas veiculadas por uma revista de ampla circulação nacional, a Revista
Época. Em outras palavras, pretendemos através dessas publicidades, observar como se dá a articulação entre o discurso da
consciência ecológica e o discurso midiático publicitário, buscando investigar quais visões de mundo flutuam no nosso corpus e qual é
o papel do contexto sócio-histórico para a legitimação e efetivação do discurso publicitário. Adotamos como suporte teórico-metodológico
o Modelo de Análise Modular (MAM) desenvolvido por Eddy Roulet e colaboradores na Universidade de Genebra. Para a presente
exposição, apresentaremos uma peça publicitária do Banco Bradesco, visando vislumbrá-la a partir dos módulos referencial (dimensão
situacional) e hierárquico (dimensão textual), almejando, assim, investigar de que maneira as informações de ordem referencial são
delineadas na superfície textual do discurso, bem como quais relações são traçadas entre os constituintes textuais e as informações
estocadas na memória discursiva. Nossa escolha pelo MAM se dá devido a sua grande aplicabilidade (no que tange a discursos orais,
escritos, monológicos e dialógicos) e a seu caráter operacional e heurístico, sendo uma ferramenta que possibilita a simulação e a
descrição da organização complexa do discurso.

124

SELL - SIMPÓSIO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS - UFTM - Uberaba - MG

(ISSN 1984-7610)

RESUMOS
PAINÉIS

Nota:
Conteúdo e redação dos resumos são responsabilidade dos respectivos autores.

"QUEM CONTA UM CONTO, REESCREVE UM PONTO": LITERATURA, HISTÓRIA E IDENTIDADE NO
ROMANCE DE ALMEIDA FARIA
João Felipe Barbosa Borges (UFV, Viçosa - MG. Bolsista do PIBIC/CNPq)
É de bom tom, hoje, contestar contra uma rígida oposição das letras às ciências históricas, principalmente, num momento em que as
relações cada vez mais numerosas entre essas duas áreas do saber, quer no que diz respeito aos objetos, quer no que diz respeito aos
métodos, tornam-se cada vez mais contundentes. Todavia, as aproximações entre Literatura e História ainda são negadas por muitos
historiadores e literatos mais apegados à tradição: os primeiros, por acreditarem que o espírito inventivo e criador que se manifesta no
discurso literário não se dá na confecção historiográfica; os últimos, por constatarem no discurso histórico, a incapacidade de sondar
as camadas mais profundas da experiência humana. Com base nesse enfoque, nos voltamos, neste estudo, para a discussão das
relações entre Literatura e História no âmbito do romance português contemporâneo, focalizando a produção artística de um dos mais
significativos ficcionistas da literatura portuguesa atual, Almeida Faria. As obras desse escritor revelam um procedimento escritural que
rompe com as fronteiras entre o discurso literário e o histórico. Sob essa ótica, nossa pesquisa teve como objetivo principal situar,
através das obras O cavaleiro andante (1987) e O conquistador (1990), como a arte literária de Faria se apropria, reescreve e reinventa
a matéria oriunda da História, problematizando e questionando a legitimidade de acontecimentos do passado português e desestabilizando
a identidade da nação firmada por este passado. Como se poderá observar, metodologicamente, este estudo se embasará nos
pressupostos teóricos da Nova História Cultural, e é em consonância com as reflexões de autores como Georges Duby, Hayden White,
Peter Burke, Walter Benjamin, Linda Hutcheon, entre outros, que traçaremos uma investigação da expressão literária e do acontecimento
histórico, em conformidade com o horizonte dialógico e intertextual que vislumbra as relações entre Literatura e História. PALAVRASCHAVE: Almeida Faria; Literatura; História; Identidade.

A AVALIAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM (THE ASSESSMENT IN THE TEACHING
AND LEARNING PROCESS)
Sandra Maria Costa (UFTM, Uberaba - MG)
Quênia Cristina Gonçalves da Silva (UFTM, Uberaba - MG)
Gil José da Silva Neto (FUNORTE, Montes Claros - MG)
O termo avaliação nunca esteve tão em evidência quanto agora, porém, é importante insistir nessa temática para que os educadores
continuem refletindo e buscando novas maneiras de mudar a realidade . Por muito tempo a escola passou a ter o papel fundamental de
transmitir o saber escolar (DALBEN, 2006). Com isso, avaliação centrou-se em quantificar o conhecimento adquirido pelo aluno por meio
de notas e conceitos, comprometendo todo o processo de aprendizagem. Atualmente entende-se que avaliar deve garantir o direito de
aprender (DEMO, 1995). Para ele, é fundamental conjugar a avaliação com a aprendizagem, uma vez que esse é o seu significado
essencial. Avaliar não só para classificar, mas para acompanhar a evolução da aprendizagem do aluno. Afinal, o processo avaliativo
deve promover a inclusão, não a exclusão (VILAS BOAS, 2006). Para Saul (2001), esse é o significado da avaliação emancipatória. De
acordo com Esteban (2000), desenvolver uma nova postura avaliativa nas escolas requer reconstruir a prática avaliativa, visando uma
prática pedagógica comprometida com a inclusão, com o respeito às diferenças, com a construção coletiva do conhecimento. Segundo
Vilas Boas (2006), para que isso aconteça, é necessário que todos os profissionais da educação também tenham a chance de se
desenvolverem e de se atualizarem. O sucesso de seu trabalho conduz ao sucesso do aluno. Este estudo tem como objetivo discutir
sobre o caminho prolixo e sem sucesso que a avaliação tem trilhado, buscando emergir subsídios que possam prover êxito a essa
lamentável condição, sem portanto, a pretensão de esgotar a temática. O mesmo justifica-se por contribuir para que professores
interessados em modificar as práticas de avaliação que vem sendo desenvolvidas de forma descontextualizada e arraigada apenas a
notas e conceitos, possam garimpar suas atitudes como educadores, redefini-las e assim contribuir para a construção de uma
sociedade democrática e solidária. Palavras chave: Avaliação. Avaliação emancipatória. Avaliação formativa. Docência

A BIBLIOTECA ESCOLAR E O SILÊNCIO: ANÁLISE DISCURSIVA DE VOZES E DESENHOS DE
SUJEITOS-CRIANÇAS
Gustavo Grandini Bastos (USP, Ribeirão Preto - SP. Bolsista FAPESP)
Ludmila Tatiane Rodrigues de Almeida (USP, Ribeirão Preto - SP. Bolsista FAPESP)
Lucilia Maria Sousa Romão (USP, Ribeirão Preto - SP)
O nosso trabalho tem por objetivo refletir, à luz da Análise do Discurso de matriz francesa juntamente com as noções de biblioteca
escolar advindas da Ciência da Informação, sobre o modo como se estrutura o dizer dos sujeitos-escolares sobre a biblioteca escolar,
o bibliotecário e o mundo dos livros. Julgamos necessário investigar como essa instituição é caracterizada, discursivizada e imaginarizada,
pois com essa escuta temos a oportunidade de observar e interpretar o trabalho da memória discursiva fazendo emergir e atualizar
sentidos historicamente datados sobre leitura e instituições de leitura. Pretendemos, assim, perceber a produção histórica dos sentidos
e sondar como o silencio é significado por esses sujeitos. O corpus desse trabalho científico é constituído por uma seleção de desenhos
e recortes de dizeres de sujeitos-escolares do ensino fundamental, coletados em escolas da rede municipal e estadual de ensino. A
análise de dados indicia efeitos de ausência e de silenciamento da leitura como prática prazerosa, da biblioteca como espaço convidativo
e do bibliotecário como posição discursiva a facilitar a circulação de várias vozes e sentidos. Colocar em discurso a nudez desse
apagamento é um primeiro passo para que os sentidos legitimados sejam deslocados, rompidos e questionados, e para que outros
possam circular.

A ESPACIALIZAÇÃO EM "A GALINHA" DE VERGÍLIO FERREIRA E EM "UMA GALINHA" DE CLARICE
LISPECTOR
Fernanda Alvarenga Teles (UFTM, Uberaba - MG . Bolsista FAPEMIG)
Ozíris Borges Filho (Orientador. UFTM, Uberaba - MG)
JUSTIFICATIVA/OBJETIVOS: Baseado na teoria do espaço na obra literária, este trabalho visa fazer um estudo preciso e claro sobre a
espacialidade no conto A galinha de Vergílio Ferreira e em Uma galinha de Clarice Lispector. Após essa análise a respeito das estratégias
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narrativas utilizadas em ambos os contos e quais os efeitos de sentido criados dentro do texto literário, procederemos a um estudo
comparativo entre ambos. Assim, perceber-se-á as semelhanças e dissemelhanças entre os dois contos em análise. FUNDAMENTAÇÃO
TEÓRICA: Nesta pesquisa, centramos nossa atenção em quatro estudos do espaço. Primeiramente, começamos com a leitura da obra
A poética do espaço de Gaston Bachelard. Posteriormente, lemos o capítulo sobre o espaço que Iuri Lotman escreveu em seu livro A
estrutura do texto artístico, publicado em Portugal. Em seguida, analisamos a proposta de Osman Lins a respeito da espacialidade e que
se encontra no livro Lima Barreto e o espaço romanesco. Finalmente, nossa atenção concentrou-se no livro Espaço e literatura:
introdução à topoanálise de Ozíris Borges Filho. METODOLOGIA: Seguiremos um roteiro para uma efetiva TOPOANÁLISE e os princípios
da crítica estrutural e temática. Do ponto de vista estrutural, estudar-se-ão as técnicas utilizadas pelo narrador na construção de seu
texto, principalmente, do ponto de vista espacial. Paralelamente ao estudo dessas técnicas, refletir-se-á sobre o conteúdo que está na
base delas. Portanto, essa metodologia estrutural-temática refere-se tanto à uma abordagem intrínseca quanto extrínseca do texto
literário. RESULTADOS: Os contos possuem semelhanças e diferenças. Principalmente diferenças. As estratégias narrativas usadas
pelos narradores são peculiares a cada autor. O que, na verdade, aproxima os contos é apenas o título, uma coincidência. Inclusive a
temática é bastante diferente nos dois contos. O conto de Clarice Lispector tematiza a condição da mulher no mundo machista. O de
Vergílio trata da difícil relação entre pessoas mesmo que parentes.

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: INCLUSÃO EDUCACIONAL
Francini Mello Bento de Senne Marega (UFTM, Uberaba - MG)
Náire Belarmino de Carvalho (UFTM, Uberaba - MG)
Maria Célia Borges Dalberio (Orientadora. GPFORM/UFTM, Uberaba - MG)
A formação de professores é tema de estudos que se faz atual e necessário. A democratização do acesso à escola exige, no momento,
a democratização da aquisição do conhecimento. Por isso, o objetivo da pesquisa é conhecer o que pensam o professores sobre a
formação docente e sua relação com a inclusão educacional, bem como qual a contribuição que eles podem oferecer nesse sentido. A
inclusão educacional é um tema alardeado pelas políticas públicas assumida também pelo Estado de Minas. A investigação tem como
responsável o Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Formação de Professores e Qualidade de Ensino (GPEFORM). O trabalho, em
desenvolvimento, busca pela pesquisa bibliográfica conhecer as teorias recentes sobre a formação do professor e sua relação com o
ideário da inclusão educacional. As entrevistas semi-estruturadas servirão para explicitar o que pensam os professores da educação
básica que trabalham diretamente com a diversidade de alunos do sistema educacional. Os encontros de estudo, do GPEFORM,
favorecem a compreensão sobre a temática, que ganham maior clareza com os subsídios das leituras e, com certeza, das entrevistas
com os professores. Os primeiros resultados confirmam a necessidade de investimento na formação docente, tanto inicial quanto a
continuada. Por isso, a pesquisa tem relevância e vai contribuir com a discussão sobre a formação de professores. Palavras chaves:
Formação docente, Ensino de qualidade; Qualidade de ensino; Inclusão educacional

A FORMAÇÃO DOCENTE EM SAÚDE FRENTE AO PROCESSO DE HUMANIZAÇÃO
Ana Carolina de Assis Simões (UFTM, Uberaba - MG)
Maria Célia Borges Dalberio (Orientadora. GPFORM/UFTM, Uberaba - MG)
Este estudo teve como objetivo verificar a importância da formação de professores que atuam na graduação na área de saúde, bem
como a necessidade de redimensionamento de tal prática, frente ao processo de humanização. Para isso foi realizada uma revisão de
literatura, recorrendo à produção científica nacional que discute a presente temática. Inicialmente, constatamos que há duas dimensões
da formação docente em saúde e humanização: a primeira como processo de reflexão e a segunda como treinamento didático/exercício
docente. As transformações sociais exigem que os professores dialoguem criticamente com as propostas pedagógicas e acadêmicas,
assumindo um lugar de interlocutor. A formação do professor é um processo continuado. Momentos de formação podem contribuir para
teorizar a própria prática, desenvolvendo referenciais teórico-metodológicos que viabilizem uma reflexão crítica e comprometida. Os
resultados apontaram que ao longo dos anos houve uma evolução dos conceitos de saúde e bem estar, de prevenção de doenças e
promoção de saúde. A investigação apresenta relevância, pois revelou que uma nova formação de professores é uma utopia possível
para a mudança de uma consciência reflexiva e responsável em saúde. Diante do exposto, concluímos que toda mudança envolve um
processo de conscientização, o que pode levar tempo. Destacamos a importância de se produzir conhecimento acerca da formação de
professores da área de saúde, pois o professor deve possibilitar o compartilhamento do conhecimento e não apenas considerar o aluno
como sujeito de sua aprendizagem. Assim, na visão humanista, a eficácia do setor saúde é influenciada pela qualidade do fator humano
e do relacionamento que é estabelecido entre profissionais e usuários no atendimento, gerados por meio da educação oferecida pelos
professores nos cursos de graduação.

A FORMAÇÃO DOCENTE É CONDIÇÃO PARA A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Marcelo Alexandre Teodoro (UFTM, Uberaba - MG)
Iara Aparecida Garcia (UFTM, Uberaba - MG)
Maria Célia Borges Dalberio (Orientadora. GPFORM/UFTM, Uberaba - MG)
A formação de professores é tema de estudos que se faz atual e necessário. A democratização do acesso à escola exige a
democratização da aquisição do conhecimento e do acesso ao saber, preparando sujeitos com maior senso critico. Por isso, o objetivo
da pesquisa é conhecer o que pensam os professores sobre a formação docente e sua relação com a qualidade de ensino. Segundo
François Jacob somos seres programados, mas para aprender. Então, professores não devem ser apenas transmissores de conhecimento,
mas sim oferecer condições para que os educandos possam construir os próprios conceitos. A práxis pedagógica deve ser orientada
pelas concepções pedagógicas atuais e inovadoras, para melhorar os resultados da aquisição do saber. A qualidade do aprendizado
está relacionada e dependente do ensino de qualidade, no qual a conseqüência do ensino é a aprendizagem significativa. A investigação
tem como responsável o "GPEFORM" Grupo de Estudos e Pesquisa sobre "Formação de Professores e Qualidade de Ensino. A pesquisa
encontra-se desenvolvimento e, pela pesquisa bibliográfica, busca-se conhecer as teorias recentes sobre formação do professor,
tendo como meta a melhoria do processo educacional para melhores resultados. As entrevistas semi-estruturadas vão explicitar o que
pensam os professores da educação básica que trabalham no processo ensino-aprendizagem. Os encontros de estudo, do GPEFORM,
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favorecem a compreensão sobre a temática, que ganham maior clareza com os subsídios das leituras e, com certeza, das entrevistas
com os professores. Os primeiros resultados confirmam a necessidade de investimento na formação docente, tanto inicial quanto a
continuada. Por isso, a pesquisa tem relevância e vai contribuir com a discussão sobre a formação de professores e até indicar
soluções para os problemas explicitados.

A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Ana Carolina Martins Borges (UFTM, Uberaba - MG)
Rafael Carlos Martins (UFTM, Uberaba - MG)
Maria Célia Borges Dalberio (Orientadora. GPFORM/UFTM, Uberaba - MG)
O objetivo deste estudo foi conhecer e compreender a estrutura e organização de uma instituição de ensino infantil, bem como qual a
formação necessária aos professores que atuam nessa área. Procurou-se inicialmente avaliar como se dá e quais são os métodos
empregados no processo de aprendizagem das crianças. Segundo Piaget, o ser humano adapta-se ao meio (elaborando seu conhecimento
sobre ele), e o seu próprio funcionamento cognitivo vai se estruturando. Tudo o que é transmitido à criança que não seja compatível com
seu estágio de desenvolvimento cognitivo não é incorporado por ela. Na metodologia utilizamos a pesquisa bibliográfica sobre o tema.
Será realizada, ainda, análise de documentos como leis e políticas educacionais sobre a educação infantil; e visita à escola com
aplicação de entrevista aos educadores e pais. Nos primeiros resultados percebemos que a escola está preparada estruturalmente e
que os alunos são assistidos de forma abrangente e condizente com todas as suas necessidades. A função fundamental da escola é
criar oportunidades da criança agir sobre os objetos de conhecimento; o professor não deve ser apenas um transmissor de conhecimentos,
mas sim facilitar e desafiar a criança em seu processo de elaboração do conhecimento. Por isso, o investimento na formação docente,
é necessária e importante. A criança constrói o seu próprio conhecimento.

A INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS ATRAVÉS DO DISCURSO DE PIADAS
Priscila Faria de Moura (UFSJ, São João Del Rei - MG)
José Antônio Oliveira de Resende (Orientador. DELAC/UFSJ, São João Del Rei - MG)
As representações sociais são concepções de funcionamento social construídas historicamente. Essas representações são
constantemente negadas ou afirmadas nos discursos produzidos em um determinado meio social, passando por um processo de
incorporação. O objetivo dessa pesquisa é investigar como as representações sociais de bêbados são incorporadas através da ação
do ethos no discurso de piadas que apresentam cenas validadas. Para realizar a pesquisa foram utilizados alguns pressupostos
teóricos da análise do discurso francesa, com destaque aos trabalhos de Dominique Maingueneau. O corpus foi composto por piadas
retiradas do site www.piadas.com.br. Foram lidas 2.058 piadas sobre bêbados, das quais apenas 20 apresentaram cenas validadas.
Essas piadas foram analisadas abordando os aspectos de identidade sugeridos pelo ethos e também seus movimentos de incorporação
através das representações sociais e das cenas validadas evocadas nas piadas. Das 20 piadas coletadas, 60% possuíam cenas
validadas referentes a questões religiosas. As representações sociais de bêbados presentes nessas piadas relacionaram-se a
inconveniência, teimosia, lógica equivocada, falta de valores e falta de crenças. Todas as piadas analisadas apresentaram os três meios
de prova de uma boa argumentação: phrônesis, areté e eunóia. Colocando-se representações sociais de bêbados em contraponto às
representações religiosas (mencionadas através das cenas validadas), cria-se uma ruptura com o que é aceito, criando uma imagem
negativa do bêbado, legitimando uma posição "periférica" desse indivíduo diante da sociedade. Foi possível, portanto, constatar a
atuação do ethos nas piadas analisadas, através de sua função de credibilidade.

A INFLUÊNCIA DA FONÉTICA E DA FONOLOGIA NO ENSINO DE ORTOGRAFIA NO ENSINO
FUNDAMENTAL
Flávia Freitas de Oliveira (UFG, Catalão - GO. Bolsista PROLICEN)
Gisele da Paz Nunes (Orientadora. UFG, Catalão - GO)
O processo de alfabetização tem sido posto à prova desde o currículo vigente nas escolas perpassando e questionando o método de
ensino, o professor alfabetizador e até o material didático, que mesmo não sendo cartilha mantém o método do bá-bé-bi-bó-bu. Na fase
de alfabetização, surge a preocupação, para o educador, de como lidar com erros ortográficos, no entanto há professores que não
sabendo lidar com os erros aponta-os como patologias dos seus alunos. Assim, nossa proposta vai além de apontar erros ortográficos
em redações (que foram coletadas e analisadas formando nosso banco de dados). Questionamos os erros ortográficos levantando
hipóteses para sua explicação, pois entendemos que o aluno não comete erros ao acaso, mas relaciona fatos da fala com a escrita
como em "eu fazi" porque faz analogia com o passado de outros verbos que já conhece como "eu comi", "eu corri", "eu li"; ou ainda
quando escreve "disi" no lugar de "disse" transpondo a fala pra escrita, não comete erros absurdos, mas um erro possível para o
sistema de escrita do português. Como instrumento metodológico, criamos uma "tabela de erros" baseada em Cagliari (1989, p. 137 145) e Cagliari (1999), buscando classifica-los e diferencia-los, por exemplo, como erros de qualidade ortográfica, fonética ou fonológica,
a fim de evitar a criação de falsas patologias sobre erros que podem ser lingüisticamente explicados. Por fim, sugerimos atividades
específicas acreditando que cada erro necessitará tanto de uma explicação lingüística como de uma atividade específica para ser
sanado.

A INFLUÊNCIA CULTURAL NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA
Rodrigo de Andrade Sá Santos (FAZU, Uberaba - MG)
Esta pesquisa pretende abordar questões sobre a influência cultural no processo de aprendizagem da língua inglesa e a sua ocorrência
nos materiais didáticos e na abordagem do docente em sala de aula. Com a expansão da língua inglesa como língua franca internacional,
sua utilização e condições de produção passam a ser questões pertinentes não só aos usuários da língua inglesa como idioma materno,
mas também a todos os países que ensinam esse idioma como língua estrangeira. Os atuais acervos didáticos estabelecem os objetivos
para o ensino de inglês como língua estrangeira para os alunos em seus mais diversos meios acadêmicos de forma insatisfatória, em
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relação aos fatores culturais que permeiam, por exemplo, um maior entendimento textual. Em se tratando de um idioma tão amplamente
utilizado em várias partes do mundo, é natural que haja grande diversidade em relação à sua utilização, sendo interessante delimitar
como e por que a influência cultural atua como um ponto perpetuador da real constituição das características lingüísticas, a fim de se
entender como esse aspecto pode facilitar também as estratégias de comunicação. Temos aqui a importância dessa investigação para
o meio acadêmico. No estudo sobre tal influência, ao falar sobre os currículos escolares como disseminadores de cultura, precisa-se
estar atento para o fato de que toda educação, antes de se relacionar a uma filosofia, seleciona seus conteúdos, para que assim possa
transmitir às futuras gerações novas informações. Irá se realizar, portanto, uma análise sobre a abordagem do aspecto cultural tanto na
fala do professor quanto no material utilizado em sua respectiva instituição de ensino. Para a concretização deste trabalho, far-se-á o
uso da pesquisa de campo, sendo que serão entrevistados professores que atuam nas mais diferentes áreas do ensino de língua
estrangeira.

A INFLUÊNCIA DO TEATRO NO ENSINO DE LITERATURA
Allyne Fiorentino de Oliveira (UFTM, Uberaba - MG)
Priscilla Beatriz Silva Moreira (UFTM, Uberaba - MG)
A partir de análises de livros didáticos, percebemos que o texto dramático, que já foi tão importante para os gregos, é pouco ou
indevidamente estudado hoje nas escolas. Com nossas experiências como alunas, acreditamos que a arte teatral pode ser uma
ferramenta importante no ensino-aprendizagem de Literatura, no que diz respeito ao entendimento prévio dos gêneros literários e suas
variações; e também na área de Língua Portuguesa, auxiliando na interpretação de texto e leitura. Portanto, essa pesquisa, ainda em
andamento, propõe estudar como o teatro pode ser inserido nas aulas de Literatura. Iniciamos a pesquisa no segundo semestre de 2008
em uma escola pública de Uberaba, com dez alunos da 5ª série do ensino fundamental e montamos um grupo de teatro denominado
"Personas Mágicas". As oficinas de teatro são ministradas uma vez por semana e são planejadas juntamente com a professora de
português desses alunos a partir das matérias de Literatura que serão estudadas ao longo do ano. Com isso os alunos podem
experimentar na prática aquilo que aprendem em sala de aula e ainda treinar a oratória, a expressão corporal, a leitura e a interpretação
de texto. No primeiro semestre de 2009, ainda continuando as oficinas, faremos as observações dos alunos em suas salas de aula e
junto a professora vamos discutir se aconteceram melhorias depois das aulas de teatro. Para tanto, utilizaremos os princípios teatrais
de Stanislavski e a teoria de Luiza Barreto Leite e Sábato Magaldi. Na conclusão dessa pesquisa esperamos montar um plano de ensino
de literatura contextualizado ao teatro que poderá, com suas devidas adequações, ser implantado em qualquer série do ensino
fundamental.

A INFORMÁTICA APLICADA À PRODUÇÃO DE GÊNEROS TEXTUAIS E DISCURSIVOS NA EDUCAÇÃO
Giovanna Andrade e Silva (UFTM, Uberaba - MG. Bolsista PET-Letras)
Flávio Arantes do Amorim Barcelos (UFTM, Uberaba - MG)
O advento da economia globalizada e dos avanços tecnológicos em constante intensificação têm influenciado o cenário educacional e
impulsionado uma transformação nas práticas pedagógicas. Com isso, a informática vem adquirindo cada vez mais relevância na
sociedade do conhecimento e, sobretudo sua utilização como instrumento de ensino e aprendizagem. Assim, não se pode ignorar a
introdução do computador no ensino, menos ainda o uso desta nova tecnologia da informação e da comunicação como recurso de
aprendizagem dos alunos. O objetivo desta pesquisa é analisar a utilização da informática nas escolas públicas e privadas, problematizando
se os alunos estão sendo inseridos nessa realidade, no que tange à utilização da informática como recurso de aprendizagem da leitura
e produção de gêneros textuais e discursivos. Inicialmente, foram elaborados dois instrumentos, em forma de questionários, um
direcionado a alunos e o outro, aos diretores/coordenadores, para que, posteriormente, fossem escolhidas nove escolas, sendo três
municipais, três estaduais e três particulares, nas quais a pesquisa seria desenvolvida. Como segunda etapa desse estudo, foi
realizada a análise dos dados obtidos e dos depoimentos, para que então fosse estabelecido, graficamente, um panorama geral das
informações coletadas. Foi possível perceber um processo de inclusão digital que, sobretudo se apresenta em fase inicial e sem
delimitação de fins específicos para a mesma, a exemplo o ensino da produção de gêneros textuais e discursivos. Como complicadores
dessa inclusão, apesar de as escolas terem computadores disponíveis, notou-se a falta de pessoas com formação especializada em
informática que pudessem dar suporte aos alunos e até mesmo aos professores. Essa pesquisa propiciará reflexões em favor de uma
prática pedagógica colaborativa, com vistas à melhor inserção e desenvolvimento dos alunos no processo de ensino-aprendizagem,
processo esse que vem se afastando gradativamente do conservadorismo, na atual sociedade do conhecimento.

A INSCRIÇÃO SOCIAL DE SENTIDOS SOBRE A PROPAGANDA POLÍTICA
Flávio Cezar de Souza (FFCLRP/USP, Ribeirão Preto - SP)
Thaís Harumi Manfré Yado (FFCLRP/USP, Ribeirão Preto - SP. Bolsista FAPESP)
Lucilia Maria Sousa Romão (FFCLRP/USP, Ribeirão Preto - SP)
Na atual economia, o capital (re)cria a necessidade da circulação de mensagens publicitárias para a venda de produtos e que, ao longo
do tempo, técnicas de convencimento foram tornando-se cada vez mais convincentes. O objetivo desse trabalho é refletir sobre como
a propaganda faz parte do panorama geral da comunicação e está em constante envolvimento com fenômenos paralelos (Sant'Anna,
1998). Assim, a propaganda comercial surgiu na esteira da evolução dos meios físicos de comunicação e do aumento da produção
industrial; nesse contexto, o jornal surgiu como importante meio para o desenvolvimento da propaganda, que se espalhou para outros
veículos ao longo do tempo. A propaganda política inscreve sentidos de modo semelhante à propaganda de produtos consumíveis,
buscando favorecer a venda, no caso, de um dizer sobre temas como trabalho, saúde, educação. Uma propaganda pode ser a chave
de um sucesso comercial e eleitoral, e acontecimentos históricos como a revolução comunista e a ascensão do nazismo e do fascismo
nos dão prova disso, sendo utilizada para garantir a repetibilidade de certos enunciados, marcando o que deveria ser tido como
evidente, natural e aceito socialmente. Isso nos remete ao conceito de ideologia tal como a teoria discursiva (Pêcheux, 1969) propõe que
não há sentidos em interpretações, e toda interpretação nos leva a evidenciar alguns sentidos e apagar tantos outros através de nossa
relação com o simbólico e com as condições históricas. Nesse movimento ideológico, que sentidos de evidência são naturalizados entre
as relações imaginárias do sujeito e suas condições materiais. Portanto, entendemos que a propaganda eleitoral gratuita, sob a
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naturalidade dada pela pretensão de mostrar ao eleitor as diretrizes de cada partido e as qualidades de cada candidato, fixa sentidos
ideologicamente marcados fazendo parecer evidente que um candidato seja falado e representado na linguagem de um modo e não de
outro.

A LEITURA DE DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS NO COTIDIANO ESCOLAR (autor: Kátia Maria
Cappucci Fabri Ano:2002 )
Aíssa Rita Sisconeto (FAZU, Uberaba-MG)
Ane Marre Moreira (FAZU, Uberaba-MG)
Tamires Oliveira Silva (FAZU, Uberaba-MG)
Texto é uma sequência verbal(oral ou escrita) ou não verbal que dentro de um contexto forma um todo significativo.
Com base neste conceito, serão analisados os tipos de textos utilizados nas salas de aula. Este trabalho tem como objetivo fazer uma
reflexão acerca da atividade de leitura que está presente em todos os níveis educacionais e a relação dessa atividade com a tipologia
textual adotada pelos professores. Para isso, fundamenta-se nas obras de alguns autores, que explicam os recursos linguísticos
empregados nos textos, expõe exemplos de tipos de textos, como descritivos, dissertativos, injuntivos e narrativos, fazendo assim uma
abordagem sobre como os professores realizam trabalhos com textos interagindo não somente na significação, mas também na forma
de conhecimento da realidade do mundo. A análise apresentada apóia-se nos constructos teóricos de Travaglia (1991), Campedelli e
Souza (2000), Murrie (2000), Possenti (1981), Martins (1986), Freire (2001), Silva (1991), Alves (2002), Koch e Travaglia (1997). É
preciso que a leitura e a escrita no cotidiano escolar sejam significativas, tenham objetivos e propósitos definidos, não sejam colocados
como objetos em si, sem valor comunicativo. Dessa forma, a leitura deve ser marcada por variados tipos de textos, como charges,
contos, crônicas, editoriais, reportagens, receitas, já que esses textos fazem parte da vida do aluno, que pertence a uma comunidade
e que vive com diferentes expressões escritas.

A LEITURA DE UM TEXTO NA PERSPECTIVA DA ANÁLISE DO DISCURSO (FABRI, 2006)
Adeliana Cristina Araújo (FAZU, Uberaba - MG)
Adrielle Mariane G. Araújo (FAZU, Uberaba - MG)
Cristiane Souza dos Santos Fonseca (FAZU, Uberaba - MG)
Erika Cristina de Oliveira (FAZU, Uberaba-MG)
Juliana Urbano Santos Moreira(FAZU, Uberaba - MG)
Raquel Carneiro de Araújo(FAZU, Uberaba-MG)
Este trabalho pretende analisar o texto A Nova Carta de Caminha, partindo das reflexões feitas pela Análise do Discurso, tratada neste
estudo por AD, de linha francesa. O objetivo do estudo da AD é o discurso, sento o texto considerado como uma unidade de análise. Esse
objetivo é ao mesmo tempo social e histórico, havendo uma relação necessária entre ele e as condições de produção que o envolvem.
A relação do falante com o processo de produção das frases (enunciação) ou a relação do discurso com o grupo social a que ele se
destina. A leitura deve ser vista em uma perspectiva discursiva e, para isso, alguns fatos se impõem como: o de pensar a produção da
leitura como possível de ser trabalhada e não ensinada; o de que a leitura e a escrita fazem parte do processo de instauração dos
sentidos, sendo que o sujeito-leitor tem suas especificidades e sua história; o de que tanto o sujeito quanto os sentidos são determinados
histórica e ideologicamente e, por isso, há múltiplos e variados modos de leitura e, finalmente, de que a vida intelectual do leitor está
intimamente relacionada aos modos e efeitos de leitura de cada época e segmento social. Como base teórica, foram estudos Brandão
(1995), Geraldi (1981), Gondim (1999), Koch (1991), Maingueneau (1993) e Folha de São Paulo (1999). Como conclusão, constatamos
que o discurso é feito de sentidos e que para provocar determinados efeitos o autor do texto o estrutura apontando os caminhos que
o leitor deverá seguir.

A LITERATURA NO PERÍODO VITORIANO
Rejanne Tristão de Araújo (FAZU, Uberaba - MG)
O presente trabalho é um estudo da literatura inglesa noPeríodo Vitoriano, para verificar como as influências do contexto histórico,
social, político e econômico estão refletidas nas principais obras literárias deste período. A fundamentação teórica está firmada em
autores, tais como Burgess (2006), Borges (2002) e Silva (2005). O objetivo deste estudo é analisar o que se passava na Inglaterra do
século XIX e suas colônias, em termos de história, economia, filosofia, e que interferiu e está refletido nas principais obras literárias.
Acreditamos que este estudo levará a uma melhor compreensão tanto da sociedade inglesa daquele momento, como da sua literatura
e fornecerá subsídios para uma compreensão maior da literatura atual neste mundo globalizado. Para a análise, foram selecionados
trechos de poemas/contos do período Vitoriano, nos quais podemos notar inferências sobre acontecimentos da época, dentre eles a
Revolução Industrial, o trabalho quase escravo, as filosofias que pairavam no ar. A pesquisa é de natureza bibliográfica e tem como
corpus fragmentos de poemas, contos e 'novels' (romances). A análise, em andamento, será pautada em como o contexto históricosocial se faz presente nas obras literárias e quais as transformações que ocorreram durante o período estudado e que deixaram
marcas na sociedade inglesa contemporânea. Palavras-chave: Literatura Inglesa. Período Vitoriano. Sociedade Inglesa.

A METÁFORA POÉTICA EM LETRAS DE MÚSICA DO COMPOSITOR CHICO BUARQUE DE HOLLANDA
DURANTE A DITADURA MILITAR (AMARAL, S. M., FABRI, K. M. C., 2008)
Diogo Silva Chagas (FAZU, Uberaba - MG)
Elisangela Geralda Rezende (FAZU, Uberaba - MG)
Marco Augusto Ciabotti (FAZU, Uberaba - MG)
A metáfora tem por função, na estilística, utilizar palavras com diferentes sentidos e interpretações. Ao utilizar linguagens metafóricas
percebe-se o quanto a língua é dinâmica e polissêmica, e as palavras adquirem vários significados. O trabalho resenhado em questão
teve por objetivo analisar as metáforas empregadas pelo compositor Chico Buarque de Hollanda, nas letras de suas músicas compostas,
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no período de 1964 a 1980, para disfarçar uma voz de protesto contra o regime militar. O estudo baseou-se nas teorias de Barthes
(1971), Cereja e Magalhães (1999), Martins, (2003), Zanotto (1998), Almeida (1986), Marchuschi (2000), Werneck (2004), Meneses
(2002), Fernandes (2004) e Braga-Torres (2004). Este trabalho é de natureza bibliográfica complementado por pesquisas documentais.
A coleta do corpus de pesquisa foi feita através da leitura da obra Chico Buarque de Hollanda 1944 - Letra e Música (2004). Para tais
verificações, foram selecionadas as composições: "Apesar de você" (1970), "Rosa dos Ventos" (1970) e "Cálice" (1973). Em "Apesar
de Você" o músico propõe um momento presente para um futuro libertador. Isto é observado pelo fato de que no início da música temos
a realidade da opressão, relacionando a palavra Você ao Presidente Médici e com o desenvolver da música percebe-se esse ar de
libertação. Já na canção "Rosa dos Ventos", composta em 1970, há apenas o retrato sociocultural da época. E, para finalizar, em
"Cálice", remete ao momento social da ditadura militar. A palavra Cálice apresenta na música dois sentidos: o de "silêncio" imposto pelo
regime ditatorial e "morte". Conclui-se que as metáforas nas músicas de Chico Buarque trouxeram a expressão artística da época, que
sofria opressão da censura, trabalhando de forma criativa, os sentimentos e desejos do povo nesse determinado período da história
brasileira.

A MÚSICA COMO INSTRUMENTO DE PRÁTICA NO ENSINO DA LÍNGUA INGLESA PARA CRIANÇAS E
JOVENS
Hannay Menegon Cordeiro (UFTM, Uberaba - MG)
Justificativa: Todos nós sabemos que as músicas são as maiores intérpretes dos sentimentos e gostos juvenis. Justamente por isto, se
tornam um material bastante atrativo, que se corretamente trabalhado pode contribuir na assimilação da língua inglesa e no desenvolvimento
de, entre outras, as habilidades receptivas (listening skill), tornando o aprendizado mais interessante para as crianças e jovens e,
consequentemente, mais proveitoso, já que uma maneira de ajudar os alunos na etapa do listening e ainda ter um motivo para discussão
(speaking) na classe é levar para a sala de aula algum tipo de gravação em que os alunos possam pressupor os sentimentos do falante
por meio de sua entonação. A pesquisa se baseia em várias vertentes de pensamento, e uma das mais relevantes delas é a Teoria das
Inteligências Múltiplas, criada por Howard Gardner e amplamente trabalhada no Brasil por Celso Antunes. Objetivos: Consolidar a
importância do uso de atividades complementares com músicas como ferramenta realmente eficaz para o desenvolvimento e aprimoramento
das muitas habilidades necessárias para a aquisição da língua inglesa, principalmente o listening skill. Métodos: Pesquisa bibliográfica,
pesquisa de campo, aplicação de questionários e realização de oficinas para a última série do ensino fundamental e médio em três
escolas estaduais e em três escolas particulares de Uberaba - MG. Pesquisa em andamento.

A PROMOÇÃO E PRESERVAÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA SOB O OLHAR DO OUTRO
Marina Gláucia Verzola (UNIFRAN, Franca - SP. Bolsista FAPESP)
O discurso sobre a promoção e preservação da língua portuguesa vem ganhando espaço na sociedade brasileira principalmente após
Aldo Rebelo propor o polêmico Projeto de Lei n. 1676/99. Recentemente, esse discurso está fortemente vinculado ao Acordo Ortográfico
de Língua Portuguesa de 1990. Nesse contexto, saber como outras nações interpretam essas discussões parece extremamente
relevante. O objetivo desta pesquisa é investigar como a imprensa diária norte-americana, em seus veículos de referência, representa
a língua portuguesa e a identidade dos seus falantes na atualização dos discursos sobre a preservação e promoção dessa língua.
Valendo-se de uma base teórica centrada na concepção dialógica de linguagem, especialmente aquela proposta por Mikhail Bakhtin, o
trabalho analisa, utilizando metodologia proposta por Carlo Ginzburg para a pesquisa nas ciências humanas (Paradigma Indiciário),
discursos sobre a língua portuguesa em textos publicados a partir de 1999 em cinco jornais norte-americanos de referência, em suas
versões on-line. Uma das hipóteses de que se parte é que esses jornais, nas raríssimas matérias/artigos que tomam por tema a língua
portuguesa, ressignificam o discurso de "promoção e preservação da língua portuguesa", presente nos discursos que tomam a língua
como objeto nos países lusófonos nas duas últimas décadas. Resultados da pesquisa indiciam que, quando esses jornais tomam por
tema a língua portuguesa, há uma ressignificação do discurso, a qual se relaciona com o lugar sócio-ideológico em que se posiciona o
sujeito norte-americano frente ao Brasil, país emergente no contexto político-econômico. Ressalta-se a relevância desta pesquisa (em
andamento) para as discussões políticas acerca da importância de planejamento lingüístico nas nações lusófonas e para a área da
análise do discurso: deseja-se valorizar o esforço teórico de olhar para a ressignificação quando do diálogo produzido nas relações
interdiscursivas.

A REALIZAÇÃO DO R "CAIPIRA" NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA, PONTAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
Nair Soares da Silva Souza (UFU, Uberlândia - MG)
O presente projeto tem como objetivo, analisar a realização do chamado R caipira na fala espontânea de moradores da zona urbana do
município de Ituiutaba, localizado no pontal do Triângulo Mineiro, no Planalto central do Brasil. A coleta de dados terá a seguinte
estratificação: 18 informantes, sendo 9 homens e 9 mulheres, contemplando as seguintes faixas etárias; de 15 a 25 anos; de 26 a 49
e 50 anos ou mais de idade, e o grau de escolaridade, entre 0 a 8 anos; de 9 a 11 e de 12 anos ou mais. As entrevistas primam pela fala
em narrativa de temas livres e/ou seguindo-se um roteiro de perguntas, sempre objetivando alcançar a fala o mais próximo possível do
vernáculo. Cada gravação dura entre 30 e 50 minutos. A fundamentação teórica baseia-se principalmente em: CAMARA JR. (1977);
AMARAL (1982); PRETI (1999); MOLLICA e BRAGA (2007); BISOL (2005); SILVA (2007). O projeto está em andamento, com algumas
entrevistas já realizadas. Após concluir todas as etapas, será feita a transcrição e a codificação dos dados coletados, e uma análise
estatística com o auxilio do programa GOLDVARB, para que o projeto possa ser parte integrante do banco de dados do dialeto do
Triângulo Mineiro, um projeto de maior extensão coordenado e desenvolvido pelo Prof. Dr. José Sueli de Magalhães.

A REDAÇÃO OFICIAL UTILIZADA EM UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR
Rodrigo Junqueira Souto (FAZU, Uberaba - MG. Pesquisador PIC)
Os estudos a serem realizados neste projeto têm como tema correspondências oficiais produzidas em uma Instituição Pública de Ensino
Superior na cidade de Uberaba-MG. Essa necessidade se deu porque os documentos que as instituições emitem e recebem diariamente
como: memorandos, ofícios, cartas, solicitações, licitações, comunicados possuem características especificas. Essa constatação
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permite observar que realizar a comunicação nos dias atuais parece fácil, mas, não é. A necessidade de escrever ou falar no âmbito
profissional é inevitável, por isso, é preciso meditar antes de emitir um documento ou uma fala. O objetivo deste estudo é analisar
tipologias de textos e discursos na correspondência oficial nos planos semântico, pragmático e/ou nível lexical utilizada em uma
instituição pública educacional para examinar a funcionalidade social e comunicativa dos recursos textuais e discursivos presentes
nestes tipos de textos. A pesquisa é exploratória e documental com a análise de correspondências em uma instituição federal, com
consulta a gramáticas, livros, manuais como o da Presidência da República e outros, de modo a ponderar as interferências nas
correspondências e se essas comunicações são atualizadas e desenvolvidas com melhoria contínua nos documentos expedidos na
instituição em estudo. Há ainda a necessidade de analisar como servidores emitem correspondências, considerando, por exemplo,
quando se deve redigir um memorando, quando é possível enviar um oficio e se seria melhor enviar uma carta ou não. Os resultados são
parciais, mas algumas conclusões já podem ser notadas: as marcas lingüísticas da oralidade são transpostas para o texto escrito,
causando ruídos, barreiras, dificuldade de entendimento. Outro aspecto conflitante é a determinação da função da correspondência que
muitas vezes impede a compreensão e o propósito comunicativo.

A RELAÇÃO PROFESSOR ALUNO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICAS DE UBERABA - MG
Andréa Carmen Alves de Paula (UFTM, Uberaba - MG)
Diego Milani Costa (UFTM, Uberaba - MG)
Josiane Amaral de Amorim (UFTM, Uberaba - MG)
A relação entre educador e educando é fator determinante do sucesso dos processos de aprendizagem. Delicada, tal relação tem sido
profundamente estudada por profissionais não só da área da educação, mas de outros ramos do conhecimento, como a medicina do
trabalho, em função do grande número de docentes que vêm apresentando problemas de saúde inerentes à função, e a psicologia,
devido aos traumas oriundos dos quadros psicologicamente insalubres aos quais alunos e mestres são expostos. Indisciplina por parte
dos alunos e despreparo por parte de professores são apontados como principais fatores da falência dessa relação. Esta pesquisa foi
inicialmente desenvolvida em atendimento a exigência da disciplina Fundamentos da Educação I do curso de Licenciatura em Letras da
Universidade de Federal do Triângulo Mineiro - UFTM, ministrada pela Professora Dra. Maria Célia Borges Dalbério. Seu objetivo maior é
colocar em discussão os vários aspectos da relação professor aluno nas instituições de ensino públicas de Uberaba - MG. Por meio de
entrevistas, serão abordados dez alunos e dez professores da rede pública de ensino acerca do tema. Resultados parciais apontam
uma relação sólida desde os primeiros anos da vida escolar até as séries finais do ensino fundamental, no ensino médio mostra-se
desgastada, restabelecendo-se no ensino superior. Baseando-se nesses resultados, a investigação torna-se relevante no intuito de
entender a problemática dessa relação e buscar alternativas para solidificá-la, facilitando o processo ensino aprendizagem.

A UTILIZAÇÃO DA ATIVIDADE LÚDICA COMO FERRAMENTA EFICAZ NO ENSINO DA LÍNGUA
ESPANHOLA PELAS ESCOLAS PARTICULARES DA CIDADE DE UBERABA
Cristiane Aparecida Gonçalves Pereira (FAZU, Uberaba - MG)
Márcia Camargos Souza (FAZU, Uberaba - MG)
O presente estudo, em andamento, tem como objetivos: identificar a relevância dos textos literários como componente didático no ensino
da Língua Espanhola; refletir sobre a importância da utilização de textos literários para promover a aprendizagem da Língua Espanhola;
identificar a abordagem cultural apresentada. Esse trabalho justifica-se pelo desejo de pesquisar o tema a partir do momento em que
cursava a disciplina de Literatura e por perceber que os textos literários são ferramentas riquíssimas para as aulas de língua estrangeira,
pois proporcionam uma grande variedade de histórias e situações que nos oferece a oportunidade de trabalhar a expressão escrita,
oral, auditiva e cultural de cada país do idioma espanhol, através de exercícios escritos e debates. Consideramos que os textos literários
têm um grande valor para a sociedade, pois a representam. Então, podemos acrescentar que eles são verdadeiros componentes
culturais no ensino de espanhol como língua estrangeira. Fundamentaremos este trabalho em teóricos como: Paraquett (2001); Gargallo
(1999), dentre outros da área de Literatura e ensino de língua estrangeira. Espera-se, com esse trabalho, mostrar aos professores de
Língua Espanhola que os textos literários são um importante instrumento no ensino do idioma. Trata-se de um estudo bibliográfico e
também de campo que possibilitará a coleta de dados por meio de um questionário direcionado aos professores e alunos de quatro
escolas, sendo duas escolas públicas e duas particulares do município de Uberaba-MG.

ANÁLISE DE CAPITU DE MACHADO DE ASSIS
Flávia Evarista Silva (FAZU, Uberaba - MG)
A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar a construção da identidade da personagem Capitu em Dom Casmurro, assim como
discutir a importância da metáfora "olhos de ressaca" utilizada pelo autor no processo de sedução ao leitor. A problematização que
originou a presente pesquisa está relacionada a verificar: a) de que forma Machado de Assis constrói a identidade de Capitu em Dom
Casmurro? b) que fatos e ou escolhas lexicais contribuem para formar as identidades de Capitu - vilã e Capitu - vitima? C) Capitu pode
ser considerada vitima ou vilã nesse enredo? Acreditamos que Capitu é um patrimônio feminino brasileiro, e que seu olhar " olhos de
ressaca" está ligado ao nosso, assim como seu fluido misterioso e energético, e que cada um de nós teria um pouco de seu olhar oblíquo.
O desenvolvimento deste trabalho baseia-se nos pressupostos metodológicos da pesquisa de base qualitativa e bibliográfica (Severino
2007). O corpus de estudo fundamenta-se no romance realista Dom Casmurro, Editora Ática edição. 32. Os estudos empreendidos
pelos autores Lopes(1974) e Schperjer(2008) justificamos a realização deste trabalho por considerarmos que Capitu de Machado de
Assis será sempre um enigma na nossa literatura: "decifra-me ou permaneço desafiando-te".é o que Capitu diz a todos os leitores, tal
fato aguça nossa curiosidade e nos motiva tentar desvendar os mistérios dessa menina, mulher, mãe, brasileira.
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ANÁLISE DOS VÍDEOS DAS SANDÁLIAS HAVAIANAS NA PERSPECTIVA DISCURSIVA
Wanessa de Sousa Gobbo (FAZU, Uberaba - MG)
Marcio Olegário Umbelino (FAZU, Uberaba - MG)
Considerando que as sandálias Havaianas estão no mercado de trabalho há muito tempo, que atualmente fazem parte do mundo da moda
e que tem adquirido um novo valor para o consumidor, este trabalho tem como objetivo: analisar que imagem é construída pela agência
publicitária, para as sandálias Havaianas em vídeos veiculados na mídia televisiva no ano de 2008; investigar de que forma as sandálias
Havaianas são apresentadas ao consumidor brasileiro, observando as escolhas lexicais utilizadas nesses vídeos; analisar se o cenário
e o enredo, apresentado no vídeo, contribuem ou não para a construção de uma imagem positiva para esse produto. As perguntas de
pesquisa que norteiam este trabalho são: a) de que forma as sandálias Havaianas são apresentadas ao consumidor brasileiro? b) que
escolhas lexicais são utilizadas nesses vídeos? c) que discursos estão implícitos nessas propagandas; d) o cenário e o enredo
apresentado no vídeo contribuem ou não para a construção de uma imagem positiva para esse produto? Acreditamos que vários fatores
contribuem para a construção de uma imagem positiva para esse produto, tais como: a escolha lexical da fala dos personagens; os
sentidos possíveis que o texto quer nos mostrar, bem como as falas que buscam uma aproximação do público-alvo. O desenvolvimento
deste trabalho baseia-se nos pressupostos metodológicos da pesquisa de base qualitativa. Constituem-se corpus para uma posterior
análise de quatro vídeos das sandálias Havaianas veiculados na TV durante o ano de 2008. Fundamentaremos esta pesquisa pelos
construtos teóricos da análise do discurso de linha francesa. Justificamos a realização deste trabalho por considerarmos que a análise
desses vídeos abrirá um leque para pesquisas, observando quais efeitos de sentidos que essas propagandas pretendem desencadear.

AS INFLUÊNCIAS DA LINGUAGEM DA INTERNET NOS ESTUDANTES DE LÍNGUA PORTUGUESA DAS
ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS DO BRASIL E SUAS CONSEQÜÊNCIAS
Isabella de Gregório Santos (GPELLP/UFTM, Uberaba - MG)
Nilda Abadia Frazão Cunha (Orientadora. GPELLP/UFTM, Uberaba - MG)
A linguagem dos jovens na internet começou a afetar a escrita do adolescente internauta em sala de aula. Como a maioria deles tem
acesso fácil à internet, acabam por absorver o internetês de maneira e tempo incríveis. O seu uso ilimitado pode trazer conseqüências
irreversíveis na forma de comunicação das pessoas. É preciso observar, principalmente, a intenção do usuário, por que ele emprega a
linguagem e aonde ele a emprega. Este trabalho quer mostrar como o internetês influenciaria os alunos de Língua Portuguesa de escolas
públicas e privadas do Brasil. Para isso, nos basearemos em dados de pesquisa de campo realizada nas escolas de Uberaba/MG.
Achamos pertinente uma afirmação generalizada no que diz respeito à grande massa de estudantes utilizadores desta linguagem. Não
que os eles sejam todos iguais na forma de pensar, no uso das palavras. É apenas um apanhado geral, o qual partirá de características
não pessoais, procedentes a toda e qualquer realidade. Devido à menor incidência de recursos para a população de classe baixa, como
tecnologias, internet, etc., obviamente o impacto do internetês nessas pessoas é menor. Mas não podemos descartar a possibilidade
disso crescer entre as escolas públicas, já que elas estão sendo gradativamente informatizadas pelo governo. A necessidade de
interação com o computador fez com que o internetês se difundisse muito rapidamente àqueles que têm acesso à internet. A todo tempo,
fala-se da interação com pessoas e o bom uso que fazemos das relações interpessoais. É possível observar uma referência bahktiniana
no sentido de aprendizado da linguagem. Para ele, ela é aprendida e apreendida durante a experiência da comunicação verbal viva. Ora,
se os jovens gastam a maior parte do dia em frente a um computador, na internet, que possibilita a interação em tempo real! Um meio de
comunicação característico da internet é o MSN, tão popular hoje em dia no mundo todo, além de muitos outros. Este, em particular, nos
permite observar em maior escala essa grande variação da linguagem, se assim podemos chamá-la. O aprendizado da escrita depende
da memória visual. Quando queremos lembrar a grafia de uma palavra, automaticamente a escrevemos nas mais diversas formas.
Talvez encontrem no internetês um recurso escrito alternativo, exatamente por ser simplificado e pobre de regras gramaticais e
lingüísticas. Mas, se pensarmos no fato de que nunca antes na história as crianças e adolescentes escreveram tanto, o estímulo ao uso
dessa variação poderia perfeitamente ser justificado. A busca pela tolerância de convivência entre as duas 'normas' seria um grande
recurso dentro da sala de aula. É sempre relevante mesclar a disciplina pedagógica com os interesses pessoais e atualidades. Devido
à expressiva mudança na linguagem que hoje é usada pelos internautas, é necessário que haja uma compreensão do problema, para
que assim encontremos um meio de impedir que isso afete de forma definitiva a LP e seu aprendizado.

AS VÁRIAS FACES DA AVALIAÇÃO
Heloisa da Cunha Fonseca (UFU, Uberlândia - MG. Bolsista FAPEMIG/ PIAIC)
O objetivo desta pesquisa é levantar as impressões da comunidade acadêmica a respeito do conceito AVALIAÇÃO e as mudanças que
esta vem sofrendo, principalmente na Universidade Federal de Uberlândia, após a implementação do Novo Projeto Político Pedagógico.
Para isso, além do estudo teórico, este trabalho conta com fóruns de discussão e aplicação de questionários discente e docente para
coleta de dados que demonstrem uma mudança ou não no que se refere às formas avaliativas. Falar sobre AVALIAÇÃO é, muitas vezes,
determiná-la como um conceito negativo, ou seja, algo finalizado e canonizado em uma forma de aplicação e verificação de dados que
geralmente surge sob o nome de "prova" e/ou "trabalho". Para fundamentar e defender que avaliar não é medir e levantar falhas dos
alunos, como fazem tão bem as provas, é que tomo por base alguns autores como ÁLVAREZ (2002), CARDINET (1989), CHEVALLARD
(1990), HADJI (2001), LUCKESI (2002), PERRENOUD (1999) e RIZZINI (1999). Assim, construindo uma nova visão sobre esse assunto,
a avaliação deve ter como intuito o progresso, a auto-reflexão, a autonomia e o engajamento dos estudantes e, nesse contexto,
acompanhar seu processo de desenvolvimento por meio de avaliações realmente coerentes e formativas.
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ASPECTOS TEÓRICOS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE EDUCADORES DE CRIANÇAS EM CRECHES
Carolina Feliciana Bracarense (UFTM - Uberaba, MG)
Diego Santiago Montandon (UFTM - Uberaba, MG)
Maria Célia Borges Dalberio( Orientadora. GPFORM/UFTM - Uberaba, MG)
Este trabalho realizado por revisão bibliográfica tem por objetivo investigar as formações necessárias para o exercício do cuidado de
crianças em creches e suas pendências legais, tendo como relevância científica a crescente necessidade de capacitação dos
educadores de crianças, já que o acesso às creches vem sendo difundido não apenas como um direito da mãe, mas principalmente com
sendo da criança. Do ponto de vista teórico, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, modificou o antigo enfoque filantrópico
das creches, cujo objetivo era de "guardar" a criança, para uma determinação em prol do cuidar e educar, de forma indissociável. Neste
contexto a formação profissional do Educador, ganha grande importância, já que estes deverão atender as metas do Referencial
curricular nacional para a educação infantil - RCNEI, proporcionando um desenvolvimento integral da criança e contribuindo para a sua
formação cidadã. Os resultados parciais desta pesquisa demonstram notável concepção de que a construção dos saberes e práticas
que integrem o educar na atenção infantil é um grande desafio, e que para o educador tornar-se também um recurso social, é necessário
um novo tipo de formação, baseada numa concepção integrada de desenvolvimento intelecto - social e educação infantil, que não
hierarquize atividades de educação.

BILINGUISMO: UMA VISÃO SOBRE AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Diego Mauricio Barbosa (UNIUBE, Uberaba - MG)
Lorrayne Sainça de Melo (UNIUBE, Uberaba - MG)
Muito tem sido discutido a respeito da formação de professores reflexivos, críticos de suas próprias práticas e que saibam utilizar em
suas aulas as questões de inclusão. Ao tratar de inclusão, percebe-se que muitos professores já lidam com surdos em sua sala de aula
e, no entanto, não entendem de LIBRAS, demonstrando que esse tema merece uma maior atenção de educadores e gestores. Assim,
ao pensar em educação como um todo, não podemos deixar de lado os surdos que, apesar de serem uma minoria lingüística, têm
garantido o seu direito a uma educação de qualidade. Pois assim como disse Couto-Lenzi (1997a), quem pode licitamente, negar aos
surdos seu legitimo direito de aprender a língua falada em seu país e de integrar-se à sociedade? Mas o esforço feito para educar os
surdos com os métodos mais tradicionais - Oralista/Comunicação Total - tem sido feito de forma errônea tratando-os como alunos
ouvintes e os resultados obtidos, com poucas exceções, são negativos, levando-se em conta o objetivo máximo da educação que é a
preparação e a formação do cidadão. Este pôster apresenta uma breve história da Comunidade surda e a Língua Brasileira de Sinais,
assim como o conceito e algumas críticas a respeito das três propostas de ensino para a pessoa surda: Oralismo, Comunicação total e
o Bilingüismo. O objetivo deste trabalho é conscientizar sobre a importância social e educacional do domínio da Libras pelos educadores,
desde sua formação inicial, ou seja, a partir das licenciaturas, e dando prosseguimento em sua formação contínua, preparando, assim,
o profissional para receber o aluno surdo em sua sala de aula, visando a inclusão do surdo na sociedade como cidadão.

CADÊ O "CUJO": UMA ANÁLISE LINGUÍSTICA
Maria Isabel de Sousa Bizinoto (FAZU, Uberaba-MG)
Lucimar da Silva (FAZU, Uberaba-MG)
Por meio desta pesquisa, pretende-se discutir a polêmica do uso ou não uso do pronome relativo "cujo". Para tanto, procuramos mostrar
usos adequados, bem como inadequações referentes à sua utilização, segundo a gramática normativa. Consideramos pertinente expor
uma análise comparativa da complexidade quanto ao uso social da linguagem e de se obedecer às normas fixadas, ditas como
"corretas" e de servir das mesmas. Por isso, não podemos deixar de mencionar a existência da diversidade ou da variação do emprego
de diferentes modos de falar, em situações reais de uso da língua, como forma de expressão do pensamento e comunicação humana.
A base teórica que norteou a realização deste estudo está na Sociolinguística Variacionista, que indaga a existência da heterogeneidade
linguística, existente na interação verbal e em estudos de Bechara (2001); Cegalla (2005); Alkimim (2001); Camacho (2001) e Bagno
(2007). A metodologia de estudo é por um lado qualitativa e por outro lado, quantitativa (SEVERINO, 2007). Mediante um trabalho de
campo, aplicamos coletivamente, no segundo semestre de 2008, três questões abertas, com o objetivo de verificar como os educandos
modificaram as respostas, com suas próprias palavras, a partir de sua elaboração pessoal. A partir daí, os dados foram organizados e
tabulados, procurando observar também a frequência com que ocorre o uso do cujo. Os sujeitos da pesquisa são 10 alunos do terceiro
ano, do ensino médio, com faixa etária de 17 e 18 anos, de classes sociais diversificadas, de uma escola particular na cidade de
Uberaba, Minas Gerais. Por serem educandos que dominam as práticas de leitura e escrita, teriam que transformar dois períodos
simples, em um período composto, utilizando-se do pronome relativo cujo. A razão desta proposta é discutir se realmente há sinais de
desaparecimento ou não do pronome relativo cujo. Assim, surgiram possibilidades de expressar um mesmo conteúdo informativo, de
maneiras diferentes, porém funcionais. Portanto os dados obtidos na pesquisa investigativa, que está em fase inicial, apontaram alguns
resultados já alcançados, e esses se relacionam com a variação linguística.

CARTUNS E TERRORISMO APÓS O 11 DE SETEMBRO
Émerson Quirino de Oliveira (FFCLRP/USP, Ribeirão Preto - SP)
Lucilia Maria Sousa Romão (FFCLRP/USP, Ribeirão Preto - SP)
Objetivos: Neste trabalho analisaremos, à luz dos postulados bakhtinianos, como são significados os efeitos do protecionismo americano
em relação ao atentado de 11 de setembro. Escolhemos, como corpus de análise, a comunicação visual de vários cartunistas e iremos
interpretar como o verbal e o não-verbal inscrevem discursos sobre a cultura mulçumana, o Estado americano e a violência. 2. Material
e Métodos: Utilizaremos a corrente bakhtiniana, e suas teorias do signo ideológico interdiscursividade e luta de classes, evidenciando
como os cartuns conseguem através da interdiscursividade denunciar,evidenciar as ideologias implícitas na sociedade norte americana
e também na sociedade oriental 3. Resultados e discussão: Mikhail Bakhtin reformulou toda a ciência lingüística, marcando que a língua
é fruto da atividade social em que o importante não é o enunciado, o produto, mas sim a enunciação e o processo de produção verbal.
Segundo ele, a língua é um fato social, cuja existência funda-se na necessidade de os falantes darem conta da luta pelo poder na esfera
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das relações sociais. A teoria bakhtiniana é essencialmente marxista (BAKHTIN, 1997) e define que todo signo é ideológico, o que implica
considerar a natureza social da língua e os atos de linguagem. Assim, uma bandeira, um animal, uma ferramenta, podem, em um dado
momento sócio-histórico, constituir um símbolo, uma identidade ou um ideal, porque "o signo se torna a arena onde se desenvolve a luta
de classes" (BARROS e FIORIN, p. 8)., 4. Conclusões: Como Bakhtin afirma, a língua é produto do contexto social e por isso pode ser
interpretada de diversos modos dependendo da classe social do falante, dito de outro modo, dependendo da posição social que ele
ocupa na trama social. , Buscamos mostrar como objetos simbólicos sobre o mesmo acontecimento inscrevem a polissemia de vozes,
a pluralidade de sentidos e as lutas de/pelo poder. No nosso caso, de um lado, observamos a voz dos imperialistas alegando que estão
defendendo-se de uma ameaça e perigo vindo do mundo árabe; do outro, temos a emergência da voz das facções consideradas
terroristas marcadas pelo uso da violência como forma de luta contra o domínio e exploração capitalista. Portanto, temos, nessas duas
vozes, a legitimação da violência, silenciando-a como prática trágica, cruel, dolorosa e bem viva no contexto da globalização.

CATEQUISTA: A FACE BRILHANTE DE UM EDUCADOR EM FORMAÇÃO
Vanessa Cristina da Fonsêca (UFTM, Uberaba - MG)
Maria Célia Borges Dalbério (Orientadora. GPFORM/UFTM, Uberaba - MG)
Professor é uma profissão fascinante, pois em nenhuma outra área se tem a oportunidade de desafiar a mente de outro ser humano e
despertar-lhe a criação de novas idéias, construir seu pensamento crítico e, enfim, transformar sua concepção de mundo. Essa idéia
baseia-se no pensamento de Sócrates, que propôs a maiêutica, como arte de dar a luz à verdade, como estratégia para fazer nascer
novas idéias. Um graduando em letras trabalha com conceitos que se estendem desde a comunicação até a psicopedagogia, isso lhe
confere habilidades (ou noções delas) para explorar e avaliar o processo educativo onde quer que ele ocorra. Basta ser audacioso para
perceber em um encontro de catequese, um ambiente riquíssimo para aplicar conceitos de sociolingüística, fundamentos da educação
ou demais disciplinas, que fazem parte do currículo da Licenciatura em Letras. O objetivo do presente estudo é discutir, subsidiado por
revisão bibliográfica e discussões da sala de aula, propostas para a melhoria na formação de catequistas, tendo em vista a diminuição
da evasão catequética. Pretendemos assim, aproveitar os importantes conhecimentos e teorias apresentadas em sala de aula, durante
o curso de Letras, como a Sociolingüística e a interdisciplinaridade. A proposta apresenta-se é relevante uma vez que se busca a
superação dos limites de atuação do professor, a fim de tornar-se um educador em qualquer ambiente, seja ele institucional/convencional
ou não formal.

CURSOS DE LÍNGUAS ON-LINE: REFLETINDO SOBRE O PAPEL DAS NOVAS TECNOLOGIAS NO
ENSINO DE LÍNGUAS
Lara Brenda Kuhn (UFU, Uberlândia - MG)
Este trabalho tem por objetivo apresentar um projeto de pesquisa desenvolvido no curso de mestrado em Estudos Lingüísticos da
Universidade Federal de Uberlândia. A pesquisa tem por objetivo geral investigar a proposta do ensino de francês do site FranCoclic. Os
objetivos específicos norteadores desta pesquisa são: (a)investigar a configuração do curso em relação às concepções de língua e
ensino e aprendizagem, (b) investigar a estrutura técnica e a base pedagógica do curso referentes à aplicação das tecnologias ao
ensino de línguas. O site analisado é resultado de uma parceria entre a Embaixada da França e o Ministério da Educação e apresenta,
entre outros, um curso destinado a pessoas interessadas na aprendizagem e no ensino da língua francesa. O corpus de pesquisa será
composto por atividades do módulo "Reflets-Brésil" do curso. Esta pesquisa será embasada teoricamente em estudos sobre tecnologias
de informação e comunicação, ensino e aprendizagem mediados por novas tecnologias e design de cursos on-line. A análise dos dados
será de natureza qualitativa. Acreditamos na pertinência deste trabalho, pois pesquisas com o intuito de descrever, analisar e avaliar
cursos de línguas on-line, assim como percebemos em estudos de Paiva (2000, 2001a, 2001b), Collins (2004), Kahn e Vega (1997), Moro
(2004), Filatro (2004) entre outros, podem ser formas de ponderarmos sobre o uso de novas tecnologias, sobretudo da internet, como
possíveis formas de inovação para o ensino e aprendizagem de línguas.

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO SISTEMA VOCÁLICO PRETÔNICO NA CIDADE DE SÃO GOTARDO
Maria do Carmo Lopes (UFU, Uberlândia - MG. Bolsista CNPq)
O presente resumo trata do projeto intitulado, O sistema vocálico pretônico na cidade de São Gotardo-MG, que visa descrever e analisar
a variação do sistema vocálico neste município, com enfoque no processo de alçamento dessas vogais. Inicialmente, serão feitas
leituras de textos teóricos referentes à fonética e fonologia do português brasileiro e, depois nos dedicaremos à literatura que aborda
a variação das pretônicas no português brasileiro. Dentre essas leituras podemos citar: BISOL (1981, 2005); MOLLICA e BRAGA (2004);
VIEGAS (1987); BISOL e BRESCANCINI (2002). Com o devido embasamento teórico, teremos como próxima meta a gravação de
entrevistas, com um tempo estipulado de no mínimo trinta minutos por entrevista, que serão alcançadas mediante um roteiro de perguntas
que vise a estimular a fala espontânea dos entrevistados. As entrevistas serão realizadas com dezoito informantes, que serão divididos
em células contendo informações específicas sobre o sexo, a faixa etária e o nível de escolaridade de cada entrevistado. Assim, com
essas informações, que são de suma importância para o trabalho, cada membro da comunidade terá a mesma chance de ser escolhido
para fazer parte da pesquisa. Terminadas as entrevistas, a próxima etapa consistirá na transcrição e codificação dos dados coletados,
para em seguida, com a ajuda do programa GOLDVARB, serem avaliados estatisticamente. Com base nos resultados oferecidos pelo
programa, partiremos para a etapa mais importante da pesquisa que diz respeito à interpretação dos resultados. Por fim, analisaremos
os dados coletados sobre as vogais pretônicas alcançados em outras pesquisas e acrescentaremos os resultados ao banco de dados
do dialeto do Triângulo Mineiro, que é coordenado pelo prof. Dr. José Sueli de Magalhães.

DESENCANTANDO OS CONTOS DE FADAS
Claudia Bomfim Martins (FAZU, Uberaba - MG)
Grasiele Cruz do Carmo (FAZU, Uberaba - MG)
Sabe-se que os contos de fadas se constituem em campo fértil para a compreensão dos aspectos culturais e psicológicos da
humanidade. Os contos, de origem celta, geralmente apresentam uma narrativa curta, transmitida oralmente, havendo a presença de
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herói ou heroína que enfrentam grandes obstáculos. Inicialmente usadas como entretenimento em reuniões para adultos, tais narrativas
invadiram o universo literário infantil e assumiram papel relevante na abordagem dos conflitos da infância. Sendo assim, o objetivo deste
trabalho é elucidar a origem dos contos de fadas, bem como sua utilização literária, enquanto exploração do imaginário infantil, e suas
implicações psicológicas, especialmente no que se refere à presença do elemento mítico. Para a realização deste trabalho, foi feito um
levantamento bibliográfico e posterior revisão, fundamentando-se em Amaral (2008), a partir de artigo presente na Revista Discutindo
Literatura, e em Bettelheim (1998), o que caracteriza uma pesquisa de natureza qualitativa. Pôde-se constatar o poder que os contos
de fadas exercem sobre o psiquismo infantil, principalmente porque retratam, simbolicamente, experiências cotidianas e apresentam
linguagem de estrutura simples, embora altamente simbólica. A escolha do tema se deu pelo desejo dos pesquisadores de se aprofundarem
nesse universo, além do prazer na leitura e na contação desse gênero ficcional.

DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR DA CRIANÇA NO AMBIENTE DA CRECHE: A CONTRIBUIÇÃO DO
EDUCADOR NA APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES ESTIMULADORAS
Bruno Costa Alves (UFTM, Uberaba - MG)
Maysa Alvarenga Ferreira (UFTM, Uberaba - MG)
Maria Célia Borges Dalbério (Orientadora. UFTM, Uberaba - MG)
O desenvolvimento da criança é norteado por vários estímulos, que vão desde as relações familiares às institucionalizadas. A primeira
instituição que recebe a criança costuma ser a creche, nela a criança tem contato com o educador, profissional especializado no
aprendizado e na estimulação infantil. A relevância deste trabalho se dá na análise da contribuição das atividades realizadas em creches
para desenvolvimento psicomotor da criança. Sendo seu objetivo principal a observação ao trabalho do educador, com formação
especializada em educação pré-escolar. O grande responsável na ordenação, aplicação e gerenciamento de atividades estimulatórias
do desenvolvimento. A educação psicomotora é a educação do movimento, que permite ao sujeito um comando inteligente de suas
ações físicas. Os primeiros anos de vida são de fundamental importância, visto que eles serão a base do desenvolvimento subsequente
e, a creche aparece como local onde esse desenvolvimento pode ocorrer para muitas crianças. A estimulação do desenvolvimento
motor deve primeiro nutrir o processo maturacional, permitindo o despertar das características de cada fase evolutiva, sem pretender
acelerar este processo, a ponto de provocar desajustamentos e desequilíbrio no processo do desenvolvimento. Por isso a formação do
educador necessita de base na segurança e na metodologia adequada para cada idade. Resultados parciais demonstram que diversas
dificuldades motoras apresentadas na vida adulta, têm como causa as tensões emocionais provocadas pelas instituições pré-escolares,
devido a uma estimulação inadequada, durante a infância. Deste modo, as crianças precisam olhar tocar, manipular, transportar, deste
modo, desenvolver físico e mentalmente.

DIALETO CAIPIRA
Danielle Oliveira Santos (FAZU, Uberaba - MG)
Layla Cristina Justino do Carmo (FAZU, Uberaba - MG)
Júlio César Prado dos Santos (FAZU, Uberaba - MG)
Dentro de uma abordagem sociolinguística, sabe-se que o comportamento variável das línguas está intimamente associado às condições
sociais de sua produção. Diversas são as manifestações na maneira de se empregar uma mesma linguagem, como atesta a teoria das
variedades linguísticas. Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo evidenciar a complexidade e a relevância do emprego do
dialeto denominado caipira, bem como suas implicações semânticas e culturais, visto que representa as singularidades de determinado
universo linguístico nacional. Para a realização desta análise, adotou-se a pesquisa de natureza qualitativa, com levantamento bibliográfico,
e tendo como corpus a música "Nóis é Jeca mais é jóia", de Juraildes da Cruz, que expõe de maneira irônica as contradições e
preconceitos a que o falante da modalidade caipira é submetido. Brait (2009), Sá (2009) e Bagno (2003) fundamentarão a análise, dentro
de uma perspectiva sociolinguística. Embora o termo caipira seja representado por estereótipos, atribuindo-se-lhe, normalmente, um
sentido negativo, há uma contraposição da riqueza representada por este dialeto, seja nos aspectos relativos à fonética, à semântica
ou à sintaxe. Dessa maneira, o presente trabalho atenta para as questões referentes ao preconceito linguístico, de modo a que não se
considere apenas a modalidade de maior prestígio social - a norma culta -, mas, sobretudo, que se valorizem e se compreendam as
multifaces de nossa língua nacional.

É DEL.ICIO.US ESTA NA REDE: IDEOLOGIA E DISCURSO DO SUJEITO-NAVEGADOR
Vivian Lemes Moreira (FFCLRP/USP, Ribeirão Preto - SP. Bolsista FAPESP)
Lucilia Maria Sousa Romão (FFCLRP/USP, Ribeirão Preto - SP)
Este trabalho tem como intento discutir as novas formas de organização dos recursos digitais inscritas pelo sujeito-navegador na rede
eletrônica através do site de social bookmarking Del.icio.us. Apresentamos o novo termo nomeado folksonomia, que se trata da tradução
do termo folksonomy, um neologismo criado por Thomas Vander Wal, a partir da junção das palavras folk com taxonomy, que se
caracteriza pela prática de categorização colaborativa das informações na malha digital utilizando tags, essas que funcionam como
palavras-chave atribuídas pelo sujeito-navegador para indexar conteúdos de sites da web. Assim esse trabalho tem como intento
analisar a forma que o sujeito-navegador instala sentidos sobre o político/agrário através das tags que indexam o site do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST no Del.icio.us, observando como a topologia labiríntica da Internet possibilita que um mesmo link
receba iguais ou diferentes nomeações, podendo ser organizado por sujeitos que passam a significar seus favoritos, seus arquivos,
suas palavras de outro modo. A partir dos pressupostos conceituais da Análise do Discurso de filiação francesa, analisamos a forma
como o sujeito tem instalado a sua voz produzindo sentidos na Internet a partir das tags, criadas através da folksonomia. Podemos inferir
que a rede eletrônica possui um caráter heterogêneo devido as diversas vozes que vão tecendo (n)essa rede, lançando nós para a
emergência de novos sentidos, de outros processos de significação e também possibilitando uma maneira diferente de assunção da
subjetividade. Investigamos as condições de produção do discurso eletrônico, as marcas ideológicas que fazem parecer evidentes
certos sentidos e a forma que o sujeito tenta controlar os sentidos das palavras, esquecendo-se que os mesmos estão aquém e além
de seu controle.
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EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA: ATUANDO COMO FERRAMENTA NO ENSINO SUPERIOR
Quenia Cristina Gonçalves da Silva (UFTM, Uberaba - MG)
Sandra Maria Costa (UFTM, Uberaba - MG)
Gil José da Silva Neto (FUNORTE, Montes Claros - MG)
A modalidade de Educação à Distância (EAD), com início de discussão legal na década de 90 e regulamentada em 2005, vem tomando
ênfase no âmbito de discussão sobre o tema formação docente e práticas pedagógicas do ensino superior. No novo cenário de
aprendizagem, a tecnologia on-line é uma complexa ferramenta desafiadora que tem o intuito de propiciar melhor qualidade e acessibilidade
à formação de professores. Revendo seu histórico temos a relevância de sua legislação, as propostas, as conquistas e os desafios que
essa política pública nos trouxe, mas ainda esbarra em muitos preceitos e contradições. Em qualquer modalidade de educação, o
aprendizado deve ser crescente, progressivo e continuado, devendo ser revisto e avaliado regularmente para que possa sofrer
modificações necessárias para alcance dos objetivos, bem como a EAD é constantemente avaliada por processos avaliativos da política
educacional pública. Na EAD, o aprendizado se concretiza através de uma equipe de trabalho treinada e motivada para atender a
demanda do sistema educacional, consolidando o real e o virtual. Para entender melhor sobre essa modalidade, é preciso realizar uma
reflexão crítica acerca da prática pedagógica adotada (aprendizado virtual), pois, assim, pratica-se uma valorização de novas formas
de exercer o processo educativo, e avaliando as competências técnicas e individuais aplicadas nesta modalidade de educação significa
propiciar a ética na construção do conhecimento e da cidadania.

EDUCAÇÃO E TERCEIRO MILÊNIO: OS GRANDES DESAFIOS
Grazianni Batista de Mesquita Cápolli(FAZU, Uberaba - MG)
Hosana Maria Ferreira(FAZU, Uberaba - MG)
Viviane Patrícia do Nascimento Silva (FAZU, Uberaba - MG)
O Sistema educacional brasileiro passa atualmente por um processo de evolução que vem caminhando lentamente. Os novos rumos da
educação brasileira dependem de atitudes e propostas adotadas com o intuito de melhorar a qualidade do ensino não a longa data, mas
sim, imediatamente. Um diagnóstico triste faz parte de nossa realidade educacional, contundo, ainda existem opções para que esses
problemas possam ser sanados. Este trabalho tem por objetivo diagnosticar e avaliar os desafios enfrentados na educação no 3º
milênio, bem como as mudanças sofridas pela sociedade que influenciam os métodos de ensino e aprendizagem. A história educacional
mostra que desde os primórdios, o Brasil enfrenta grandes divergências neste setor. Desde então, o país passou por inúmeras
transformações que melhoraram a qualidade do ensino, mas a maioria dos indicadores revelam que o país precisa alavancar seu
sistema de ensino se quiser mudar o rumo dessa história. O presente estudo baseou-se em aspectos de pesquisa bibliográfica tendo
como principais teóricos ROMANELLI, O.O. (1989), PILETTI, N. (2000) , BRANDAO, C.R. (1997), ARANHA, M.L.A (2000), WEINBERG, M;
PEREIRA, C. (Revista Veja 2008); e ainda dados obtidos através do site do Ministério da Educação (MEC) e do IDEB (Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica). Neste trabalho destacam-se alguns fatores responsáveis pela degradação dos níveis
educacionais de nosso país e como a sociedade e as instituições governamentais podem contribuir para uma evolução no sistema
educacional. Esta pesquisa encontra-se em desenvolvimento e tem como principal objetivo contribuir para uma analise "critica" sobre a
situação atual da educação no Brasil.

ENTRE O ALUNO E O APRENDENTE: DESAFIOS PARA A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUAS
CRÍTICO-REFLEXIVO
Leandro Silva Bezerra (UFG, Jataí - GO)
Daniella de Souza Bezerra (IFG, Jataí - GO)
Com base em Freire (1982), entendemos que a otimização da atuação profissional dos futuros professores de línguas requer, antes de
tudo, alicerçar suas competências acadêmicas, para que eles possam implementar junto com seus futuros alunos um ambiente de
aprendizagem-ensino-aprendizagem, que será construtor de mais aprendentes. A fim de desvendar a abordagem de aprender línguas
do professor de I/LE em formação no curso de Letras- Inglês de uma universidade pública goiana, foram utilizados instrumentos de
coleta de dados tradicionalmente adotados pelos estudos que utilizam os procedimentos de análise de abordagem de Almeida Filho
(1997), a saber: 1) a observação de aulas com notas, a fim de solver a materialização da abordagem de aprender dos alunos em foco;
2) questionário com todos professores em formação do segundo e oitavo semestres, e, 3) narrativas de vida de um aluno de cada uma
dessas turmas. Os resultados evidenciaram as dificuldades que os professores de I/LE em formação pesquisados tiveram para atingir
o almejado estado de aprendente, condição necessária para a disseminação e constituição da capacidade reflexiva-crítica de seus
(futuros) alunos, em outras palavras, para a formação de aprendizes reflexivos Aponta-se, ainda, os impactos desse habitus de
aprender, não mediado pela reflexão, no ensinar desses (futuros) professores, bem com na constituição da capacidade reflexiva-crítica
de seus (futuros) alunos.

ERROS E EQUÍVOCOS EM TEXTOS JUDICIAIS DECORRENTES DO PRECÁRIO DOMÍNIO DA LÍNGUA
PORTUGUESA
Larissa Müller Faria (UFTM, Uberaba-MG. Bolsista PET/Letras)
Melina Beatriz Gomes Mira (GPELLP/UFTM, Uberaba - MG)
Irma Beatriz Araújo Kappel (Orientadora. GPELLP/UFTM, Uberaba - MG)
Justificativa e relevância: O estudo justifica-se pela relevância do domínio da Língua Portuguesa para os profissionais das carreiras
jurídicas e para os profissionais do curso de Letras que são os responsáveis pelo ensino do manuseio da linguagem, afinal, a adequada
utilização da linguagem é um dos maiores aliados desses profissionais cujo instrumento de trabalho está baseado na arte da argumentação.
A principal questão a ser analisada é o uso do "juridiquês", que no campo profissional em pauta, muitas vezes, é aplicado de forma
errada e prejudica a compreensão do enunciado pelo uso de uma linguagem deficiente, o que pode acarretar na perda do processo,
obter apenas parte do que se pretendia alcançar resultado adverso do que se esperava ou nem sequer ser compreendido, em qualquer
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instância profissional.Objetivos: Identificar em material jurídico a existência ou não de coerência e clareza textual, e se são compatíveis
e razoáveis com as suas respectivas finalidades, sendo a primordial delas, aplicação da Justiça às partes envolvidas; verificar a
importância que o uso adequado de palavras têm sobre os textos em que predominam o discurso legal e jurídico.Metodologia: Este
projeto de pesquisa será desenvolvido por meio do estudo documentos legais e/ou provas da OAB em que a má redação tenha
prejudicado sua interpretação e assim, desviado sua finalidade de alguma forma, quer seja prejudicando uma das partes, quer seja
causando tumulto pela falta de clareza. A pesquisa será realizada através de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e entrevista
diretiva e semi-estruturada. A pesquisa está em fase inicial. Redação; Leitura; Inadequação

ESTATUTO UNIVERSITÁRIO: UM CAMINHO ABERTO PARA EFETIVAR MUDANÇAS?
Cássia Luciana Alexandre (GPELLP/UFTM, Uberaba - MG)
Vanessa Mirielle de Morais Santos (GPELLP/UFTM, Uberaba - MG. Bolsista FAPEMIG)
Irma Beatriz Araújo Kappel (Orientadora. GPELLP/UFTM, Uberaba - MG)
Este trabalho em andamento procura, por meio da comparação entre o Estatuto da FMTM e o Estatuto e Regimento Interno da UFTM,
utilizando a Análise do Discurso como embasamento teórico, analisar a existência ou não de coerência e clareza textual nos direitos e
deveres da Instituição e dos seus integrantes, e se são compatíveis e razoáveis com suas respectivas finalidades, sendo a primordial
delas, a transformação da Faculdade em Universidade, dentro das concepções atuais de universidade - um espaço de ensino, pesquisa
e extensão para todos - investigar as manifestações e os efeitos da linguagem de textos produzidos com a finalidade de legalizar o bem
comum, apontar como os discursos jurídicos representam as classes dominantes através do código linguístico, discutir o papel dos
participantes ideológicos (do evento discursivo) e dos participantes linguísticos e divulgar os resultados do trabalho da pesquisa
comparando os textos legais já produzidos enquanto FMTM e os produzidos enquanto UFTM, possibilitando delinear o perfil da FMTM e
o da UFTM. Esta pesquisa será quantitativa e qualitativa, de natureza textual, analítico descritiva e interpretativista. Coletaremos textos
legais produzidos quando FMTM e agora como UFTM, cuja publicidade e acesso estão amparados por lei. Observaremos os dados,
pontuaremos questões que serão discutidas experimentalmente. A hipótese a ser comprovada é que a FMTM caracterizada por cursos
da área de saúde possui uma linguagem mais específica a esta área e a UFTM tende a ser uma universidade caracterizada por cursos
de diversas áreas, necessitando o uso de uma linguagem mais democrática e universal. Os benefícios desta pesquisa estarão
diretamente relacionados ao resgate histórico e documental da Instituição, a visualização do período de transição com a exposição dos
processos positivos e negativos da gestão administrativa e de seus pares: a comunidade acadêmica e a sociedade, para uma possível
transformação democrática e agilização desse processo de transformação.

ESTRANGEIRISMO E A SUA INFLUÊNCIA NO COMÉRCIO
Alexandre José de Paula (FAZU, Uberaba - MG)
Atualmente, vivemos em uma época em que nunca se viu tanta exploração de termos de outras línguas na publicidade e no comércio,
como, por exemplo, da língua inglesa. Nesse contexto, o referido trabalho tem como objetivo apontar, analisar e refletir sobre o uso do
fenômeno lingüístico amplamente conhecido como Estrangeirismo, tendo em vista a sua presença em diferentes contextos situacionais.
Secundariamente, pretendemos: compreender a influência do Estrangeirismo e sua contribuição no comércio em geral e na língua
materna. Segundo Garcez (2000), estrangeirismo é o emprego, na língua de uma comunidade, de elementos oriundos de outras línguas.
O projeto de lei n.º 1676/99, de autoria do deputado Aldo Rebelo, objetiva defender, proteger e promover a língua portuguesa no Brasil.
Caso seja aprovada, a lei obrigará que palavras ou expressões em língua estrangeira sejam substituídas por correspondentes em
português. De acordo com Bechara (2004, p. 74), tratar o problema do Estrangeirismo numa língua como um sinal de decadência cultural
ou de perda da noção de identidade nacional é colocá-lo em ótica errada, ou pelo menos, sujeito a graves críticas e profundos prejuízos
de natureza científica. A pesquisa é, por um lado, de natureza bibliográfica, quando nos valemos das contribuições dos teóricos Bechara
(2004), Bagno (2002), Garcez (2000) e Faraco (2002). Por outro lado, o estudo é qualitativo (CHIZZOTTI, 2001), quando faremos uma
pesquisa de campo nos mais diversos estabelecimentos comerciais de Uberaba. A pesquisa de campo ainda está em andamento, mas
já avançamos quanto a algumas conclusões: a de que vivemos em um mundo globalizado e que, o Estrangeirismo é apenas uma maneira
que foi encontrada para que a permuta de informações pudesse ser facilitada.

EUFEMISMO
Ana Maria Cardoso Gontijo (FAZU, Uberaba - MG)
Maely de Lima Monteiro (FAZU, Uberaba - MG)
Marília Estela Costa de Sousa (FAZU, Uberaba - MG)
Fundamentando-se em estudos de figuras semânticas, a pesquisa teve por objetivo analisar o uso do eufemismo em textos jornalísticos.
Sabe-se que o eufemismo é uma figura retórica que procede à substituição de uma expressão rude ou desagradável por outra que
amenize o discurso, embora sem alterar-lhe o sentido básico. Pretende-se, com este estudo, observar a manipulação da linguagem, por
meio do eufemismo, em uma informação, narração ou citação de um fato. Importa, ainda, investigar quais são as escolhas lexicais
presentes em textos jornalísticos que podem ser consideradas como eufemismo; que eufemismos são encontrados em textos jornalísticos
e de que forma o enunciador se utiliza desse recurso lingüístico para se comunicar. Como procedimento metodológico, empregou-se o
estudo de pesquisa qualitativa, fundamentando-se em textos jornalísticos encontrados no Jornal On Line (2008), artigos da revista
Língua Portuguesa (2009) e em Rocha Lima (2002) O corpus da pesquisa se constituiu em textos do jornal Folha de S.Paulo (2008). Como
se pode observar, esse tipo de manipulação da linguagem, que assume a forma de perguntas retóricas, acentua-se conforme o contexto
e surge com maior intensidade, quando há eventos que possam ser bem ou mal interpretados pelos falantes. Dessa forma, o eufemismo
tenta mascarar a maneira eufórica (tom positivo) de se comunicar um fato disfórico (tom negativo), que alude à dissimulação de
raciocínios cruéis e de sentimentos incômodos. Esses insultos, os quais não são usados para obter resposta, mas para atingir um alvo,
diminuindo o impacto da realidade, tornaram-se mania nacional.
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EXPERIÊNCIAS DE LEITURA DOS ALUNOS DAS SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM UMA
ESCOLA PÚBLICA EM UBERABA-MG
Glenda Andrade e Silva (UFTM, Uberaba - MG. Bolsista FAPEMIG)
Acir Mário Karwoski (Orientador. GPELLP/UFTM, Uberaba - MG)
O desenvolvimento da competência em leitura dos alunos, nas séries finais do Ensino Fundamental, é uma preocupação freqüente nos
estudos sobre o ensino de língua portuguesa e imprescindível à consolidação da capacidade crítica dos mesmos. Com base nisso,
torna-se decisivo o desenvolvimento dos alunos como sujeitos capazes de inferir, refletir e avaliar, a fim de que tenham competência
também para ler o que não está escrito no texto, identificando elementos implícitos, estabelecendo relações entre o que lêem e os textos
que já tenham lido, além de que saibam interpretar os diversos sentidos que podem ser atribuídos a um texto. Sendo assim, é relevante
e necessário o trabalho com textos de forma constante na sala de aula, enfatizando aspectos discursivos, a fim de contribuir com a
produção do conhecimento dos alunos. O objetivo deste trabalho é verificar qualitativamente como os alunos lêem e o que lêem, a fim
de listar a situação em que se encontram as aulas de leitura em uma escola pública em Uberaba - MG. Para tanto, metodologicamente
foram necessárias visitas à escola para observação das aulas, bem como a utilização de instrumentos de coleta de dados: pesquisa
documental, questionários e entrevistas semi-estruturadas para os alunos e seu respectivo professor, que assim permitiram a realização
da análise. O desenvolvimento desse projeto nos permitiu, além de constatar, refletir sobre as situações observadas acerca do
contexto da prática da leitura na escola de Uberaba selecionada para a pesquisa, além de contribuir para os estudos relacionados à
educação.

FAMIGERADO: O ESPAÇO NA NARRATIVA
Tiago Resende Rodrigues (UFTM, Uberaba - MG. Bolsista PET Letras)
Autor representativo da literatura brasileira, João Guimarães Rosa destaca-se por sua linguagem inovadora como já foi diversas vezes
salientado pela crítica literária. Por isso, o objetivo deste trabalho será outro, tentando contribuir para a fortuna crítica do autor. Neste
trabalho analisaremos o conto Famigerado, de Guimarães Rosa que consta do livro Primeiras estórias. É um conto que nos mostra as
profundas diferenças sociais e até linguísticas entre as pessoas. Dessa maneira, o narrador consegue demonstrar o seu amor às
palavras e a importância da busca das suas origens e significados. Esta análise partirá da teoria sobre a construção do espaço na obra
literária e sua influência na narrativa, utilizando a proposta da topoanálise, aplicando as teorias sugeridas por Bachelard (1989), Borges
Filho (2007), Lins (1976), Lotman (1978). O objetivo é perceber os espaços explorados nesse conto bem como as estratégias narrativas
utilizadas pelo narrador na construção do mesmo. Baseando-se na topoanálise, pretende-se estudar o espaço a partir de oito itens: os
macro e os micro-espaços, as coordenadas espaciais, a espacialização, os gradientes sensoriais, a fronteira, a morfossintaxe
espacial, a topopatia e a toponímia. Partindo de uma análise temático-estrutural, este trabalho pretende contribuir para o enriquecimento
bibliográfico sobre o tema da espacialidade na obra literária. Espera-se, ao fim da análise, uma compreensão mais aprofundada do conto
em foco, bem como uma percepção melhor sobre o trabalho com o espaço realizado pelo narrador.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUA CONCEPÇÃO DOS DESCRITORES DE LÍNGUA PORTUGUESA
Iara Aparecida Garcia (UFTM, Uberaba - MG)
Marcelo Alexandre Teodoro (UFTM, Uberaba - MG)
O ensino de Língua Portuguesa tem sido, há muito, o centro da discussão a respeito da urgente necessidade de melhorar a qualidade
da educação no país. O centro dessa discussão está, principalmente, no domínio da leitura e da escrita pelos alunos, responsável pelo
fracasso escolar: primeiro, pela dificuldade dos alunos de se apropriarem do código escrito da língua portuguesa e, em seguida, por não
conseguirem levar usar adequadamente os padrões da linguagem escrita, condição primordial para que continuem a progredir. Segundo
os Parâmetros Curriculares Nacionais, a leitura constitui um processo em que o leitor procede à realização de um trabalho ativo de
construção de significado do texto, a partir daquilo que pretende, do que conhece sobre o assunto, sobre o autor, de tudo que se sabe
sobre a língua, sobre as características do gênero, do portador, do sistema de escrita, dentre outros aspectos. Para que pudesse avaliar
essa competência, o INEP (Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística), órgão do MEC responsável pela organização das avaliações
sistêmicas no país, criou as Matrizes Curriculares de Referência que estabelecem um conjunto de saberes e de habilidades de língua
portuguesa (os descritores), relacionados à leitura e escrita, que se espera sejam do domínio de alunos de 4ª e 8ª séries do Ensino
Fundamental e 3ª série do Ensino Médio. Nessas avaliações (Saeb e Prova Brasil), as crianças e jovens brasileiros têm obtido média
muito abaixo do mínimo esperado. Assim, este trabalho se justifica, na medida em que procurará descobrir de que forma os descritores
de língua portuguesa dessa Matriz chegaram aos professores da educação básica (se em seu curso de licenciatura ou por meio da
formação continuada), como eles os concebem e de que maneira os trabalham com os alunos. Para tal, entrevistaremos docentes de
escolas públicas de Uberaba - MG, assistiremos a algumas de suas aulas e analisaremos o material didático utilizado em sala de aula.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES-PESQUISADORES EM LÍNGUA INGLESA EM UMA ESCOLA DE
IDIOMAS DA REDE PÚBLICA
Henrique Campos Freitas (FAZU, Uberaba - MG)
O presente estudo visa investigar e discutir aspectos relevantes do processo de formação de professores-pesquisadores em língua
inglesa em uma escola de idioma da rede pública, contribuindo para a construção de elementos teóricos da pesquisa sobre a formação
de professores e analisando até que ponto os professores tomam sua prática como objeto permanente de reflexão. A pesquisa em
andamento objetiva investigar a prática docente dos professores que já atuam nesta área há algum tempo a fim de identificar os
paradigmas que norteiam as diferentes práticas pedagógicas. Os principais teóricos que fundamentam esta pesquisa, que aborda as
diferentes construções do conhecimento via interação tradicional e sociointeracional, são BARBARA e RAMOS (2003), CELANI (1996),
DIB (2004) e ESTEBAN e ZACCUR (2002). A natureza da pesquisa é de base qualitativa e a coleta de dados se fará por meio de
questionários que serão aplicados aos professores de língua inglesa em uma escola de idiomas da rede pública. As perguntas do
questionário não objetivam uma avaliação pessoal, mas um olhar analítico para melhor compreender o contexto escolar, pretendendo

SELL - SIMPÓSIO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS - UFTM - Uberaba - MG

(ISSN 1984-7610)

139

futuras modificações educacionais. O estudo contribuirá para a construção de fundamentação teórica sobre o assunto, demonstrando
as divergências entre as várias formas da construção do conhecimento, influenciando e fortalecendo as abordagens educacionais.

GÊNEROS TEXTUAIS: RESSIGNIFICANDO O CONCEITO DE LEITURA E ESCRITA PARA ALUNOS
SURDOS POR MEIO DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS
Vivian Zerbinatti da Fonseca Kikuichi (GPELLP/UFTM, Uberaba - MG)
A presente pesquisa tem como fundamento teórico o enfoque sócio-histórico de Vygotsky, a teoria bilíngüe de educação para surdos
e uma perspectiva sócio-antropológica que percebe a surdez como uma experiência visual. Partindo destes pressupostos, desenvolvemos
um projeto de seqüências didáticas com alunos do 6º Ano de uma escola especializada no atendimento de alunos surdos, explorando
o gênero textual histórias em quadrinhos. A escolha desse gênero deveu-se ao fato de que além de exercerem um papel importante na
formação da criança, os recursos visuais utilizados nas histórias em quadrinhos vêm ao encontro das características visuo-espaciais
das línguas de sinais, tornando esse gênero atrativo para alunos surdos. Por isso, o objetivo da proposta foi explorar o universo visual
das histórias em quadrinhos como ponto de partida de um trabalho significativo que levasse a um domínio da leitura e escrita desse
gênero, mostrando aos alunos que a linguagem simples, direta e bem-humorada dos quadrinhos permite que temas atuais e conceitos
complexos sejam assimilados por crianças e adultos. Foram organizadas oficinas prevendo a exploração de diversos exemplares
desse gênero, o estudo de suas características próprias, prática individual e coletiva de produção, antes de propor uma produção
escrita final. A proposta de leitura e escrita desse gênero propiciou aos alunos oportunidade de analisarem criticamente as histórias
produzidas por diversos autores, criarem suas próprias histórias e utilizarem a produção individual e coletiva das histórias como meio
de expressão e conscientização política. Os resultados da pesquisa demonstraram uma mudança comportamental em relação ao hábito
de leitura dos alunos, uma participação ativa em todas as atividades propostas e uma melhora significativa no uso de determinados
elementos lingüísticos durante suas produções escritas. O trabalho com histórias em quadrinhos fez com que leitura, escrita e aspectos
gramaticais fossem desenvolvidos em conjunto, tornando a aprendizagem contextualizada e significativa para os alunos.

GESTÃO DA SALA DE AULA: O USO DO BLOG COMO FERRAMENTA NO ENSINO E APRENDIZAGEM
DE LÍNGUA PORTUGUESA
Cláudia Gomes Silva (SEMEC/UFMG - UAB/UFTM, Uberaba - MG)
Magna Aspásia Fontinele Godinho (SEMEC/UFTM, Uberaba - MG)
Este trabalho propõe uma reflexão sobre o uso do blog como uma ferramenta de cunho pedagógico. Em 2008, participaram dessa
proposta professores de língua portuguesa da Rede Municipal de Ensino de Uberaba - MG, por meio do curso de extensão da
Universidade de Uberaba, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no Programa Qualidade Social da Educação/
Sub-Programa A gestão da sala de aula e a busca da melhoria na Educação Básica. Para tanto, partimos do princípio de que a autoria é
essencial na formação continuada (PHEIJJER, 2002, p.351). Nesse sentido, a Internet no contexto escolar é um facilitador, que se
atualiza conforme a necessidade do momento. A formação docente requer a interação do professor e do aluno devido às transformações
nas tecnologias da comunicação e informação (BEHAR, 2004). O blog tornou-se um instrumento dessa interação. A partir do uso de um
laboratório de informática, foi possível: construir relações entre teoria e prática; realizar o cadastro de blogs, relacionado-os às suas
atividades de ensino; discutir sobre a questão da interação na construção do conhecimento; utilizar de outros recursos de mídias como
e-mails, links, ilustrações, chats, revistas eletrônicas, dentre outros articulados ao blog. Isso trouxe novos desafios para os educadores
que foram chamados a serem motivadores, mediadores e facilitadores do processo ensino-aprendizagem com as tecnologias existentes,
mudando o suporte textual ao propor leituras e produção de textos no ambiente virtual (SARAIVA, 1993; KOCH, 2002; MARCUSCHI,
2005). Além de propiciar aos integrantes da proposta experiências que estimularam nos seus alunos a criatividade, o trabalho em equipe,
o incentivo à pesquisa e a motivação para criar um espaço personalizado e interativo. A tecnologia apresentada para o professor foi
como uma ferramenta de trabalho, mais ainda, um suporte para o desenvolvimento da leitura e da escrita em sala de aula. Palavraschave: gestão da sala de aula, tecnologia, ensino de língua portuguesa.

GRAMÁTICA DE USO: UMA REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA DOCENTE
BEATRIZ DE FÁTIMA COSTA (FAZU, Uberaba - MG)
Esta pesquisa pretende analisar o discurso de professores de Língua Portuguesa quanto a algumas expressões popularizadas, como
a gramática de uso. Para que se ensina a gramática? As finalidades são as mais variadas e segundo Neves (ano, p. 10) é "[...] para o
melhor desempenho linguístico", ligado ao sucesso da vida prática. O objetivo principal desta pesquisa é investigar o modo pelo qual a
gramática de uso está presente no discurso e na prática do professor e no aprendizado dos alunos. Como afirma Geraldi (1993, p.1617) é preciso entender que dominar uma língua não significa apenas incorporar "um conjunto de itens lexicais (o vocabulário)", aprender
"um conjunto de regras de estruturação de enunciados" e aprender "um conjunto de máximas ou princípios". Aprender a língua, seja de
forma natural no convívio social, seja de forma sistemática em uma sala de aula, implica sempre reflexão sobre a linguagem, formulação
de hipóteses e verificação do acerto ou não dessas hipóteses sobre a constituição e funcionamento da língua, como afirma Travaglia
(2000, p.107). Pretende-se analisar as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN (1998), as entrevistas com o discurso
do professor e observar sua ação em sala de aula. Ao professor cabe buscar um referencial adequado e se aprimorar fazendo do seu
cotidiano, um trabalho que contribua para a aprendizagem de seus alunos.

HEMEROTECA: A DIVERSIDADE TEXTUAL E O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA
COMUNICATIVA
Beatriz dos Santos Tosta (UNIUBE, Uberaba - MG)
Cleonice Carriel Benitez (UNIUBE, Uberaba - MG)
Irene de Lima Freitas (Orientadora. UNIUBE, Uberaba - MG)
Considerando que um dos objetivos do ensino de Língua Materna é "desenvolver a competência comunicativa do usuário da língua
(falante/escritor; ouvinte/leitor), isto é, desenvolver a capacidade do usuário de empregar adequadamente a língua nas diversas

140

SELL - SIMPÓSIO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS - UFTM - Uberaba - MG

(ISSN 1984-7610)

situações de interação comunicativa" (TRAVÁGLIA, 1996), este trabalho tem por objetivo, apresentar um estudo realizado com
diferentes gêneros textuais que circulam na sociedade, a fim de inferir significados e/ou ideologias a eles subjacentes. Para a realização
do trabalho, reunimos textos de diferentes gêneros, de diferentes autores, veiculados em diferentes órgãos de comunicação, advindos
de diversas esferas da atividade humana - textos jornalísticos, literários, poéticos, jurídicos, filosóficos, religiosos, publicitários - que
tratam do mesmo tema e a que denominamos de hemeroteca - com o intuito de propiciar o desenvolver da competência lingüística e
da competência textual de estudantes do Ensino Médio. O estudo aponta que tal coleção de textos - hemeroteca - em sua diversidade,
além de ser fonte de informação, possibilita o desenvolvimento de uma série de atividades: identificação de aspectos relevantes na
composição textual; organização de notas; elaboração de roteiros, resumos, esquemas, índices, resenhas; realização de estudos,
reflexões, debates e discussões em sala de aula e ainda permite acesso ao mundo criado pela literatura, possibilitando a fruição
estética. Enfim, essa prática educativa favorece a interpretação da contraposição de idéias sobre determinado tema, possibilita aos
usuários da língua reconhecer e modificar, de diferentes maneiras e com diferentes fins, um dado tipo de texto e contribui para
desenvolve a capacidade de análise crítica. Palavras-chave: texto; gênero; competência comunicativa

HISTÓRIA E INTERTEXTO EM "MEMORIAL DO CONVENTO" DE JOSÉ SARAMAGO
Rodrigo Corrêa Martins Machado ( UFV, Viçosa - MG. Bolsista FAPEMIG)
Gerson Luiz Roani (Orientador. UFV, Viçosa - MG)
José Saramago é considerado um dos mais significativos escritores das literaturas de língua portuguesa. Em seus romances, reflete
sobre os problemas sociais, e dentre outras coisas, revisita criticamente a História de Portugal. Em Memorial do Convento (1982),
encontramos uma releitura do processo histórico, mediante a qual a experiência do ser humano com a temporalidade é recriada/
reinventada a partir de bases documentais e conscientes. O presente trabalho consistiu em um exercício de leitura crítica que tem por
objetivo analisar a Obra Memorial do Convento de José Saramago, examinando a interlocução entre os discursos da Literatura e História
na construção deste romance. Para tal, partimos da leitura e compreensão de textos críticos a respeito do diálogo entre Literatura e
História. Ao fazer esta releitura crítica, o autor aprofunda as ligações entre as duas áreas aparentemente antagônicas e cria um forte
diálogo entre ficção e História. Estudamos como o romance escolhido com Corpus se apropria, reescreve e reinventa a matéria textual
proveniente da História, num diálogo com a historiografia que questiona os limites da representação discursiva realizada, tanto pela
Literatura, quanto pela História, bem como a falência dos conceitos de Verdade e de Real, quando aplicados ao processo de indagação
sobre a experiência humana com os tempos pretéritos. Ao fazer uma "apropriação" do Histórico pelo viés ficcional, Saramago tece uma
narrativa que assume um novo olhar sobre o discurso passado, que promove um confronto entre as fontes históricas, à medida que a
narração impõe-se como exercício de memória e relê critica e ironicamente a História. Saramago, então, revisita o passado português,
a fim de lançar um novo olhar, que vise, principalmente, trazer o povo à tona na História portuguesa, para que este, mesmo tardiamente,
seja reconhecido como o construtor de Portugal.

HISTÓRIA E LITERATURA: EM CENA "VILA DOS CONFINS"
Júlio César de Souza (Uniube, Uberaba - MG)
Muito tem se falado acerca do embate entre História e Literatura. Tanto a História quanto a Literatura possuem características específicas
que as distinguem uma da outra, no entanto existem muitos pontos em comum entre ambas. A fim de observar as discussões teóricas
propostas por historiadores e literatos, sobretudo pelos historiadores da cultura, busquei encontrar elementos ilustrativos dessa
discussão em um romance. Desse modo optei por trabalhar com o livro "Vila dos Confins" de Mário Palmério publicado em 1956, por se
tratar de um romance regionalista que privilegia em seu enredo movimentações políticas e aspectos culturais dos sertanejos. Na leitura
do livro procurei levantar alguns aspectos de historicidade presentes no enredo, bem como observar os reflexos da época em que tal
livro foi escrito, e ainda a presença de elementos de realidade vivenciados pelo autor e transportados para os seus escritos. O real é
uma das principais similaridades entre História e Literatura, e em "Vila dos Confins" pode-se observar claramente aspectos da política,
da cultura, enfim, da sociedade do interior do Brasil em meados dos anos 50 do século XX. Assim, elementos de verdade e de "ficção"
se misturam em meio aos "causos" narrados pelo autor. Por isso mesmo o uso da Literatura como fonte para o historiador, pode revelar
o que outras fontes não conseguem. Nas entrelinhas podem-se encontrar vestígios que darão conta do imaginário de uma época.
História e Literatura resumem-se em muito mais que um simples embate, ambas caminham juntas.

IMAGINÁRIO COLETIVO E REALIDADE CULTURAL
Francisco Mariani Casadore (UFTM, Uberaba - MG. Bolsista PET/Letras)
Lívia Maria Zocca (UFTM, Uberaba - MG. Bolsista PROEXT)
Rodrigo Santos de Castro (UFTM, Uberaba - MG. Bolsista PET/Letras)
Dr.ª Irma Beatriz Araújo Kappel (Orientadora. UFTM, Uberaba- MG)
Para compreender o trabalho do projeto Resgate Cultural, faz-se necessário perceber que o tempo presente, momento sócio-historico
ao qual nos situamos, é fruto dos caminhos e percalços do passado. Dessa forma, conhecer nossas histórias, vasculhar nossas
memórias é, acima de tudo, conhecermo-nos. Para isso, é fundamental que se resgate as histórias que as famílias contavam em seus
lares ou que eram protagonistas, em uma época em que não existia televisão e que também se busque o imaginário coletivo de Uberaba,
povoado por histórias fascinantes, como lendas, fatos e pessoas que colorem o fascínio mitos urbanos, como a Casa Amaldiçoada da
Praça Rui Barbosa; o guarda de trânsito Gilberto Bocão; a Bebel do Calçadão; Seu Nestor e suas oratórias; Seu Marcos, o Homem dos
Cachorros, como é conhecido; Dora Doida, uma das personagens mais ilustres de Uberaba, é a projeção da contravenção e da
subversão, uma mulher que desafia as tradições e o fascismo burguês do interior mineiro com seus palavrões, com suas propostas, e
suas piadas. Pessoas e situações que são conhecidas e lembradas por todos que residam ou tenham certa relação com a cidade.
Segundo Câmara Cascudo, ao lado da literatura, do pensamento intelectual letrado, correm as águas paralelas, solitárias e poderosas
da memória e da imaginação popular. Esses tantos personagens que fazem parte do cotidiano cultural de Uberaba, revelam a riqueza da
imaginação de um povo. E não são só pessoas, são situações, são lendas.
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IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO CONTÍNUA DOS EDUCADORES DE CRECHE
Eliana Maria Gaudenci (UFTM, Uberaba - MG)
Fabíola Cristina Oliveira Silveira (UFTM, Uberaba - MG)
Maria Célia Borges Dalberio (Orientadora. GPFORM/UFTM, Uberaba - MG)
Por meio de uma revisão da literatura, tivemos como objetivo entender que as creches surgiram no Brasil no século XIX, sendo referência
assistencialista de atendimento às crianças e bebês, com o objetivo de garantir as suas necessidades básicas de saúde. Visto que
nesta época existia uma concepção de que seus familiares não poderiam proporcionar tais cuidados. Atribuía-se a estas instituições,
o compromisso de compensar aquilo que faltava ao indivíduo em sua casa. Hoje, este modelo tem sido combatido mediante a ênfase
educativa que uma creche deve ter, embasando-se nas atuais necessidades da família brasileira, que vem se modificando com o tempo,
passando a ter uma característica monoparental feminino. Esta última constatação confere estatura científica, tornando inerente à
capacitação, pois concede maior importância à atuação do educador infantil. Este passou não apenas, a realizar ações de cuidado, mas
arquitetar um cidadão, através da coragem, esperança, humildade, confiança, honestidade, paciência, e principalmente, conhecimento.
Este assunto torna-se relevante, visto que, esta transição vem alterando conceitos e responsabilidades exercidas por estes educadores
infantis, sendo imprescindível que haja uma adequação à nova diretriz referente aos cuidados. Este trabalho tem o objetivo de investigar
as competências, e descrever as características inerentes do educador da educação infantil que labora nas creches. Nos resultados
parciais, foi observada a necessidade de uma revisão da assistência à criança, sendo indispensável o investimento na educação infantil
global, assim, este deixa de ser um ato isolado e torna-se um processo complexo. Portanto, a formação profissional deve ser contínua,
numa abordagem construtivista, em interação permanente da educação, saúde, família e instituição.

ÍNDIA E BRASIL: ESPAÇOS LITERÁRIOS
Kátia Beatriz Leandro Barbosa (UFTM, Uberaba - MG)
O propósito deste trabalho é analisar comparativamente contos indianos e contos folclóricos brasileiros tendo como foco principal as
representações espaciais em cada um. Como metodologia de análise utilizaremos a Topoanálise que foi desenvolvida a partir das idéias de
teóricos como Bachelard, Iuri Lotman, Osman Lins entre outros. Através desse suporte teórico observaremos se as espacialidades dos
contos são semelhantes ou diferentes e quais os efeitos de sentido que surgem a partir da construção espacial. Mesmo tendo como foco
o espaço, nosso trabalho não esquecerá as outras categorias da narrativa, a saber, personagem, tempo, enredo e narrador. Acreditamos
que nosso trabalho será útil ao demonstrar a maneira ou tendências do pensamento indiano e brasileiro em relação aos contos folclóricos.

INVESTIGAR A IMPORTÂNCIA DA APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA
NAS SÉRIES INICIAIS
Luana Luiza Mollinar da Cruz (FAZU, Uberaba - MG)
Este estudo tem por finalidade pesquisar a importância do ensino-aprendizagem da segunda língua voltado para crianças, não apenas
como instrumento de inserção e ascensão social, mas também como canal de acesso a diferentes culturas. Por essas razões, esse
trabalho vem abordar questões da aprendizagem de uma língua estrangeira, sendo essa a Língua Inglesa (LI). A pesquisa, em andamento,
objetiva analisar a importância da inserção da Língua Inglesa nas séries iniciais, assim como o desenvolvimento ocasionado pela
aprendizagem da segunda língua e seus benefícios. Justificamos a realização desta pesquisa por considerarmos que pretende
contribuir com os estudos sobre a importância da aprendizagem da língua inglesa voltada para crianças, a fim de investigar o
desenvolvimento cognitivo, motivação, formação docente, afetividade e abordagens do processo de ensino-aprendizagem. Os principais
teóricos que norteiam essa pesquisa são Brown (1994), Harpaz (2007), Schütz (2000; 2008) e Vygotsky (1992). O trabalho proposto
toma por base a pesquisa de natureza qualitativa, e propõe contribuir para o desenvolvimento da formação do professor através da
prática reflexiva. O instrumento de pesquisa a ser utilizado para a coleta dos dados serão questionários que serão aplicados aos
professores de língua inglesa que ministram aulas em duas escolas de idiomas da cidade de Uberaba-MG, a fim de investigar como as
aulas de Língua Inglesa da educação infantil são construídas e quais seriam seus objetivos. O desenvolvimento cognitivo presente na
infância se fez importante para que obtivéssemos a iniciativa de pesquisar sobre a decorrência desses fatores.

ITINERÁRIO POÉTICO: A (RE) INVENÇÃO DA INFÂNCIA ATRAVÉS DE PROCESSOS MEMORIALÍSTICOS
EM MANUEL BANDEIRA E MANOEL BARROS
Denny José Almeida Costa (UFSJ, São João del Rei - MG. Bolsista PIBIC/FAPEMIG)
Maria Ângela Araújo Resende(Orientadora. DELAC/PROMEL/UFSJ, São João del Rei)
Uma das questões propostas pelo trabalho é a investigação dos pontos de convergência e afastamento nos processos de construção
do itinerário poético de Manuel Bandeira, na obra Lira dos cinqüent'anos (1940) e de Manoel de Barros em Memórias inventadas: a
infância e a segunda infância (2003;2006). Esta comunicação apresenta resultados parciais da pesquisa "Poéticas da infância: Manuel
Bandeira e Manoel de Barros - leituras de memórias". Memória, autobiografia e infância são temas que têm ocupado parte da crítica
literária brasileira e estrangeira, que chamam a atenção para o caráter ficcional das chamadas "escritas do eu". Para ilustrar, os poemas
"Testamento" e "Versos de Natal" de Manuel Bandeira e, "Fraseador" e "Sobre sucatas" de Manoel de Barros representam "poéticas do
espaço" reconstruídas via poesia. Alguns importantes aportes teóricos sustentam a pesquisa, como as contribuições de MIRANDA
(1988), BOSI (1994), BACHELARD (1998), RESENDE (1997), VERNANT (1973) e ARRIGUCCI (1993). Através de procedimentos
comparativistas, percebe-se que as memórias da infância, em Bandeira e Barros - como invenção e topos - se aproximam, quer pela
temática, quer pela necessidade de se buscar uma origem, de fazer emergir o vivido, por meio da invenção e da criatividade através de
arquivos pessoais e coletivos. Reconstruir o passado através da palavra é uma constante em se tratando de literatura. Para tanto, é
preciso mergulhar nas próprias lembranças como fazem os dois poetas, em busca de suas memórias afetivas, localizadas num tempo
imemorial, para resgatarem o menino perdido e também uma "fala inaugural". A tentativa de mapear núcleos espaciais e afetivos da
infância através da poesia é recorrente em parte das obras em estudo, o que torna viável estabelecermos um diálogo intertextual e a
leitura de certa filiação literária em consonância com as finalidades estéticas do gênero. Palavras-chave: memória - infância - poética tradição - autobiografia
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LINGUAGEM COMO INSTRUMENTO DE RECONHECIMENTO DO SER
Lucas Batista Carriconde ( FAZU, Uberaba - MG)
Pode-se dizer que a linguagem, sendo resultado de algumas associações mentais, auxilia o homem na apreensão da realidade e na
criação de uma nova realidade social, cultural e humana. Este trabalho, em andamento, tem como principal objetivo demonstrar, segundo
observações e asserções filosóficas, psicológicas e lingüísticas, a essencialidade e relevância da linguagem como fator de determinação
e afirmação do ser. Pretendemos com a seguinte pesquisa contribuir para o desenvolvimento de novas perspectivas de análise do fato
lingüístico e sua relação com a formação da identidade do Eu. Para nortear esta pesquisa, trabalhamos com hipótese de que, sem o
concurso da linguagem, o homem não possuiria elementos para constituição e afirmação do Eu existente. Espera-se, com esta pesquisa,
demonstrar a importância da linguagem e da palavra como mecanismo de constituição do ser e de sua realidade não só interna como
externa, tendo participação ativa na comunicação e até mesmo em suas crenças e conjecturas sobre a realidade, o mundo, o outro e
a si mesmo. Para que possamos atingir os objetivos propostos, adotamos a pesquisa bibliográfica (SEVERINO, 2007) na busca de
subsídios teóricos que possam fundamentar nossas análises (LACAN, 1949; CHAUÍ, 2003; HALL, 2004;SIGNORINI,1998; Fernandes,2005.
Adotamos, ainda, a pesquisa documental (SEVERINO, 2007), visto que se constitui como corpus o vídeo "Palavras de amor" (2005),
gênero drama, que traz como elenco: Richard Gere (Saul), Juliette Binoche (Miriam) e Flora Cross (Eliza), com a direção de Scott
McGehee e David Siegel.

LÍNGUA ESTRANGEIRA: PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR FORMADOR
Luciana Alves Gomes (FAZU, Uberaba - MG)
Mara Cristina Castro (FAZU, Uberaba - MG)
Teresinha Morais Gondim (FAZU, Uberaba - MG)
O objetivo principal do estudo foi verificar qual tem sido o papel do professor no ensino de uma Língua Estrangeira, uma vez que o
processo de ensino/aprendizagem tem primado pela busca do eficiente e do significativo. Exigências com as quais nós profissionais de
ensino nos defrontamos por vivermos sob o signo da competitividade e que a excelência tem sido o resultado almejado. A base teórica
que norteou o estudo está em processos de identificação do professor formador com a Língua Estrangeira, apoiando-se nas concepções
de identidade do sujeito pós-moderno, elaborado por Hall (2002), a identidade de um indivíduo elaborada por Rajagopalan (2001), e
fundamentou-se naquilo que propôs Widdowson (2984). Pela análise dos recortes do corpus foi possível constatar que a instauração
dos processos identitários pelos professores-formadores não se dá isoladamente, ao contrário, ocorre em lugares e condições
determinados, marcadas pela presença do outro e por formações ideológicas outras. No contexto de nossa pesquisa, isto é, curso de
Letras que forma professores de Língua Estrangeira, questiona a forte crença no componente teórico como um aspecto essencial da
etapa de formação. Essa questão encerra uma contradição: apesar de os professores terem acesso à teoria eles não necessariamente
a "aplicam" de modo a transformar a prática pedagógica. Assim, vimos que os sujeitos desta pesquisa estabelecem um elo social com
a Língua Estrangeira, instaurando processos de identificação com ela (a LE) em diversas instâncias. Afinal o processo de construção
das identidades é constante e inacabado.

LITERATURA INFANTIL: REPRESENTAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA "SOCIEDADE PAULISTA" EM O
SONHO DE MARINA, DE GUILHERME DE ALMEIDA
Heraldo Márcio Galvão Júnior (UNESP, Assis - SP)
Guilherme de Almeida (1890-1969) foi um ativo participante da semana de 1922, porém produziu obras marcadas pela presença de
musas gregas e versos em estilo parnasiano. Foi também o primeiro modernista a entrar para a Academia Brasileira de Letras (1930),
escola até então dominada por parnasianos. Muitos de seus versos são dedicados à Revolução de 1932, tendo sido incorporados aos
livros de leitura da escola primária nos anos de 1930-40 e declamados até hoje no dia nove de julho nas instituições de ensino paulistas.
Esses versos contribuíram para que, em concurso organizado pelo Correio da Manhã, em 1959, tenha sido considerado o "Príncipe dos
Poetas Brasileiros", sucessor de Olavo Bilac. Além de poetar, em seu percurso intelectual traduziu obras infantis de autores como
Wilhelm Busch e Carlo Collodi, e sua produção original concretizou-se com o livro O sonho de Marina, em 1941. Sabendo que uma
característica marcante na produção poética do autor é a exaltação da tradição paulista e da Revolução de 1932, pretende-se, nesse
evento, apresentar a análise deste livro destinado às crianças, pautada principalmente na representação e caracterização da "sociedade
paulista" que se insere em um quadro "regionalista" da produção intelectual do período. Para tal, nos apegamos teoricamente nas idéias
consagradas de Roger Chartier sobre o mundo como representação, assim como as de François Sirinelli, em que a análise de uma
geração não se limita aos mais famosos intelectuais, pois os de "menor notoriedade" também tiveram um papel real em seu meio e
influenciaram gerações seguintes. Livros como A epopéia bandeirante, de Antônio Celso Ferreira, A Revista do Brasil, de Tania Regina
de Luca, nos oferecem aparato necessário para uma contextualização e caracterização das principais idéias do período.

LULA E O USO DE VARIANTES LINGUÍSTICAS NO DISCURSO POLÍTICO
Beatriz Tristão do Carmo (FAZU, Uberaba - MG)
Fabiana Pinto Moreira (FAZU, Uberaba - MG. Bolsista PROUNI)
Juliete Machado Costa (FAZU, Uberaba - MG. Bolsista PROUNI)
Partindo do pressuposto de que a língua não é estática, já que é possível constatar sua evolução de acordo com as mudanças
socioculturais, este trabalho tem como objetivo analisar o caráter funcional e pragmático da linguagem utilizada pelo Presidente da
República, Luiz Inácio Lula da Silva, em seus discursos. Para tal, levaremos em conta a sua progressão, desde a sua primeira
candidatura ao Executivo até os dias atuais, observando as variedades da língua que podem ser notadas em sua fala. Hipotetizamos
que, apesar de seu discurso ter se modificado ao longo de sua trajetória política, acabou-se por instaurar, paralelamente, um preconceito
linguístico para desconstruir sua imagem como Presidente. Devido a considerações de jornalistas, leigos e professores, hipotetizamos
ainda que esses defendem a utilização da língua padrão pelo Presidente, como única variante permitida por se tratar de um chefe de
Estado, que teria como dever propagar o uso da norma culta, envolvendo-se, assim, questões de identidade. Acreditamos que, embora

SELL - SIMPÓSIO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS - UFTM - Uberaba - MG

(ISSN 1984-7610)

143

haja os que critiquem, há aqueles que, apoiando-se diversas vezes na Sociolinguística, justificam seu linguajar, ora colocando em
questão sua origem humilde, ora abordando a intencionalidade do uso da linguagem coloquial, para se identificar com as camadas mais
pobres da sociedade, que constituem a maioria do eleitorado, como estratégia meramente política. Adotou-se a pesquisa de natureza
qualitativa e, para a constituição do corpus, serão coletados textos e entrevistas do atual Presidente desde o início de sua carreira
política. Para tanto, recorreremos a textos jornalísticos de cunho argumentativo, artigos relacionados ao tema, assim como teóricos
respeitados no âmbito da Sociolinguística como: Bagno (2003) e Camacho (1988). Quanto aos resultados, pode se adiantar, inicialmente,
que houve uma melhora significativa quanto ao uso da língua padrão pelo representante do Executivo.

MARCAS FRANCESAS EM O CULTO DAS ESTÁTUAS, DE MÁRIO DE ANDRADE.
Beatriz Simonaio Birelli (UNESP, Assis - SP. Bolsista FAPESP)
Daniela Mantarro Callipo (Orientadora. UNESP, Assis - SP)
Mário de Andrade iniciou sua carreira como cronista em 1920, na revista Miscelânea. Neste mesmo ano, são publicadas as primeiras
crônicas assinadas pelo escritor na revista carioca Ilustração Brazileira. No período de 1920 a 1927, colabora em vários periódicos e
revistas, como A Revista do Brasil, o Jornal do Commercio, A Gazeta, no jornal Os Debates e na América Brasileira, sendo que é somente
em 1928, no Diário Nacional, que inicia sua primeira produção regular como cronista. Em 1943 surge seu primeiro e único livro de
crônicas, "Os filhos da Candinha". Além de suas crônicas se caracterizarem pela forte presença de críticas sociais, políticas, culturais
e históricas, destacam-se as marcas francesas, presentes em 22 das 43 crônicas, cuja manifestação ocorre pelo uso da língua e por
meio de alusões a personagens históricos, escritores e lugares da França. Sendo assim, pretende-se, no presente trabalho, fazer uma
análise lingüística dos vocábulos franceses de uma das crônicas que foram publicadas sob o título de Os Filhos da Candinha: "O culto
das estátuas". Apesar de passados anos da irradiação cultural francesa no Brasil - a crônica data de 1929 -, pode-se inferir que o leitor
de periódicos ainda podia compreender o uso do francês, por isso, Mário não se furta a expressar-se nessa língua. Inicialmente, foi feita
uma nova leitura da crônica selecionada para compor o corpus deste trabalho, visando realizar um levantamento exato sobre o modo
como se dá a inserção dos vocábulos franceses nessa crônica. Além disso, a leitura de livros e artigos sobre a belle époque, como Belle
Époque tropical, de Needell e FonFon! Um registro da vida mundana no Rio de Janeiro da Belle Époque, de Mária Cecília Zanon, são de
extrema importância, pois demonstram a relevância do idioma francês no século XIX e sua transformação no século XX.

MEMÓRIA TOPONÍMICA DO TATUAPÉ (SP): DIVERSIDADE E IDENTIDADE
Patrícia Andréa Borges (USP, São Paulo - SP. Bolsista do programa Ensinar com Pesquisa)
Patrícia de Jesus Carvalhinhos (Orientadora. USP, São Paulo - SP)
Este trabalho é parte de um projeto maior, o Memória Toponímica de São Paulo, bairro a bairro (projeto financiado pelo programa Ensinar
com Pesquisa da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo), ao qual se liga. A topomínia é uma desciplina ciemtífica que
possui interface com várias disciplinas e ciências, sendo importante para revelar questões relacionadas à identidade de um grupo
humano, assim como diversidades culturais e lingüísticas impressas no léxico toponímico, sendo de fundamental importância aos mais
variados estudos de léxico e história, entre outros. O recorte objetiva uma investigação toponímica do bairro do Tatuapé observando as
propostas do projeto-mãe, ou seja, implica em um estudo lingüístico e histórico em diversas fontes, tanto documentais quanto orais,
estudos devidamente articulados e que pretendem, de sua simbiose, revelar traços da riqueza cultural da região, impressos nos
topônimos. Em termos metodológicos, segue-se a proposta tradicional dos Atlas Toponímicos (no Brasil, citamos o projeto ATB - Atlas
Toponímico do Brasil e ATESP - Atlas Toponímico do Estado de São Paulo, ambos de responsabilidade da Profa. Dra. Maria Vicentina de
Paula do Amaral Dick - USP), ao que se somam entrevistas com moradores antigos do bairro, detentores, em sua memória de traços
eventualmente "esquecidos" pela maior parte dos falantes e que, muitas vezes, jamais estiveram presentes em documentos cartográficos.
Da tradicional articulação entre as perspectivas sincrônica e diacrônica surgirão, pois, elementos discursivos que apontarão referências
espaciais e denominações vivas apenas na memória de um determinado grupo, mas que, devidamente interpretadas, contribuirão para
a compreensão global de uma topomínia fixada no bairro.

MORFOLOGIA - SELL(2007) E FALE(2008)
Cássia Luciana Alexandre (UFTM, Uberaba - MG)
Dr.ª Irma Beatriz Araújo Kappel (Orientadora. UFTM, Uberaba- MG)
Este painel é o resultado de um trabalho apresentado ao final do semestre letivo para a disciplina Língua Portuguesa IV, na qual a
proposta apresentada pela professora Dra. Irma Beatriz Araújo Kappel era que cada aluno fizesse a sua escolha pessoal de como
queria ser avaliado acerca da temática geral: Morfologia. Decidi fazer uma pesquisa do assunto Morfologia em eventos científicos
promovidos pelo curso de Letras da UFTM: em 2007, I SELL (Simpósio de Estudos Literários e Linguísticos) e, em 2008, XIX FALE (Fórum
Acadêmico de Estudantes de Graduação em Letras), para tratar o perfil das apresentações que haviam abordado esse assunto. A
relevância desta escolha é que poderíamos, por meio de toda e qualquer participação de trabalhos em eventos científicos, repensar e
avaliar se nosso curso está propondo o mesmo que os demais cursos de Letras que também participam de nossos eventos científicos.
O resultado encontrado foram duas incidências acerca da Morfologia no SELL de 2007 e nenhuma no FALE deste ano. Na primeira
comunicação oral, diante do verbo haver no sentido de existir ser impessoal, os estudantes segundo sua fundamentação teórica - Seiler
(1975) e Gonçalves (2003), comprovam que a pessoalidade do verbo também pode ser aceita uma vez que "desastres" pode se tornar
o sujeito da frase pedindo a concordância do verbo ou continuar terceira pessoa do singular indicando sua impessoalidade. Isto nos foi
mostrado em nossas aulas através da contribuição de novas gramáticas lingüísticas, nas quais o Sintagma Nominal (SN - que é a parte
da frase que funciona como sujeito ou objeto) é variável, podendo assumir tanto a função de sujeito quanto a de objeto e não somente
a de objeto, como na gramática normativa.
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MOVIMENTO ARMORIAL: TRADIÇÃO POPULAR E CULTURA ERUDITA
Larissa Ceres Lagos (FAFIUV, União da Vitória - PR)
Em 20 de maio de 1975, é publicado no Jornal da Semana em Recife o manifesto que fundava o Movimento Armorial. Tendo como principal
objetivo a valorização da tradição popular nordestina visando uma cultura erudita, revisitando desde suas influências primárias (Romanceiro
ibérico) até as raízes populares do Nordeste. A música alerta para uma visão romântica de identidade nacional, buscando através da
música de câmara a mescla do renascentismo barroco com uma constante medieval, assim como um toque de música sacra, sem, no
entanto, deixar de lado o som da viola e rabeca dos cantadores nordestinos. A xilogravura acaba sendo representada como elemento
visual que permeia esse movimento valorizando, ao invés da forma "tosca e grosseira", a riqueza e a representatividade não só nos
folhetos, mas também isoladamente como a reprodução artística dos aspectos nordestinos. Já a Literatura traz na figura de Ariano
Suassuna (1972) seu maior representante e entusiasta. Em toda sua obra, o escritor representa o sertão nordestino através de histórias
recorrentes tanto dos folhetos do sertão nordestino, como sua inegável influência dos escritores clássicos como: Shakespeare (15641616), Antônio Vieira (1608-1697) e Garcia Lorca (1898-1936) entre outros, criando uma gama de intertextos inteligente e valiosa. Como
é o caso da sua peça A História do Amor de Romeu e Julieta, que ele próprio classifica como uma "imitação brasileira de Matteo Bandelo"
(relacionando também a maneira pela qual muitos cordéis são recriados a partir de outras obras), trazendo inclusive uma referência ao
poema ibérico Bernal Francês musicado pelo Quinteto Armorial, assim como ao poema de Garcia Lorca A casada infiel. O objetivo desta
pesquisa é mostrar a região nordestina como grande divulgadora de cultura na busca da defesa por uma identidade cultural nacional;
foram pesquisados os seguintes teóricos: DIDIER, CAVIGNAC, LUYTEN E NEWTON JÚNIOR.

MOVIMENTOS DA LEITURA: OS SENTIDOS PRODUZIDOS
NO ACAMPAMENTO DO MST
Jean Carlos Ferreira Santos (FFCLRP/USP, Ribeirão Preto - SP)
Adenilson Alves (FFCLRP/USP, Ribeirão Preto - SP)
Lucilia Maria Sousa Romão (FFCLRP/USP, Ribeirão Preto - SP)
Dr.ª Irma Beatriz Araújo Kappel (Orientadora. UFTM, Uberaba- MG)
1. Objetivos: Este trabalho pretende interpretar alguns sentidos de/sobre leitura e biblioteca, produzidos quando da realização do projeto
Leitura de Barraco, por sujeitos integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) da região de Ribeirão Preto. 2.
Material e métodos: O Projeto Leitura de Barraco busca facilitar o contato de sujeitos-trabalhadores rurais sem-terra com uma biblioteca
itinerante constituída pelo acervo da biblioteca Basílio da Gama localizada no Centro de Formação rural Dom Élder Câmara. Esta biblioteca
é a única da região localizada em zona rural e seu acervo possui cerca de oito mil volumes sobre mais diversas áreas do conhecimento,
alocados em cestas de hortaliças e itinerantes no assentamento rural. 3. Resultados e discussões: Em reuniões realizadas com os
representantes da cada núcleo sem-terra foi discutida a importância do projeto leitura de barraco como meio fundamental de acesso a
práticas de leitura em uma área onde não há unidades de informação. Os livros significam para estes sujeitos a possibilidade de
inscrição de múltiplos sentidos de reflexão, de lazer, de interação e de saber. Além do mais, as atividades de mediação de leitura
proporcionam um outro modo de socialização e cooperação entre os sujeitos, o que favorece a circulação de outros sentidos entre eles.
4. Conclusões: A partir de discussões e atividades desenvolvidas em torno do projeto Leitura de Barraco, percebemos que a biblioteca
itinerante coloca o espaço da leitura mais próximo do sujeito sem-terra, possibilitando que este também tenha acesso ao direito de
significar-se através do contato com o mundo dos livros. Quebra-se, deste modo, a visão tradicional de que a biblioteca serve apenas
para guardar livros, um local onde impera sisudez e o discurso autoritário, instalando um outro modo de significá-la, qual seja, aquele em
que os sentidos plurais e estão permanentemente em jogo. Palavras-chave: Sujeito, Leitura, MST.

NEM SEMPRE DOIS E DOIS SÃO QUATRO
José Querino Machado Filho (UFTM, Uberaba - MG)
A análise quantitativa é um tipo de análise que assenta no positivismo lógico e refere-se ao conjunto de métodos quantitativos utilizados
na análise e descrição de um fenômeno. Trata-se de uma análise mais objetiva, mais fiel e mais exata, visto que a observação é mais
controlada do que na análise qualitativa. Esta última, segundo algumas concepções, refere-se a um procedimento mais intuitivo, mais
maleável e mais adaptável a índices não previstos. Em uma análise qualitativa de uma pesquisa quantitativa que mostrou resultados com
gráficos e números que alunos de uma determinada escola eram melhores que os de outras, ficou claro que as condições de produção
da avaliação e os diferentes procedimentos adotados para seleção dos alunos que seriam entrevistados mascararam o resultado.
Assim, este trabalho tem como objetivo mostrar que os resultados quantitativos podem representar uma visão errônea dos dados
aferidos, quando as amostragens não são metodologicamente adequadas. PALAVRAS-CHAVES: análise quantitativa e qualitativa,
contexto, amostragens.

NETINHAS DE SINHÁ: CONSTRUÇÃO E TRANSMISSÃO INTERGERACIONAL DE CULTURA
Carina Carmelina Silveira Neves (UFMG, Belo Horizonte - MG)
Ana Maria de Oliveira Galvão (Orientadora. UFMG, Belo Horizonte - MG)
Este trabalho apresenta um desdobramento de uma pesquisa mais ampla que busca investigar o processo de interação com as culturas
do escrito pelas integrantes do grupo musical Meninas de Sinhá. Sediado em Belo Horizonte, o grupo tem na base do seu trabalho o
resgate de cantigas de roda tradicionais. É composto por cerca de 35 mulheres, em sua maioria negras, com baixos graus de
escolarização e pertencentes aos meios populares e realiza apresentações, sendo reconhecidas pela qualidade da música que
oferecem e como referência para grupos de terceira idade. As apresentações muitas vezes eram acompanhadas pelas netas e
bisnetas dessas senhoras que demandavam participação nos eventos, pois queriam se parecer com as avós, vestir suas roupas e
cantar suas músicas. Desse desejo e da preocupação em não deixá-las na ociosidade e expostas ao risco social e à violência, surgiu
o grupo "Netinhas de Sinhá" composto unicamente por meninas com idades que variam de 8 a 16 anos. Além de realizar apresentações,
reúnem-se periodicamente em encontros que visam a transmissão dos ensinamentos e atitudes das matriarcas e o esforço em orientar
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as jovens sobre problemas sociais de diversas naturezas. A proposta de investigação baseia-se nos modos escolhidos para a
perpetuação do trabalho das avós, sobretudo na valorização da cultura negra através da música, dança e apreciação das marcas de
negritude. Procura-se investigar ainda, como se dá o processo de transmissão cultural para as "netinhas" e sob quais aspectos esse
"repertório" é selecionado. Para tanto, estão sendo realizadas entrevistas com as coordenadoras e participantes dos grupos, e
observações das atividades realizadas. Há indícios de que a interação e transmissão dos saberes e traços culturais são embasados
principalmente na oralidade. Palavras-chave: cultura popular, cultura negra, Oralidade.

O ANTIFEMINISMO E A LITERATURA PRÓ-MULHER NA IDADE MÉDIA: LEVANTAMENTO E ANÁLISE DA
EDIÇÃO E DA TRADUÇÃO DE TEXTOS EM PORTUGUÊS
Antonio Marcos Soares de Paula (UFG, Goiânia - GO. Bolsista PIBIC)
Sabe-se que as mulheres constituem, historicamente, um grupo social distinto, cujo caráter foi apregoado, em boa parte, ao longo da
Idade Média. Ao pensarmos nesse grupo, temos que, primeiramente, pensar no olhar que sobre elas puseram os homens. Olhar esse
que fundou, na Idade Média, o topos da misoginia, cerne de nosso projeto de pesquisa contemplado pelo PIBIC "O antifeminismo e a
literatura pró-mulher na Idade Média: levantamento e análise da edição e da tradução de textos em português". A partir do grande
crescimento quantitativo da pesquisa de gênero no país nas últimas décadas, surgiu a necessidade de se fazer o levantamento e a
análise em edições e traduções na língua portuguesa, de textos e obras considerados fundadores que, na Idade Média, estabeleceram
a questão do antifeminismo face a face a produção de contrapartes textuais que tratam da avaliação e julgamento positivos da figura
feminina. A metodologia a ser utilizada para a execução do presente apresentação consistirá, em termos de teoria, dos recursos e
estratégias do método comparativista, tal qual empregado pela disciplina da literatura comparada. Procuramos, deste modo, demonstrar
e analisar como a identidade das mulheres foi sustentada, essencialmente, de forma negativa ou positiva a partir dos textos que
difamaram e defenderam a mulher na Idade Média.

O CANGAÇO NA LITERATURA BRASILEIRA
Sayonara Costa Martins (FAZU, Uberaba - MG)
O presente trabalho, tem por objetivo investigar e entender a história do cangaço, seu surgimento, seu processo de formação no
contexto sócio-histórico, dialogando com a perspectiva literária. Para isso, analisaremos a obra O Cabeleira, de Franklin Távora, a fim de
verificarmos de que forma, na literatura, essa temática foi abordada e como foi construída a imagem do fenômeno cangaço. Faremos
uma análise dessa abordagem, procurando examinar criticamente se os fatos apresentados pela literatura constituem a realidade
histórica sobre a formação do cangaço ou se ela se alimenta do imaginário, misturando a realidade ideológica vivida com o fanatismo
sanguinário. Este estudo justifica-se mediante a necessidade da exploração intertextual da História e da Literatura, mostrando mais uma
vez a história a contribuir para a literatura, e, vice-versa, em que uma se apropria da outra, o que torna a referente pesquisa totalmente
pertinente, em especial para os estudiosos de Literatura e Humanidades. Todo este estudo é feito por meio de levantamentos históricos
e consiste na coleta de conteúdos para todo o desenvolvimento do trabalho. Esta etapa caracteriza o primeiro momento da pesquisa. A
pesquisadora aborda informações importantes sobre o cangaço, como: história, cultura, política, sociedade e a ideologia do sertão. Para
tanto, é fundamental que se construa um referencial teórico para analisar os fatos, ilustrando-os com conceitos concisos e verdadeiros.

O DISCURSO E OS SENTIDOS PROVOCADOS PELA REVISTA CAROS AMIGOS
Daiana de Oliveira Faria (USP, Ribeirão Preto - SP. Bolsista FAPESP)
Lucilia Maria Sousa Romão (USP, Ribeirão Preto - SP)
Com base no estofo conceitual dado pela teoria de Análise do Discurso de filiação francesa, o objetivo dessa pesquisa é analisar as
textualizações inscritas pela Revista Caros Amigos, considerando suas versões impressa e eletrônica. Com isso, buscamos flagrar os
deslocamentos de sentidos provocados pelo transito entre o suporte eletrônico e o impresso; marcar os modos de produção e
circulação dos sentidos propostos pelo projeto alternativo da revista Caros Amigos, que indicia um lugar de resistência e ruptura com o
discurso dominante instalado nas textualizações da chamada grande mídia; mostrar como o ambiente virtual da internet impulsiona a
produção de sentidos ao propor certa maleabilidade e liberdade aos sujeitos que ali se manifestam; identificar como as textualizações
da revista, tanto em suporte eletrônico, no caso do site, como em suporte impresso, no caso da revista, são atravessadas pelos
conceitos chave da teoria abordada, tais como: memória discursiva, sujeito, heterogeneidade, formações ideológicas, entre outros. O
corpus de análise é constituído por recortes lingüísticos selecionados da revista Caros Amigos, considerando as versões impressa e
eletrônica da revista.

O DISCURSO IDEOLÓGICO NOS GÊNEROS TEXTUAIS - ANÁLISE DO PRÓLOGO DE "CAPITÃES DA
AREIA"
Larissa de Almeida Martins (FAZU, Uberaba)
Este estudo demonstra a partir da análise do prólogo "Cartas à redação" do romance "Capitães da Areia", de Jorge Amado, publicado em
1934, alguns conceitos sobre linguagem no que diz respeito à lingüística em especial sobre gêneros textuais. Abordando definições
bakhtinianas (1980) a esse respeito, a pesquisa realizada explica como é possível identificar os sujeitos do processo sócio-interacionista,
bem como propõe novas perspectivas interpretativas acerca de textos literários. Para isso, utilizou-se de análise lingüística literária
como recurso preferencial no estudo e exemplificação de conceitos, tendo como objeto o "corpus" ora analisado. Esta pesquisa é de
natureza qualitativa, com levantamento bibliográfico para a qual se valeu da referência literária de Amado (1986), e como fundamentação
básica teórica em Fiorin (2006) e Dionísio (2005). A partir da crítica que se constrói, é comprovado que o autor de um romance se utiliza
de várias ideologias contidas em discursos polifônicos para descrever e posicionar seus personagens em um contexto social próprio
através das vozes "escondidas" no modo de escrever e se expressar. Esta é a relevância do estudo, uma vez que é importante
demonstrar aos estudiosos (alunos e professores) da língua portuguesa que existem ideologias contidas em gêneros textuais, para
então formarem uma visão crítica e reflexiva da sociedade em que estão inseridos. Palavras-chave: crítica literária, lingüística, polifonia.
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O EFETIVO DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES COMUNICATIVAS NO ENSINO APRENDIZAGEM DE
LÍNGUA PORTUGUESA
Clerismar Souto Siqueira (UNIUBE, Uberaba - MG)
O objetivo desta apresentação é discutir estudos feitos sobre as habilidades de falar/escrever, ler/ouvir como sendo de fundamental
importância no processo de ensino aprendizagem de Língua Portuguesa para as últimas séries do Ensino Fundamental. Observamos
que, no dia-a-dia, os interlocutores envolvidos nesse processo acabam privilegiando algumas habilidades em detrimento de outras. E
com a inserção do deficiente auditivo e/ou do deficiente visual em turmas do ensino regular, exige-se uma maior atenção, por parte de
todos os envolvidos. Dessa forma, desenvolvemos pequenas oficinas para que os colegas do curso de Letras pudessem vivenciar
diferentes situações de interação comunicativa, levando-se em conta, também, os alunos portadores de necessidades especiais.
Demos ênfase aos aspectos que devem ser cuidados na escrita, tendo em vista o destinatário; na fala, aos aspectos de clareza,
entonação, dicção, velocidade; na leitura - tanto na oral como na silenciosa - enfatizamos os fatores benéficos para uma boa interação
e compreensão entre os interlocutores; e, quanto à habilidade de ouvir, não nos esquecemos do cuidado com a concentração e com os
fatores externos que poderiam dificultar o desenvolvimento dessa habilidade. Nas oficinas, mantivemos contato com o método braile e
com a língua de sinais (LIBRAS) - utilizados respectivamente com portadores de necessidades visuais e com portadores de necessidades
auditivas. Com base neste estudo, pudemos constatar que os futuros professores carecem de treinamentos mais efetivos no que diz
respeito às quatro habilidades e propusemos, então, a realização de oficinas semelhantes, ao longo do Curso de Letras, a fim de
oportunizar a vivência de várias formas de abordagens que visem ao desenvolvimento das quatro habilidades, preocupando-nos com
a eficiência exigida dos professores e dos alunos no ato de ler, escrever, ouvir e falar. Percebe-se que com as atividades propostas
pode-se minimizar as dificuldades que surgem na trajetória escolar e direcionar o processo de ensino aprendizagem de Língua
Portuguesa para momentos de efetivo desenvolvimento das habilidades, com maior aproveitamento e com maior eficácia

O ENSINO E A APRENDIZAGEM DE UMA LÍNGUA ESTRANGEIRA PARA CRIANÇAS A PARTIR DOS TRÊS
ANOS
Daniela Valim de Oliveira (PET/Letras, UFTM, Uberaba - MG)
O Inglês tem sido considerado língua universal. Ele é falado como língua materna por cerca de 400 milhões de pessoas e é falado em
todos os continentes por cerca de 800 milhões. Então, normalmente, aqui no Brasil, a língua que muitas crianças começam a aprender
desde cedo é essa. O objetivo geral dessa pesquisa é investigar qual a melhor abordagem para crianças de três a cinco anos
aprenderem o inglês como língua estrangeira, traçando uma comparação entre escolas infantis e de idiomas, não sendo possível
comparar com escolas públicas, pois a maioria não proporciona aulas desse idioma para essa faixa etária. Os resultados serão
alcançados com a análise do planejamento das aulas e também do comportamento e desenvolvimento das crianças, além de comparar
os métodos e materiais dessas escolas. Muitos professores encontram dificuldades quando precisam ensinar um segundo idioma,
principalmente para crianças dessa faixa etária, e essa pesquisa será uma fonte no qual eles poderão encontrar diversas soluções
para os possíveis problemas e dificuldades que serão encontrados pela frente. Essa pesquisa é de cunho qualitativo e comparativo. Ela
ainda não está completa, por isso não possui resultados. Além da revisão bibliográfica sobre o tema, há a pesquisa de campo, que será
nas escolas e depois a análise das aulas assistidas.

O ESTUDO BIOGRÁFICO COMO SUBSÍDIO PARA A ANÁLISE DE POEMAS DE MANUEL BANDEIRA
Ana Cláudia Zan (FAFIUV, União da Vitória - PR)
A leitura fragmentada e descontextualizada de poemas e/ou poesias não é capaz de fornecer os elementos verossímeis que unem obra
e autor. Esse tipo de leitura "fraca" traz consigo uma gama enorme de diferentes interpretações possíveis, pondo em dúvida a real
identidade do texto. Vale lembrar que um mesmo texto pode apresentar inúmeras interpretações, porém estas devem estar de acordo
com as possibilidades que o texto nos apresenta. A leitura de textos literários sem o conhecimento prévio da vida do autor traz uma gama
diferenciada de interpretações individuais e subjetivas. Após fazer a primeira leitura, uma série de elementos podem chamar a atenção
dos leitores, como palavras novas, expressões e significados diferentes daqueles com os quais nossos alunos estão acostumados.
Levando em conta essa curiosidade em descobrir o sentido do texto, iniciamos o estudo da vida do autor, com o intuito de sanar as
dúvidas relacionadas aos problemas já citados acima. Pesquisando a bibliografia, acaba-se por descobrir também o contexto histórico
no qual o autor escreveu, assim como torna-se possível relacionar elementos históricos com os literários. Após realizar essa atividade,
parte-se para a análise dos poemas escolhidos. Para que essa análise seja produtiva, propõe-se que haja um seminário para o debate
dos pontos principais encontrados durante o estudo. Em seguida, faz-se necessário aplicar uma atividade de compreensão de texto,
visando avaliar o nível de leitura que os alunos conseguiram alcançar, assim como verificar se o trabalho está sendo produtivo ou ainda
está obscuro. Por último, opta-se por escrever uma resenha, tendo como assunto a relação vida do autor/obra, citando os pontos
principais, mostrando seu ponto de vista e comprovando com dados e elementos discursivos concretos a proposta do presente
trabalho. Teóricos utilizados: ATHAYDE JUNIOR, BANDEIRA, BARBOSA e BELETTI, CARA, CEREJA e MAGALHÃES, HOLANDA, NICOLA,
OLIVEIRA, SIQUEIRA E SILVA e BERTOLIN.

O FUNCIONAMENTO DISCURSIVO EM PIADAS DE EMPREGADA DOMÉSTICA (NIRVANA FERRAZ
SANTOS SAMPAIO)
Érika Andrade Sousa Oliveira (FAZU, Uberaba - MG)
Maria Marta dos Santos (FAZU, Uberaba - MG)
Sabrina de Sousa Silva (FAZU, Uberaba - MG)
A piada é um recurso humorístico utilizada na comédia e na vida cotidiana. Geralmente é uma história breve e de final engraçada e às
vezes surpreendentes. O presente estudo visa analisar o funcionamento discursivo das piadas e discutir o reflexo que elas têm perante
a sociedade. O corpus é constituído de algumas piadas sobre empregada doméstica, a partir da linguagem ou do discurso. A base teórica
para a realização deste estudo está na Escola Francesa de Análise de Discurso. M. Pêcheux e C. Fuchs (1975) concebem o discurso
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com um dos aspectos materiais do que se chama de materialidade ideológica, e isto é o mesmo que dizer que as formações ideológicas
comportam necessariamente, como um de seus componentes, uma ou várias formações discursivas interligadas que determinam o que
pode e deve ser dito (...) a partir de uma posição dada numa conjuntura, ou seja, numa certa relação de lugares no interior de um aparelho
ideológica, e inscrita numa certa relação de classes. Verificamos que as piadas aqui apresentadas materializam discursos, por meio de
procedimentos linguísticos, que reproduzem e fortalecem as representações grosseiras e estereotipadas sobre empregada doméstica,
instituídos no imaginário social. As piadas não são novas, uma vez que representam discursos que são ideologicamente marcados.

O GÊNERO E-MAIL: O CORREIO ELETRÔNICO UTILIZADO COMO FERRAMENTA DE TRABALHO
Ariana Janaina Furtado (FAZU, Uberaba - MG)
O e-mail é intensamente produzido nas sociedades na contemporaneidade. Mostra-se um gênero utilizado intensamente como ferramenta
de trabalho. Este estudo analisa seu uso em uma Instituição de Ensino Superior, do município de Uberaba (MG), tendo como objetivo situar
e compreender esse gênero textual nas concepções de teóricas de Marcuschi; Xavier, 2005; Bakhtin, 2004; Zanotto, 2005; analisar
formas de uso, vantagens e desvantagens do emprego dessa ferramenta; Identificar os estilos de escrita, e o grau de formalidade do
discurso utilizado. A observação sistemática dos elementos paratextuais nos e-mails permitirá um estudo contrativo com as cartas
institucionais, buscando a resposta para a pergunta de pesquisa do presente trabalho: Até que ponto o e-mail institucional vem
substituindo as correspondências institucionais? Levantou-se como hipótese que as instituições de Ensino Superior, por meio dos seus
setores administrativos, utilizam com freqüência essa ferramenta, e de certa forma ocorre diminuição da redação comercial impressa.
Tem-se como resultados parciais que o e-mail vem gradativamente substituindo a carta comercial, o que parece apontar que as
empresas estão aderindo aos e-mails por razões tanto de economia como de agilidade. Palavras-chave: Correio eletrônico. Gêneros
textuais. Comunidades Discursivas.

O PROCESSO DE REFERENCIAÇÃO E A CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES SOCIAIS
Karine Silveira (UFSJ, São João del Rei - MG. Bolsista FAPEMIG)
Antônio Luiz Assunção (Orientador. UFSJ/PROMEL, São João del Rei - MG)
O presente trabalho tem como objetivo apresentar alguns resultados parciais do projeto intitulado "A construção das identidades sociais
sob a perspectiva da análise crítica do discurso e do processo de referenciação", que está situado no quadro teórico da Análise Crítica
do Discurso (ACD) e da Lingüística Textual. O primeiro quadro teórico conceitua o discurso como o uso da linguagem, seja ela falada ou
escrita, vista como uma prática social; e o segundo quadro teórico, o da Lingüística Textual, consiste em tomar como objeto particular de
investigação o texto, por ser ele uma forma específica de manifestação da linguagem. Os textos que compõem o corpus de pesquisa
deste projeto são reportagens que abordaram a revelação do relacionamento homossexual de dois sargentos do Exército Brasileiro que
se assumiram em rede nacional através de um programa de televisão, ocorrido no fim de maio e início de junho de 2008. As reportagens
coletadas foram publicadas pelas seguintes mídias on line: Jornal O Globo, G1, Folha ONLINE, Estadão, Espaço GLS, Época e QUEM.
Neste primeiro momento voltaremos nosso olhar para o processo de referenciação ocorrido nessas reportagens mostrando como se
deu a construção da identidade social dos sargentos homossexuais, segundo os estudos de Koch (2001, 2002), Koch e Penna (2006),
Marcuschi (1983, 1998, 2000, 2002, 2006) e Mondada (2002a, 2002b, 2003). Portanto, a partir do exame do processo de referenciação,
como uma atividade cognitivo-interativa realizada por sujeitos sociais, objetivamos analisar o processamento textual, tendo em vista a
referenciação dos agentes sociais envolvidos no fato reportado.

O PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA E A FORMAÇÃO DO CIDADÃO CRÍTICO
Raquel Maria Mendes (FAZU, Uberaba - MG)
Clayton Silvério (FAZU, Uberaba - MG)
Jaqueline de Souza (FAZU, Uberaba - MG)
O objetivo geral deste estudo é o de contribuir para que os professores do ensino fundamental tenham uma melhor compreensão de o
que seja realmente a "questão cultural" no ensino da língua estrangeira (Inglês).De uma forma mais específica pretende identificar no
ensino/aprendizagem ,questões da cultura da língua inglesa que influenciam os valores,opiniões e crenças de professores em sua
prática e confrontá-los com os dizeres dos PCNs;oferecer algumas contribuições para uma atitude reflexivo-psicopedagógica diante
dos desafios impostos aos professores de língua estrangeira(Inglês).A base teórica está nos pressupostos de PECHEUX(1982),
PENYCOOK(1984),KRAMSCH(1996) e nos PCNs.A metodologia foi a aplicação de um questionário que nos forneceu dados sobre a vida
acadêmica de cada participante,sua titulação,seu período de atuação nas escolas ,(matutino,vespertino),o tipo de escola (classe social
atendida) e algumas perguntas básicas em relação aos PCNs.Todos os sujeitos da pesquisa são professores de língua inglesa em
escolas públicas e privadadas do ensino fundamental, na cidade de Uberaba - MG,durante o ano de 2001.O segundo passo foi a
realização de entrevistas a fim de tornar mais claros alguns aspectos e aprofundar mais em outros.Como conclusão constatamos que
as determinações dos PCNs não estão sendo levadas em conta.A realidade prática destes professores mostra uma questão de intuição,
algo sem fundamentação teórica.Por outro lado,certos fatores chamam a atenção à realidade brasileira.Muitas orientações contidas nos
PCNs tornam-se impraticáveis.Não se pode exigir mudanças radicais dos professores se as instituições,materiais didáticos e currículos
não acompanharem esta mudança.

O SEMINÁRIO DO ROMANCE QUARUP DE ANTONIO CALLADO - TOPOANÁLISE
Raysa Barbosa Correa Lima Pacheco ( UFTM, Uberaba - MG. Bolsista PET Letras)
Quarup é o romance mais conhecido de Antônio Callado, publicado no ano de 1967. De caráter predominantemente político, conta a
história de Nando, um padre que vive em Pernambuco e tem a utopia de criar na Amazônia uma nova terra prometida, um novo paraíso,
como teriam sido, em seu tempo, as missões jesuíticas no sul do Brasil. Nossa intenção é analisar a construção do espaço do seminário
dentro do romance. Para tanto, iremos utilizar a proposta da topoanálise, que é de grande relevância visto que o espaço, dentro dos
estudos literários, é a categoria da narrativa menos analisada e pesquisada. A análise consiste no estudo dos trechos do livro referentes
ao seminário, com a aplicação de um roteiro onde se percebe vários aspectos do espaço e seus respectivos efeitos de sentido dentro
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da narrativa como um todo. O referencial teórico básico consiste na obra "Introdução à topoanálise", do autor Ozíris Borges Filho, e o
romance Quarup, de Antonio Callado. É no início do romance que o personagem protagonista padre Nando se encontra no seminário em
Pernambuco, onde o espaço do ossuário (depósito de ossos humanos) ganha um papel de destaque. De acordo com as teorias da
topoanálise, é um microespaço classificado como cenário, visto que é uma criação da cultura humana. Além disso, percebe-se a
formação de ambiente, já que é criado um clima psicológico macabro e obscuro. Palavras como caveiras, esqueleto, criptas, ossos, além
do corredor do espaço que se encontrava na escuridão (trevas), contribuem para a criação de um clima medonho, e até de morte. Na
obra toda, essa ambientação é proposital; tem o sentido de indicar a obscuridade política e religiosa (padres que não respeitam a
castidade) da época retratada (da era Vargas à ditadura). Palavras-chave: Topoanálise, seminário

O SISTEMA VOCÁLICO PRETÔNICO DO TRIÂNGULO MINEIRO - ENFOQUE SOBRE AS CIDADES DE
COROMANDEL E MONTE CARMELO
Fernanda Alvarenga Rezende (UFU, Uberlândia - MG. Bolsista FAPEMIG)
O principal objetivo desse projeto de pesquisa é descrever e analisar a variação do sistema vocálico dos municípios de Coromandel e
Monte Carmelo, com destaque às vogais /e/ e /o/ na posição pretônica. Esse trabalho objetiva ainda contribuir com a descrição do
sistema fonológico do Português Brasileiro falado na região do Triângulo Mineiro, visto que essa região ainda não possui estudos dessa
natureza. Assim, inicialmente, nos dedicamos à leitura de textos teóricos sobre a fonologia do português, sobretudo acerca dos
processos que tratam do sistema vocálico. Feito isso, partimos para a coleta dos dados da fala espontânea (vernáculo) dos residentes
em Coromandel e Monte Carmelo, as cidades-foco desse trabalho. Para chegar ao vernáculo, utilizamos um roteiro de perguntas, com
base no roteiro proposto por Viegas (1987), cujo objetivo foi o de desinibir o entrevistado para que ele não se preocupasse com a sua
maneira de se expressar, dando atenção apenas ao conteúdo de sua fala. As variáveis extralingüísticas importantes para o estudo são:
sexo, idade e grau de escolaridade. Os informantes, 9 do sexo feminino e 9 do sexo masculino, foram divididos em três faixas etárias:
15-25 anos, 26-49 anos e 50 anos ou mais e em três graus de escolaridade: 0-8 anos, 9-11 anos e 12 anos ou mais de estudo. Para que
a amostragem pudesse englobar todas as possibilidades de combinação entre os fatores extralingüísticos, foram entrevistadas 18
pessoas nos dois municípios escolhidos para a pesquisa. Como o projeto ainda está em andamento, estamos em fase de transcrição dos
dados para, posteriormente, eles serem codificados e analisados com a ajuda do programa estatístico GOLDVARB. De posse dos dados
estatísticos, eles serão interpretados e confrontados com estudos feitos em outras cidades do Triângulo Mineiro, tais como Araguari,
Araxá, Patrocínio, Perdizes, Uberaba e Uberlândia.

O SUJEITO ERRANTE: O ERRO COMO VESTÍGIO DO MECANISMO DE LINGUAGEM
Danilo Corrêa Pinto (UFU, Uberlândia - MG)
O presente trabalho considera o erro na e da escrita como um vestígio da relação da criança com a língua no processo de aquisição da
linguagem. Desta forma, a partir das três posições estruturais de Cláudia de Lemos; da teoria do valor de Saussure e da noção de
inconsciente da psicanálise de linha francesa, destacando Freud e Lacan, procuraremos entender como o aspecto do erro pode ser
entendido no processo de aquisição da escrita e como tal processo é marcado pelas relações metafóricas e metonímicas que incidem
sobre o sujeito, este que é efeito de linguagem. Especificamente, a teoria de Saussure sobre a língua, o retorno de Lacan a Freud, com
dados importantíssimos sobre o significante, a letra e claro, a incidência do inconsciente, respectivamente, foram e são assuntos
relevantes para a teoria da aquisição da linguagem desenvolvida por Cláudia Thereza Guimarães de Lemos, especialista na área e que
fez da sua teoria das três posições, considerando as perspectivas psicanalíticas, um outro lugar para nos apoiar nessa tentativa de
investigar o erro. Analisar o erro na aquisição da escrita requer tirar dela o que é essencial no deslocamento do sujeito na língua, pois
o sujeito é uma escrita que se escreve constantemente. Para tanto, focamos em uma escrita que não se representa por si mesma e que
vai além de um processo reduzido ao ensino e aprendizagem de letras e seus respectivos fonemas. O erro será para nós um dos pontos
fundamentais para entender como este efeito se dá no sujeito e como o erro, a partir do funcionamento da língua e do inconsciente pode
ser caracterizado como um vestígio do movimento do sujeito na língua e da língua. Palavras-chave: Erro na escrita; aquisição da escrita;
Inconsciente e linguagem.

O USO DE OPERADORES ARGUMENTATIVOS EM ARTIGOS DE OPINIÃO E SUA INFLUÊNCIA NO
SUJEITO LEITOR
Laura Pimenta Batista (UFTM, Uberaba - MG)
Dr.ª Irma Beatriz Araújo Kappel (Orientadora. UFTM, Uberaba- MG)
A mídia costuma ser frequentemente criticada quanto à sua abordagem sensacionalista. Mas o que se percebe é uma grande identificação
dos leitores com fatos dramáticos. Uma hipótese lingüística provável para esta identificação seria a influência de certas escolhas léxicogramaticais na construção de sentido, como o uso de operadores argumentativos. Nesta pesquisa, analisaremos o gênero artigo de
opinião, pelo viés da Lingüística Textual, a fim de verificar as escolhas mais recorrentes de operadores argumentativos neste tipo de
texto, e a forma como estas escolhas interferem na construção de sentido e na interpretação dos leitores sobre determinado fato
dramático. Além de identificar os operadores argumentativos mais recorrentes nos textos, analisaremos o uso destes operadores na
construção de sentido dos artigos de opinião e faremos o levantamento da reação popular diante dos textos, por meio da análise das
cartas dos leitores, notícias e editoriais. Serão importantes para a fundamentação teórica deste trabalho, as considerações de Travaglia
sobre Texto; de Travaglia e Marcuschi, sobre Gênero Textual; de Koch e Travaglia, sobre elementos de coesão e coerência; de
Perelman, Citelli, Guimarães e Suarez Abreu, sobre argumentação. Neste trabalho, serão analisados como corpus, cinco artigos de
opinião do jornal Folha de São Paulo e cinco do jornal O Estado de São Paulo sobre o caso denominado "Eloá", bem como textos
referentes ao espaço do leitor de cada jornal. Entre as hipóteses levantadas está a de que as escolhas dos operadores argumentativos
interferem na interpretação do leitor e podem influenciá-lo decisivamente no processo de formação de opinião. Caso a hipótese seja
realmente comprovada, cremos que a pesquisa será importante, para identificar a representatividade e importância dos operadores
argumentativos no convencimento de leitores de jornal.
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ORIGEM E EVOLUÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA
Aurea Aparecida Dantas (FAZU, Uberaba - MG)
Juliana Canteiro (FAZU, Uberaba - MG)
Este estudo tem por objetivo esclarecer a origem da língua portuguesa, em sua formação e evolução, como forma de valorização de
nossa língua materna. Nascido na antiga Galécia, hoje Galiza, ao norte de Portugal e ao noroeste da península Ibérica, o português
desenvolveu-se na faixa ocidental da mesma, incluindo a parte da antiga Lusitânia e da Bética romana. Os romanos ocuparam a
península Ibérica no século III. O latim era a língua dos conquistadores, a qual dominou quase toda região. No século V, grupos bárbaros
invadiram a região da península Ibérica, destruíram a organização política e administrativa dos romanos. No século VIII, essa situação
sofre algumas modificações em conseqüência da invasão dos muçulmanos, sendo estendido por alguns séculos, em que se fez sentir
com maior vigor na região sul da península Ibérica. Desta Península, surgiram várias outras línguas e dialetos, entre eles o catalão, o
castelhano, o galego-português; deste ultimo resultou a língua portuguesa. O Português consolidou sua independência política mais
tarde com a dilatação do Império luso, onde se consagrou como língua oficial. Este estudo baseou-se em observações de artigos,
levantamentos bibliográficos e análise de dados históricos pelos autores Nicola (2001) e Infante (2001). A partir das análises feitas,
pode-se concluir que a língua portuguesa, através de sua formação, teve um papel referencial no progresso evolutivo dos povos e em
sua cultura. Por ser uma língua mista, o português envolve várias culturas a ele integradas. O português caracterizou novas nações que
fundaram seu idioma através dele, originando também outros processos históricos.

OS MOVIMENTOS DE SENTIDOS NAS TEXTUALIZAÇÕES DO "BRASILdeFAT0"
Jonathan Raphael Bertassi da Silva (FFCLRP/USP, Ribeirão Preto - SP. Bolsista FAPESP)
Lucilia Maria Sousa Romão (FFCLRP /, Ribeirão Preto - SP)
Considerando que textos e imagens da mídia circulam como presença constante e repetitória na atualidade, este trabalho busca refletir,
à luz da Análise do Discurso (AD) de filiação francesa, a respeito do efeito ideológico de evidência em um corpus constituído por
fotografias e legendas do jornal BRASILdeFATO, lançado durante o Fórum Social Mundial em 2003 e tido como um jornal alternativo. Como
referência, utilizamos trabalhos que teorizam o discurso (PÊCHEUX, 1999 e ORLANDI, 2006), a imagem fotográfica (DUBOIS, 1993 e
JOLY, 1996) e o não-verbal (SOUZA, 2001), buscando compreender como o corpus selecionado faz falar certos sentidos e não outros,
inscrevendo recortes, angulações e modos de enquadramento e significação da realidade. Também, faz-se mister investigar como o
discurso das legendas se relaciona e se cruza com os sentidos do não-verbal, evidenciando marcas de heterogeneidade e estabilizando
interpretações. Com deste trabalho, pretendemos estimular uma leitura menos ingênua das formulações jornalísticas, inscrevendo
opacidade e questionamento no modo como a informação é vista na mídia, a saber, como dado neutro, objeto e fiel à realidade;
pretendemos também rastrear as marcas de heterogeneidade no dizer midiático. O corpus da pesquisa é formado por fotos e recortes
lingüísticos de legendas do jornal BRASILdeFATO, divulgados entre maio de 2005 e julho de 2006.

PROFESSOR - REFLEXIVO: RE-PENSANDO A PRÁTICA A PARTIR DA PRÁTICA
Lidiane de Oliveira (FAZU, Uberaba - MG)
Marula Moura de Faria (FAZU, Uberaba - MG)
Olinda Maria de Oliveira (FAZU, Uberaba - MG)
Este trabalho, feito em sala de aula, tem como objetivo principal usar a linguística como ferramenta, para entender a questão da formação
de professores da Língua Inglesa pelo processo reflexivo. Ele apresenta também a visão crítica de diversos autores, tais como: John
Dewey ( 1930 ); Freire ( 1970-1987 ); Schon ( 1983-1987 ); Almeida Filho ( 1999 ); Esteban e Zaccur ( 2002 ). Que buscaram levar aos
profissionais da área, informações referentes ao processo da construção do ensino/aprendizagem via interação. Para concluir, um
professor reflexivo é aquele dinâmico, questionador, curioso, e pesquisador. Que critica e observa a própria prática para poder
reconhecer o bom desempenho do aluno, reforçando e/ou auxiliando-o a superar dificuldades que venham a aparecer. Promovendo
assim a liberdade de expressão dos alunos, incentivando-os a co-participar da construção das aulas ou mesmo abrindo espaço para
sugestões. Esta liberdade aliada a um conteúdo relevante pode fazer com que o aluno tenha maior iteresse pelas aulas tornando-se mais
perceptivo. Tornar-se um professor reflexivo poderá ser um aspecto crucial para um professor dogmático, com uma formação
conservadora. Contudo, uma vez superada a resistência inicial ao processo auto-investigativo, o docente poderá aproveitar as várias
oportunidades em sua prática para realizar questionamentos pertinentes em busca de novas atitudes. Apesar dos diversos estudos na
área de Linguística Aplicada voltados para a formação de professores, ainda há muitos professores de língua estrangeira com um
ensinar puramente técnico. Ao mesmo tempo, também há profissionais já mais reflexivos, com uma postura mais transdisciplinar, e
envolvidos em produção de conhecimentos que visam a interação da teoria com a prática.

QUEM SÃO OS NATIVOS DIGITAIS E COMO O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA PRECISA MUDAR PARA
ATENDÊ-LOS
Ana Maria Alves de Sousa (FAZU, Uberaba - MG)
A observação da mutabilidade natural das coisas e das relações de ensino atuais permite notar que o mundo em que os professores de
hoje nasceram não é o mesmo no qual seus alunos nasceram. Quanto maior a diferença de idade entre eles, maior a diferença entre
seus mundos. Em função disso, as maneiras de educar, de aprender e o conceito de o que seja educação, ou não, também não são os
mesmos. Hoje, a maioria dos professores planeja suas aulas para alunos que presumidamente pensam como eles. Mas isso não é mais
verdade, tampouco as situações imaginadas pelos professores de língua inglesa (LI) para contextualizar suas atividades serão
possíveis ou naturais quando esses alunos saírem de suas escolas. Prensky (2001) apresentou e explicitou conceitos anteriormente
inexistentes: 'imigrante digital' (Digital Immigrant) e 'nativo digital' (Digital Native), fazendo um trocadilho com falante nativo e imigrante de
uma língua, permitindo explicar como os alunos atuais não raciocinam, estudam ou aprendem como aqueles que hoje lhes estariam
ensinando. Palfrey (2008) estende sua análise às esferas política e econômica, constatando que a primeira geração de nativos digitais
chegou à maioridade, acarretando mudanças no mundo. Em uma pesquisa bibliográfica, por meio de comparação de informações e
teorias de estudiosos da educação, do ensino de língua inglesa, da tecnologia e do desenvolvimento humano, outros autores serão
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pesquisados, tanto para opor como para ratificar os conceitos expostos neste trabalho. Assim, propõe-se verificar quem são os nativos
digitais, quais suas características e quais as mudanças pelas quais a metodologia do ensino de LI, como idioma estrangeiro, deverá
passar. Além disso, opções tecnológicas voltadas para o uso educacional serão estudadas, para verificar quais melhor atendem às
necessidades dos nativos digitais, bem como as de seus professores, que, muitas vezes, são imigrantes digitais.

RELATIVIZANDO O QUEM
Bruno Dias de Oliveira (FAZU, Uberaba - MG)
Gisele Gonçalves Pereira (FAZU, Uberaba - MG)
Joselita de Freitas Sousa (FAZU, Uberaba - MG)
O presente trabalho tem como proposta analisar o uso do pronome relativo na fala de pessoas que se encontram em situações formais.
O objetivo é tecer uma breve reflexão, suscitada pelo artigo Soja é quem?, o qual foi retirado da revista Língua Portuguesa (2009) e do
qual surgiu a curiosidade de se investigar se os falantes da Língua sabem usar o pronome relativo, em especial o pronome quem, de
maneira adequada, nas circunstâncias que exigem o padrão formal linguístico. É imprescindível lembrar que o pronome relativo quem
deve ser usado somente para se referir a pessoas, e o uso do mesmo para objetos inanimados é extremamente indevido, pelo fato de
se estar fazendo uma personificação, o que só é permitido em Literatura, e não no uso comum da Língua Portuguesa, como simples meio
de comunicação. No que se refere à fundamentação teórica, usaram-se as pesquisas de Maia (2009) sobre emprego do pronome
relativo, caracterizando uma revisão bibliográfica. Quanto aos resultados, pode-se antecipar que é necessário conhecer os pronomes
relativos, bem como a adequação de seu uso, para que se evitem tamanhas informalidades no emprego do mesmo, principalmente em
situações nas quais se deve primar pelo padrão formal da Língua Portuguesa.

REPRESENTAÇÕES DO SEMINÁRIO NO ROMANCE "O SEMINARISTA" DE BERNARDO GUIMARÃES
Nilfan Fernandes da Silva Júnior (UFTM, Uberaba - MG)
Esta pesquisa, ainda em andamento, pretende analisar o espaço do seminário no romance de Bernardo Guimarães, O Seminarista.
Através da topoanálise desenvolvida por Ozíris Borges Filho, o principal objetivo deste trabalho é verificar como o espaço do seminário
aparece dentro desta narrativa, situada no Romantismo brasileiro. O livro apresenta um conteúdo muito rico para ser explorado. Além de
ser um marco na literatura regionalista, os temas centrais são muito bem trabalhados. São temas polêmicos como o celibato clerical, a
rígida educação da época e a sua estrutura social. Dentro da topoanálise podemos perceber claramente que o romance se divide entre
espaços abertos e espaços fechados. Todos eles com suas simbologias e efeitos de sentido, com grandes influências religiosas e
bucólicas. Tomando como base as referências sobre a construção do espaço dentro da narrativa, esta pesquisa visa identificar também
a influência dos espaços (em especial o seminário) no enredo e nos personagens. Até o fim do projeto pretende-se atingir a meta de
trazer à luz esclarecimentos mais profundos sobre a estrutura espacial da obra como um todo e do seminário em particular. Topoanálise.
Espaço. Cenário. Natureza. Espacialização.

REVISTA RAÇA BRASIL: UM ESTUDO DAS LINGUAGENS VERBAL E NÃO-VERBAL NA
REPRESENTAÇÃO SOCIOSSEMIÓTICA DO NEGRO
Sabrina Gabriela Vicentini (UFSJ, São João Del Rei - MG. Bolsista FAPEMIG)
Cláudio Márcio do Carmo (Orientador. PROMEL/DELCA, UFSJ, São João Del Rei - MG)
O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma análise sociossemiótica da representação do negro numa mídia específica ao
próprio público negro: a Revista Raça Brasil. Esta pesquisa encontra-se dentro da perspectiva da Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH,
2001), numa interface com os estudos da Semiótica Social - principalmente abrangendo o conceito de multimodalidade (KRESS & VAN
LEEUWEN, 1996). Para tanto, também são utilizados estudos sobre questões raciais (GONÇALVES, 2003; HOFBAUER, 2003) e estética
do negro no Brasil (GOMES, 2003), pois o trabalho almeja, ainda, demonstrar o jogo discursivo presente nesta mídia. O uso dessa
abordagem deve-se ao fato de podermos contemplar diferentes dimensões envolvidas na representação do negro, isto é, diferentes
sistemas, como a linguagem verbal e não-verbal. Para ilustração, é feita uma análise de um texto multimodal que contém seis páginas
interligadas pela idéia de progressão estética no uso de maquiagens, retirados da revista nº. 115 de outubro de 2007, de forma a
exemplificar as principais categorias do estudo e demonstrar a importância do mesmo. Como resultado preliminar, pôde-se perceber que,
apesar de a revista ser notadamente voltada para o público negro, ainda se pode ver a força do perfil do branco subjacente na tentativa
de apagamento de certos traços de identificação do negro.

SAGARANA: UMA ANÁLISE MORFO-LITERÁRIA
Neuriane Néri Ramos (FAZU, Uberaba - MG)
Daniele Borges Rodrigues (FAZU, Uberaba - MG)
Monalisa Carla Vieira de Oliveira (FAZU, Uberaba - MG)
A obra Sagarana, de Guimarães Rosa, é composta por nove contos e uma complexidade existente somente em outros textos rosianos.
Este trabalho tem como objetivo identificar os processos de formação de palavras, recorrentes nos estudos rosianos; verificar o
aspecto semântico do léxico; compreender a elaboração do mitopoético na prosa rosiana; e constatar se o processo de formação de
palavras pode ser um fator determinante na formação do mitopoético. Muitos lingüistas e estudiosos da literatura, como Rocha (1999),
Martins (2000), Alves (1990), Laroca (2003) e Bosi (1994) possuem contribuições extremamente relevantes, no que diz respeito ao
objeto do estudo em questão: o livro Sagarana (Rosa, 1984). A natureza da pesquisa é qualitativa (CHIZZOTTO, 2005), utilizando-se,
como ferramenta de estudo, a Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977), da obra Sagarana (ROSA, 1984) do escritor mineiro João
Guimarães Rosa. O estudo dos dados observados revelou que, em Sagarana (ROSA, 1984), podem-se encontrar os diversos tipos de
formação de palavras existentes na Língua Portuguesa: casos baseados na composição, na derivação, mas, mesmo fazendo uso de
processos comuns da língua, Guimarães cria de forma original, uma vez que não se submete a regras pré- estabelecidas. A observação
realizada demonstrou, também, que são muito recorrentes, nos contos de Sagarana (ROSA, 1984), as transgressões sufixais. Guimarães
fez uso de diversas substituições de um sufixo próprio de um radical por outro, criando palavras, por meio da derivação sufixal. Além
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da derivação sufixal, rosa fez uso freqüente da derivação prefixal nos contos do livro Sagarana (ROSA, 1984). Apesar de os dados
analisados serem freqüentes dentro de tal obra, eles não influenciaram diretamente na construção da abordagem mitopoética. O estudo
mostrou-se relevante devido ao fato de que a literatura rosiana é digna de análise profunda e de que há um labirinto de informações a
ser descoberto nos textos de Guimarães.

SENTIDOS SOBRE BIBLIOTECA: A VOZ DO PRESIDENTE LULA MATERIALIZADO NO DISCURSO
MIDIÁTICO
Ludmila Almeida (USP, Ribeirão Preto - SP. Bolsista FAPESP)
Gustavo Grandini Bastos (USP, Ribeirão Preto - SP. Bolsista FAPESP)
Lucilia Maria Sousa Romão (USP, Ribeirão Preto - SP)
Com base nos pressupostos teóricos da Análise do Discurso de filiação francesa, esse trabalho busca investigar os discursos sobre
políticas governamentais em relação à leitura e aos espaços de leitura, dentre eles, o modo de significação da biblioteca no discurso
oficial. Considerando que sujeito e sentido constituem-se conjuntamente, que a ideologia faz parecer evidente a emergência de um
sentido e cristalizando-o e silenciando outros, analisamos e interpretamos recortes de declarações do presidente Lula, manifestas nos
dizeres midiáticos, sobre medidas para a implantação de bibliotecas nas cidades brasileiras. Ao ressaltar o discurso político como lugar
de mediação do poder e legitimação de uma voz, pontuamos a autoridade desse sujeito na posição de presidente da República e também
o valor atribuído ao discurso jornalístico como instituição de poder na circulação dos sentidos. Mobilizando também outros dizeres sobre
a biblioteca e recuperando sentidos já ditos sobre ela, é possível interpretar o que está posto em discurso e o que é silenciado nesses
discursos sobre a questão da biblioteca e a leitura. Sobre isso, destacamos a noção de memória discursiva como saber discursivo
sobre e como condição do dizível, e também a noção de silêncio como instância de significação e matéria fundante da própria linguagem.
Compreende-se aqui a importância que a biblioteca pode exercer em relação à promoção da leitura e entende-se que a mídia é um lugar
de poder na fixação de certos sentidos e apagamentos de outros, assim, busca-se refletir sob perspectiva discursiva, sobre os dizeres
e silêncios dos discursos já produzidos sobre ela na mídia.

SOB A LUPA DE PATHOS E DO DEVER PASTORAL: OS JINGLES DA CAMPANHA PRESIDENCIAL DE
LUIS INÁCIO LULA DA SILVA
Leandro Silva Bezerra (UFG, Jataí - GO)
Daniella de Souza Bezerra (IFG, Jataí - GO)
A redemocratização do Brasil em 1989 com a primeira eleição direta para presidente, depois de um regime militar que iniciou em 1964,
trouxe um novo contexto de luta acirrada, lógico que agora a batalha é pela faixa presidencial o que configura novos generais, que são
os publicitários. Eles estão incumbidos de criar e recriar o político para o eleitor, tornando-o um homem cheio de qualidades inabaláveis.
Familiarizar, emocionar e provar sua competência é a nova missão desses generais.Partindo da idéia que é impossível construir um
objeto de discurso sem construir simultaneamente uma atitude emocional em relação a esse objeto, o presente estudo visa descrever
a organização do universo de patemização, bem como a preocupação pastoral das campanhas políticas do Luiz Inácio Lula da Silva
(Lula), corporificadas em seus jingles. A fim de abarcar tal objetivo combinamos dois métodos de análise: lexicométrica e argumentativa.
Utilizaremos o primeiro para tratar estatisticamente o corpus e determinar os universos semânticos que atestam as discursivizações
motivadoras de efeitos emocionais. O segundo será empregado no intuito de evidenciar as lógicas de raciocínio patêmicas e a presença
dos cuidados pastorais, encontrados nos jingles de Lula nas candidaturas de 1989, 1994, 1998 e 2002. Os resultados sugerem que
houve uma evolução nas argumentações bem como na exploração de imagens dos jingles da campanha do Lula para causar em primeiro
instante o efeito patético no eleitor. Publicitários lulistas começam a explorar cada vez mais as imagens, mas não apenas em busca do
efeito patêmico, abre também a exploração do dever pastoral do candidato junto ao seu rebanho, recurso que não foi utilizado nos jingles
das duas primeiras campanhas de Lula.

SOMOS TODOS APRENDIZES
Maria Silvoneide da Silva (UNIUBE, Uberaba - MG)
Vanessa Faria Mateus (UNIUBE, Uberaba - MG)
Descobrir a palavra como forma de desenvolver a leitura, interpretação, escrita e a sua percepção como função social é um caminho
a ser percorrido por qualquer cidadão independente de sua função na sociedade. O aprendizado de línguas, tanto da língua materna
como de uma língua estrangeira exige motivação, conteúdo e prazer para que o aluno possa desenvolver-se em seu processo de
aprendizagem. Nosso trabalho é o resultado de uma pesquisa realizada no segundo ano do Curso de Letras na Universidade de
Uberaba, sobre a questão da intertextualidade e as possibilidades de ensino de línguas por meio de textos literários. Sem dúvida onde
quer que estejamos e em qualquer condição, não deixaremos de ser aprendizes, porque sempre teremos algo a aprender. E esse desejo
ou atitude para aprender é a condição permanente de toda possibilidade de progresso de aprendizagem. Assim, a qualidade de
educador deve agregar-se a de aprendiz. Com base nisso, propomos este trabalho com intuito de mostrar que existem várias formas de
ensinar as línguas portuguesa e espanhola a partir da intertextualidade, da produção de textos e da utilização dos clássicos literários
provenientes dos países falantes dessas línguas. Dessa forma, ressaltaremos a importância de se adaptar às mudanças e às
diferentes possibilidades no âmbito da sala de aula, levando ao aluno métodos e possibilidades que despertem mais seu interesse nas
aulas, contribuindo assim, de maneira positiva para seu aprendizado. Palavras-chave: Intertextualidade; Ensino de línguas; Clássicos
literários.
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SUBSTANTIVOS PRÓPRIOS, MARCAS PUBLICITÁRIAS, CONSUMO E UMA POESIA DO DRUMMOND:
UMA RELAÇÃO ESTREITA E UM LARGO PARADOXO.
Marília Martins Ferreira (UFTM, Uberaba - MG)
Dr.ª Irma Beatriz Araújo Kappel (Orientadora. UFTM, Uberaba - MG)
(INTRODUÇÃO) Este artigo é o resultado de um trabalho individual e interdisciplinar, apresentado em forma de Portfólio, no final dos
estudos da disciplina Língua Portuguesa IV - Morfologia e Morfossintaxe, do curso de Letras da UFTM, ministrada pela Profª Drª Irma
Beatriz Araújo Kappel. Preocupados com a formação de um aluno com competência para atuar de forma a desenvolver a capacidade de
análise, criatividade, senso crítico, estético, expressivo e reflexivo acerca da língua, foi proposta, nesta disciplina, uma avaliação
individual e participativa, à escolha do aluno, para o final do semestre, em que foram oferecidas opções de trabalho para que aluno
escolhesse a que melhor lhe conviesse, levando-se em consideração a experiência profissional, interesse e aptidão. A partir dessas
orientações, levando-se em consideração a interdisciplinaridade entre Língua Portuguesa IV, Literatura e Publicidade e o uso contextual
do léxico, houve a proposta de realização deste estudo. (METODOLOGIA) Para a realização do trabalho foram realizadas as leituras
obrigatórias, estudo da obra de Carlos Drummond de Andrade bem como um estudo da história da criação das marcas publicitárias a fim
de subsidiar a comparação do corpus. (RESULTADOS) Após os estudos realizados e as comparações feitas podemos perceber que a
classificação dos substantivos dentro do contexto do consumo pode mudar. Enquanto a gramática normativa classifica os substantivos
próprios como um nome que individualiza os sujeitos, dentro do consumo, as marcas publicitárias, substantivos também próprios,
massificam as pessoas fazendo com que elas percam a sua real identidade, sua individualidade e passe a ser comum. (CONCLUSÃO)
As classificações gramaticais devem ser ensinadas e respeitadas, entretanto o contexto histórico-sócio-cultural de sua abrangência
nos oferece a possibilidade de encontrarmos novas visões e classificações. Classificações essas que vão além das frases gramaticais
e passam a analisar o uso efetivo da Língua Portuguesa pelos falantes em determinado lugar e época.Palavras-chave: Avaliação;
Classe de Palavras; Contextualização.

TEATROS E SALÕES: UMA REPORTAGEM TEATRAL DE OSWALD DE ANDRADE
João Fábio Bittencourt (UNICAMP, Campinas - SP. Bolsista FAPESP)
O pôster apresenta possíveis influências na obra de Oswald de Andrade baseado na coluna teatral, Teatros e Salões do jornal Diário
Popular, de 14 de abril de 1909 a 30 de agosto de 1911. Para a qual o futuro Modernista, em sua juventude, trabalhava como repórter,
conforme relata em seu livro de memórias Um homem sem profissão - sob as ordens de mamãe. O objetivo é realçar o panorama cultural
da cidade de São Paulo em início do século XX através das notícias do, então, "foca" do periódico cobrindo a movimentação artística e
mundana da capital paulista. Pois, as ocorrências refletem um espaço de ares provincianos, porém, cosmopolita ao receber óperas,
operetas, revistas, zarzuelas, vaudevilles e o cinema. Abrigando tanto os cânones como os contemporâneos, nacionais e internacionais
dos palcos. Não desdenhando, ainda, da crônica mundana a qual destaca personagens históricos na literatura, música, teatro, política.
Dessa forma, a coluna testemunhou a efervescência cultural. Logo, o estudo se propõe a iluminar a relação recíproca entre a urbis-artes
e o artista em formação via um catálogo intitulado Teatros e Salões: uma reportagem teatral de Oswald de Andrade que tem por intuito
produzir "Comentários Históricos Críticos", com os quais se pretende apontar para um panorama cultural, social e histórico. Tais
comentários poderão abrir um leque de informações as quais ainda não foram levantadas sobre a obra do escritor. Pois, as obras
ficcionais de Oswald de Andrade, tal como classificadas por Antonio Candido no ensaio Estouro e Libertação, requerem um olhar aos
antecedentes de 22. Assim dividem-se: primeiro momento, Trilogia do Exílio, e segundo, a dupla Memórias Sentimentais de João Miramar
e Serafim Ponte Grande. As quais retratam respectivamente a atmosfera de fim de século da belle èpoque e inovações audaciosas dos
iconoclastas modernistas que se formaram nesse espaço-temporal ao qual tratamos.

TEM(PO)ESIA
Janaína da Silva Batista (FAZU, Uberaba - MG)
Taliny Kellen de Moura (FAZU, Uberaba - MG)
Francisca Maiara M. Fernandes (FAZU, Uberaba - MG)
Tão fascinante e não menos desafiadora a questão do tempo na vida humana sempre suscitou teorias filosóficas científicas e literárias.
tentando compreender esse elemento essencial na ocorrência da vida e na sua própria existência, o homem tem formulado questionamentos
incontáveis, os quais reduzem o tempo a conclusões raciocinais (filosofia e ciência), ou, então, entrega-se ao poder temporal,
cantando-o em verso e prosa (literatura).o corpus analisado compõe-se apenas de poemas do poeta modernista Carlos Drummond De
Andrade. O motivo dessa escolha baseou-se em função de o poeta apresentar o tempo como uma constante em sua produção poética.
Ressalta-se que, em momento algum, este trabalho propõe-se a elucidar o tempo especificamente na obra do poeta mineiro Drummond,
mas, sim valer-se de seus poemas para a exemplificação da questão da temporalidade na poesia lírica.Essa pesquisa, de cunho
dedutivo-bibliográfico, utilizou, portanto, processos metodológicos descritivos e/ou comparativos, direcionando para a análise da
natureza da temporalidade na lírica, bem como de sua incorporação á essência da palavra poética. Simplesmente deflagrar o poder do
tempo na vida do ser humano, enquanto instante que ultrapassa os limites temporais socialmente impostos ou cientificamente
esquadrinhados, transportando o ser para além de sua finitude e libertando-o das correntes da sucessividade. O presente trabalho não
visa abordar o tempo em seus aspectos científicos, mas em sua dimensão literária, valendo-se, em alguns pontos de algumas reflexões
filosóficas. E é na arte literária, especialmente na poesia lírica, que o tempo assume diferentes conotações. O tempo na poesia lírica se
faz resgate ou antecipação, memória ou espera. Manipula-se, pois, a duração temporal, através da palavra. Não se pode negar a
presença do tempo na vida e na morte, a espreitar a realização humana. Meyerhoff (1976), Castagnino (1970), Bosi (1983), Bachelard
(1985), Drummond (1992).
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UM ESTUDO SOBRE AS TEORIAS DE AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM
Cássia Fernanda Alves (FAZU, Uberaba - MG)
Keferson Aparecido Barbosa (FAZU, Uberaba - MG)
Taísa Daniele Silva (FAZU, Uberaba - MG)
O presente trabalho tem como objetivos: a) refletir acerca das teorias de aquisição da linguagem; b) analisar as diferentes concepções
de aquisição buscando evidenciar as contribuições para o conhecimento lingüístico; c) apresentar os principais questionamentos a
respeito de como as crianças adquirem a linguagem. A utilização dos elementos de uma língua como meio de comunicação entre os
homens é denominada linguagem, a qual é complexa e seguida de regras gramaticais. Este trabalho está fundamentado em diversos
teóricos da área da linguagem como Chomsky, Piaget, Vygotsky entre outros. As perguntas de pesquisa que norteiam este estudo são:
como a criança aprende tão rápido a língua materna? Será que ela já nasce com uma pré-disposição ou a linguagem é adquirida? Existe
um período crítico para uma aquisição? Essa pesquisa é de ordem bibliográfica (SEVERINO, 2007) , pois se baseia em fontes diversas,
com a intenção de fazer uma discussão e uma reflexão acerca dos estudos realizados a respeito das teorias de aquisição da linguagem.
É possível concluir, inicialmente, que cada teoria tem sua concepção e seus argumentos para explicar o processo de aquisição da
linguagem e que a partir dessas teorias, devemos fundamentar nosso trabalho em sala de aula se quisermos entender um pouco mais
sobre esse processo.

UM OLHAR CRÍTICO SOBRE O ENSINO DE GRAMÁTICA NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA
(SOUZA, 2007)
André Luís Rodrigues Costa (FAZU, Uberaba - MG.)
Leonardo dos Santos Mosca (FAZU, Uberaba - MG.)
Rodrigo Geraldo Neto (FAZU, Uberaba - MG.)
Este estudo propõe a discussão do ensino de gramática nas aulas de Língua Portuguesa. Reforça que não se deve desmerecer o
conhecimento de mundo ou bagagem cultural dos alunos que nunca tenham estudado gramática e mesmo assim são capazes de
comunicar-se de forma adequada. A pesquisa salienta que é preciso criar condições para que o português padrão seja aprendido, e de
alguma forma desentorpeça a motivação por essa aprendizagem. O estudo traz que o ensino restrito das normas gramaticais não
desperta o interesse nos alunos. Ele frisa a importância de, primeiramente, propor novos objetivos da disciplina e abranger o saber
teórico e o saber prático da língua. Esta pesquisa é de natureza bibliográfica fundamentada em estudos sobre o ensino da língua
materna, tendo como principais referências, BECHARA (2001), NEVES (1999), PERINI (2003), POSSENTI (2004). SILVA (2000), TRAVAGLIA
(2004, 2006). A hipótese norteadora deste trabalho fundamenta-se na idéia de que a grande maioria dos alunos falantes nativos da
língua portuguesa apresenta dificuldades no estudo das normas gramaticais, considerando-o difícil e desinteressante, porém são
capazes de utilizar a língua em diferentes situações de comunicação. A pesquisa proporá um novo enfoque do estudo da gramática
normativa: um ensino contextualizado, que leve os alunos a refletirem, tornando-os cidadãos críticos, participativos e atuantes na
sociedade em que estão inseridos.

UM ESTUDO SOBRE AS TEORIAS DE AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM
Cássia Fernanda Alves (FAZU, Uberaba - MG)
Keferson Aparecido Barbosa (FAZU, Uberaba - MG)
Taísa Daniele Silva (FAZU, Uberaba - MG)
O presente trabalho tem como objetivos: a) refletir acerca das teorias de aquisição da linguagem; b) analisar as diferentes concepções
de aquisição buscando evidenciar as contribuições para o conhecimento lingüístico; c) apresentar os principais questionamentos a
respeito de como as crianças adquirem a linguagem. A utilização dos elementos de uma língua como meio de comunicação entre os
homens é denominada linguagem, a qual é complexa e seguida de regras gramaticais. Este trabalho está fundamentado em diversos
teóricos da área da linguagem como Chomsky, Piaget, Vygotsky entre outros. As perguntas de pesquisa que norteiam este estudo são:
como a criança aprende tão rápido a língua materna? Será que ela já nasce com uma pré-disposição ou a linguagem é adquirida? Existe
um período crítico para uma aquisição? Essa pesquisa é de ordem bibliográfica (SEVERINO, 2007) , pois se baseia em fontes diversas,
com a intenção de fazer uma discussão e uma reflexão acerca dos estudos realizados a respeito das teorias de aquisição da linguagem.
É possível concluir, inicialmente, que cada teoria tem sua concepção e seus argumentos para explicar o processo de aquisição da
linguagem e que a partir dessas teorias, devemos fundamentar nosso trabalho em sala de aula se quisermos entender um pouco mais
sobre esse processo.

UMA ANÁLISE CONTRASTIVA DE GÊNEROS: CARTAS INSTITUCIONAIS E E-MAILS EM UM
ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR
Soraia Cândido Alcântara (FAZU, Uberaba -MG. Bolsista PIC-PIBIC)
O objetivo deste projeto é verificar como são editados e-mails e cartas comerciais de uma instituição de ensino superior, Faculdades
Associadas de Uberaba, doravante FAZU, observar e focalizar os aspectos sociais e culturais do gênero, principalmente os conceitos
de propósito comunicativo, comunidade discursiva e interação social, e também considerar a linguagem e as convenções formais
utilizadas na visão proposta por Marcuschi (1995), Normélio Zanotto(2005), Swales (1990). alguns conceitos básicos de teorias de
gênero visam descrever o gênero carta e e-mail empresarial, como parte de um projeto em andamento que tem implicações pragmáticas.
A análise focaliza os aspectos sociais e culturais do gênero, mas também considera a linguagem e as convenções formais utilizadas.
O trabalho será feito em duas etapas: a primeira realizará um aprofundamento teórico acerca dos gêneros em estudo e neste momento
dar-se-á também, a coleta do corpus. No segundo momento, procederemos à análise do material coletado e escrita da monografia.
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UMA ANÁLISE DE PRODUÇÕES TEXTUAIS DE ALUNOS DA EJA (Souza, 2007)
Jéssica Cristina Felix Moura (FAZU, Uberaba - MG)
Anuska Marioche Silva Maciel (FAZU, Uberaba - MG)
Érika Beatriz de Oliveira (FAZU, Uberaba - MG)
O discurso é uma construção social, não individual, e que pode ser analisado considerando seu contexto sócio histórico e cultural e
suas condições de produção. Significa ainda que o discurso reflete uma visão de mundo vinculada a dos seus autores e à sociedade
em que vivem, pois o homem produz seu discurso influenciado pelas diferentes ideologias em que acredita. Sendo assim, este trabalho
tem por objetivo investigar o cruzamento de vozes entre os textos produzidos por alunos do projeto EJA e os contextos histórico, político
e social no qual estão inseridos. Pretende também discutir as práticas discursivas utilizadas pelos produtores desses textos e
compreender as diferentes relações de sentido produzidas na linguagem utilizada como parte dos processos de significação. As
produções textuais constituintes do CORPUS são de alunos do período noturno, do 1° ano do Ensino Médio da modalidade EJA. A
hipótese norteadora do trabalho fundamenta-se na idéia de que os alunos, em eventos de escrita, podem apresentar uma concepção
de mundo bastante críticas e política, no sentido de que, através de seus discursos, eles mostram nesses eventos que são capazes de
realizar uma análise dos contextos histórico, social e cultural em que estão inseridos. A partir da análise dos textos, foi constatado que
os alunos, através da linguagem, usam um discurso de caráter intervencionista. Tal fato, ao que parece, condiz com as condições de
produção desses textos, uma vez que eles estabelecem uma intima relação com o cenário político vivenciado no Brasil nos últimos anos.
O que os alunos da EJA dizem em seu textos possui um traço ideológico que se pode verificar na maneira como, no discurso, assumem
um posicionamento critico para expor questões polêmicas presentes no cenário político brasileiro.

UMA ANÁLISE DO DESPERTAR DAS CAPACIDADES E COMPETÊNCIAS
Selma Aparecida Ferreira da Costa (FAZU - Uberaba - MG)
Tércia Mérzia Saclon (FAZU - Uberaba - MG)
Esta pesquisa em andamento tem como objetivo central a elucidação das questões referentes ao desenvolvimento das capacidades e
competências do aluno, em consonância com os conteúdos programáticos do currículo escolar. Pretende-se refletir acerca das
definições de capacidades e competências, bem como suas aplicações, além de estabelecer a correlação entre desenvolver a
capacidade dos professores para melhor ensinar e a dos alunos para mais facilmente aprender. Em face da globalização política e
econômica vivida pela sociedade contemporânea mundial, solicita-se aos professores que façam dos conteúdos convencionais de
suas disciplinas, ferramentas ou instrumentos que, ao qualificarem também para a vida, despertem capacidades e competências, a fim
de estimular em sala de aula todas as inteligências de seus alunos. A base direcionadora deste estudo é a percepção de que a maioria
dos profissionais da educação desconhece ou não compreende em que consistem as habilidades e competências a serem trabalhadas,
e, ainda, como desenvolvê-las. Por meio dos métodos de análise bibliográfica e para o alcance dos objetivos propostos, fundamentamos
esta pesquisa nos estudos de ANTUNES, C.(1999); CHOMSKY, N.(1998); FREIRE, P.(1999), VIGOTSKY, L.S. (1996), os PCNs. Parâmetros
Curriculares Nacionais, dentre outros. A partir das leituras realizadas até o presente momento, concluímos, inicialmente, ser de extrema
importância aliar a teoria à prática; e que o professor, ao desenvolver as capacidades e estimular as competências em seu aluno, está,
simultaneamente, instrumentalizando-o a aplicar inteligentemente, tais conhecimentos adquiridos em situações reais de vida. Palavraschave: educação; capacidades; competências; inteligências.

UMA RELAÇÃO ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA NO DISCURSO DA ESCOLA
Rodrigo Santos de Castro (UFTM, Uberaba - MG. Bolsista do PET / Letras)
Salomão Braga Bezerra (UFTM, Uberaba - MG)
Prof.ª Ms. Sandra Eleutério Campos Martins (Orientadora. UFTM, Uberaba - MG)
Entendendo como escola quaisquer pessoas envolvidas na promoção da educação escolar, o presente trabalho se propõe a realizar
uma investigação sobre o que se diz na escola sobre como se concebe a educação, a partir de um confronto dessa com a concepção
de educação que sustenta os documentos oficiais sobre a educação no Brasil, tais como os Parâmetros Curriculares e as Diretrizes
Curriculares. Parece-nos que a escola passa por uma crise: qual a sua função social?; qual seu papel: formar cidadãos, futuros
universitários ou mão de obra para o mercado? ou todas as possibilidades citadas? Acredita-se que haja uma distância entre as práticas
em nossas escolas e o discurso daqueles que sonham com uma educação ideal ou daqueles que vivem enclausurados em seus
gabinetes acadêmicos e não conhecem de perto a realidade. A maioria das pessoas, leigas ou não no assunto, têm a impressão de que
os professores perderam sua identidade, não têm mais certeza de sua concepção de educação ou mesmo não sabem que papel
exercem na sociedade. Assim, a escola não tem conseguido atuar com eficiência, e, portanto, objetivos como autonomia, formação
cidadã e conhecimento científico não têm sido alcançados. O objetivo da presente pesquisa é provocar um questionamento sobre a
educação, os rumos que a escola tem tomado, a função social do ensinar, tanto em relação aos entrevistados, como às pessoas que
tomarem conhecimento do trabalho. Pretende-se que esse questionamento leve a uma reflexão acerca do tema que conduza a uma
prática consciente na educação, a qual deve estar em consonância com as teorias educacionais. O trabalho será realizado inicialmente
por meio de pesquisa bibliográfica, para se buscar as teorias sobre as concepções de educação adotadas no país e, em seguida, por
meio de entrevistas com os professores de escolas públicas da cidade de Uberaba - MG.

UNS BRAÇOS: DUPLICIDADE ESPAÇO SENTIMENTAL
Luiz Eugênio Schelski Ambrósio (UFTM, Uberaba - MG. Bolsista FAPEMIG)
Uns braços foi publicado pela primeira vez no dia 5 de novembro de 1885, na Gazeta de notícias, do Rio de Janeiro. De autoria de Joaquim
Machado de Assim, romancista, contista, poeta e teatrólogo brasileiro, considerado por muitos o maior escritor nacional de todos os
tempos e um dos maiores escritores do mundo. Baseado na teoria do espaço na obra literária, este trabalho analisa os principais
espaços presentes na obra, desvenda as estratégias narrativas utilizadas pelo narrador na construção do espaço e dos sentimentos
na obra, estuda todas as relações do espaço com as personagens, reflete sobre os diversos efeitos de sentido criados no espaço pelo
narrador: efeitos psicológicos ou objetivos, sociais ou íntimos, estabelece uma comparação entre a construção do espaço e dos
sentimentos vividos pelos personagens e como esta duplicidade ocorre. Palavras-chave: Topoanálise; espaço; cenário.
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VALORES HUMANOS E COMUNICAÇÃO: VIVENCIANDO HABILIDADES NA CONTRUÇÃO DE MANDALAS
Cláudia Gomes Silva (SEMEC/UFMG - UAB/UFTM, Uberaba - MG)
Magna Aspásia Fontinele Godinho (SEMEC/UFTM, Uberaba - MG)
Este estudo teve como objetivo verificar a relação entre o resgate dos valores humanos e a manifestação dos sentimentos pessoais por
meio da confecção de mandalas. Foram considerados os referenciais teóricos da área de valores e da linguística. Participaram deste
estudo alunos dos anos finais (6o ao 9o) do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino de Uberaba, tendo como dados os últimos
dois anos de trabalho da disciplina Valores Humanos. A proposta baseia-se nas experiências individuais e coletivas vivenciadas no
cotidiano escolar, associadas à manifestação de linguagens como expressão criativa, que propiciam ao educando a reflexão do
autoconhecimento em busca da compreensão da totalidade do ser (KOCH, 2002; MARTINELLI, 1996). Nas aulas de valores humanos
essa postura direciona à conscientização do aluno no grupo, pautada pelo cultivo dos bons costumes e compreensão do homem como
ser cósmico. O planejamento parte da sensibilização em grupo, que explora várias linguagens como: a escrita por meio de textos
narrativos, poéticos, informativos ou argumentativos; a pictórica, com obras artísticas ou a expressão verbal dos alunos, em seus
depoimentos. Desenvolvemos a articulação dos textos à elaboração de mandalas individuais ou coletivas, como maneira de expressão
por meio de cores, materiais recicláveis ou grãos. O produto - mandalas - é socializado com o grupo, que propicia a reflexão aliada ao
desenvolvimento de habilidades comunicativas. O processo aponta favoravelmente para o desenvolvimento dos valores do grupo, da
criatividade, do respeito às diferenças individuais, bem como da reverência ao amor pelos homens e natureza. Na dimensão comunicativa,
desenvolve a oralidade, a escrita, a expressão corporal e outras manifestações que favorecem a construção do pensamento analítico,
o significado de suas emoções/motivações e sentimentos (MARTINELLI, 1996). De acordo com Sai Baba (1998), os resultados finais
sinalizam mudança de comportamento, renovação da compreensão do papel do homem no mundo. Palavras-chave: valores humanos,
desenvolvimento integral, comunicação.

ENSINO DA LÍNGUA MATERNA: UMA ANÁLISE DAS PRÁTICAS DISCURSIVAS NATURALIZADAS NA E
PELA ESCOLA (BORGES,R.R. 2008)
Adeliane Cristina Araújo (FAZU, Uberaba, MG)
Cristiane Sousa dos Santos Fonseca (FAZU, Uberaba, MG)
Juliana Urbano Santos Moreira (FAZU, Uberaba, MG)
Este artigo que constitui um recorte da pesquisa de mestrado em Lingüística da Universidade Federal de Uberlândia tem como objetivo
investigar as práticas discursivas materializadas no discurso do professor e do aluno de ensino médio em relação ao uso da língua
portuguesa, em seu código padrão escolarizado. O papel da escola é ensinar a língua padrão, o código escolarizado, principalmente no
que tange à produção escrita. Procurando atender aos objetivos nesta pesquisa e tentando responder as questões postas optamos
pela metodologia qualitativa por ser esta, apoiada em dados descritivos. O estudo foi fundamentado pela teoria da lingüística críticapragmática, além de estudos na área da linguagem, ligados à identidade, numa visão pós-moderna. A análise dos dados evidencia que
há um discurso naturalizado tanto do professor quanto dos alunos acerca do ensino e aprendizagem da língua portuguesa, uma vez que
ambos compartilham as mesmas concepções de línguas e as mesmas crenças quanto ao uso e aprendizado da língua padrão. Os
resultados indicam que se tornou senso comum que para aprender a língua portuguesa a escola deve fazê-lo por meio da gramática.
Outro ponto a considerar são as relações estabelecidas entre o aluno, ser de linguagem e o mundo midiático e grafocêntrico. O discurso
analisado afirma a necessidade de se aprender língua padrão, no entanto, há um outro discurso, também naturalizado, que indica que
os alunos da classe menos favorecida terão dificuldades em alcançar o patamar proposto pela escola. É preciso rever esta posição,
pois o ensino de língua deve ir além do ensino da gramática.

A UTILIZAÇÃO DE TEXTOS LITERÁRIOS COMO COMPONENTES DIDÁTICOS NO ENSINO DE LÍNGUA
ESPANHOLA
Eline Cruz Facure (FAZU, Uberaba - MG)
O presente estudo, em andamento, tem como objetivos: identificar a relevância dos textos literários como componente didático no ensino
da Língua Espanhola; refletir sobre a importância da utilização de textos literários para promover a aprendizagem da Língua Espanhola;
identificar a abordagem cultural apresentada. Esse trabalho justifica-se pelo desejo de pesquisar o tema a partir do momento em que
cursava a disciplina de Literatura e por perceber que os textos literários são ferramentas riquíssimas para as aulas de língua estrangeira,
pois proporcionam uma grande variedade de histórias e situações que nos oferece a oportunidade de trabalhar a expressão escrita,
oral, auditiva e cultural de cada país do idioma espanhol, através de exercícios escritos e debates. Consideramos que os textos literários
têm um grande valor para a sociedade, pois a representam. Então, podemos acrescentar que eles são verdadeiros componentes
culturais no ensino de espanhol como língua estrangeira. Fundamentaremos este trabalho em teóricos como: Paraquett (2001); Gargallo
(1999), dentre outros da área de Literatura e ensino de língua estrangeira. Espera-se, com esse trabalho, mostrar aos professores de
Língua Espanhola que os textos literários são um importante instrumento no ensino do idioma. Trata-se de um estudo bibliográfico e
também de campo que possibilitará a coleta de dados por meio de um questionário direcionado aos professores e alunos de quatro
escolas, sendo duas escolas públicas e duas particulares do município de Uberaba-MG.
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