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APRESENTAÇÃO 
 
 

“Sobre o livro Terra sonâmbula, eu descobri que o que 
faz andar a estrada é o sonho. É o sonho que deve nos 
mover como seres humanos” 

Mia Couto 
 
 

“Quem o observa o faz de certo ponto de vista, o que não 
situa o observador em erro. O erro não é ter certo ponto 
de vista, mas absolutizá-lo e desconhecer que mesmo do 
acerto de seu ponto de vista é possível que a razão ética 
nem sempre esteja com ele” 

Paulo Freire 
 
 

 
A II Semana Internacional de Letras da Unilab (II SILU), cujo eixo organizativo é o “processo 
de interiorização e internacionalização do ensino público, gratuito e de qualidade”, é uma 
iniciativa do Curso de Letras, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab). 

Este evento, realizado nos dias 18, 19 e 20 de abril de 2017, pretende dar continuidade e 
ampliar as discussões realizadas na I Semana Internacional de Letras da Unilab, que 
também ocorreu em Redenção - Ceará. O caráter multi e interdisciplinar da SILU visa 
motivar os/as pesquisadores/as de Letras a estabelecerem diálogos com diferentes campos 
do conhecimento, explorando teorias e práticas de ensino que possibilitem repensar o 
mundo e criar outras práticas sociais capazes de possibilitar as condições para que os 
sujeitos construam emancipações e rupturas necessárias. 

A II SILU é realizada em um período histórico de profundo conservadorismo, fazer e ver as 
diferenças dialogarem é uma experiência necessária para a demonstração do exercício de 
liberdades e da possibilidade de convivência plural. Além dos/as participantes de diferentes 
países – com sua riqueza cultural -, o espaço está aberto à integração com áreas como 
Estudos da Linguagem, Filosofia, Educação, Comunicação, História, Antropologia, 
Sociologia e Psicologia. 

 
 

Sejam bem-vindos/as à II SILU.  

Redenção, 18 de abril de 2017. 

Comissão Organizadora da II SILU 
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1.1 A DIMENSÃO POLÍTICA DA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DE 
REPRESENTAÇÃO DAS MULHERES TRANSEXUAIS NO CONTEXTO DA 

MÍDIA ELETRÔNICA À LUZ DA GSF E ACD 
 
 

Antônio Soares da Silva Júnior (IFCE), silva_jnior@yahoo.com 

Dr. Vilmar Ferreira de Souza (IFCE), vilmardesouza@unilab.edu.br 

 
RESUMO: Este artigo integra uma pesquisa em andamento cujo objetivo é analisar a 
construção da identidade das mulheres transexuais a partir de recursos linguísticos 
utilizados na representação do preconceito vivido por estas durante os anos de 2015 
a 2017, manifestados no discurso das próprias no contexto da mídia eletrônica. Para 
isso, utilizaremos 20 notícias retiradas da web que relatem preconceito contra estes 
indivíduos em diferentes situações, como: trabalho e escola. Na análise, as 
representações sociais das envolvidas nos fatos relatados serão consideradas de 
acordo com a categorização proposta pela Teoria de Representação dos Atores 
Sociais (Van Leeuwen, 1997) e com base na dimensão discursiva do conceito de 
ideologia desenvolvido em DeSouza (2011a, 2011b), e as escolhas léxico- 
gramaticais do texto serão analisadas com base na Gramática Sistêmico-Funcional 
(GSF), proposta por Halliday & Mathiessen (2014), focalizando-se a metafunção 
ideacional, que se realiza, no nível léxico-gramatical, pelo sistema de transitividade.  
A análise dos dados linguísticos pode apontar que as mulheres transexuais são 
representadas na maioria das ocorrências por processos materiais não tendo, 
claramente, a identidade de gênero respeitada. Além disso, as mulheres transexuais 
se representam na maioria das ocorrências por Inclusão e Generalização, agindo 
passivamente pelos processos materiais e recebendo características através dos 
processos relacionais. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Gramática Sistêmico-Funcional; Representação dos Atores 
Sociais; Ideologia; Mulheres transexuais. 

 
 
 
 

1.2 A EXPRESSÃO DE TEMPO FUTURO NO PORTUGUÊS DE FORTALEZA: 
RESULTADOS PRELIMINARES 

 
 

Dayane do Nascimento Silva (UNILAB), dayanedsilva@gmail.com 

Fábio Fernandes Torres (UNILAB), fabioftorres@unilab.edu.br 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados 
preliminares do projeto de pesquisa ‘A expressão de tempo futuro no português de 
Fortaleza: uma análise sociofuncionalista’ que estuda, sob a perspectiva do 
Sociofuncionalismo, proposto por Tavares (2002), as formas de expressão de tempo 
futuro – futuro do presente do indicativo; ir (presente) + verbo principal (infinitivo); ir 
(morfema de futuro do presente) + verbo principal (infinitivo); ter (morfema de futuro 
do presente) + de + verbo principal (infinitivo); haver (morfema de futuro presenta) + 
de + verbo principal (infinitivo) e presente do indicativo. O corpus é constituído de 
dados de fala do português falado em Fortaleza, provenientes de profissionais de 
três áreas de atuação operadores de telemarketing, vendedores e professores, de 
duas faixas-etárias (menos de 30 anos e acima de 40 anos), coletado por Torres 
(2009). Nossa metodologia segue os pressupostos da Sociolinguística Variacionista, 
no que diz respeito à coleta, transcrição e tratamento estatístico dos dados de fala  
de informantes. Os resultados iniciais apontam para uma maior frequência de uso 
das variantes presente do indicativo e da perífrase ir (presente) + verbo principal 
(infinitivo), embora ainda não seja possível, nesta etapa da pesquisa, termos um 
diagnóstico estatístico do comportamento de todas as variantes frente aos diversos 
grupos de fatores controlados, visto que o corpus ainda está em fase de transcrição. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Tempo futuro; Variação; Mudança; Sociolinguística; 
Sociofuncionalismo. 

 
 
 
 

1.3 A GRAMATICALIZAÇÃO E O DISCURSO 
 
 

Ana Flávia Matos Freire (UERN), flaviamatosldn@gmail.com 

Antonia Karolina Bento Pereira (UERN), karol_bento@hotmail.com 

Nathalia Bezerra da Silva Ferreira (UERN), nathalia.bzr@gmail.com 

 
RESUMO: Por muito tempo os estudos linguísticos e os estudos semióticos foram 
considerados distintos em termos de caracterização e objeto de estudo. No entanto, 
com o advento da Análise do Discurso e as contribuições de Michel Pêcheux, essa 
afirmação vem sendo questionada. Desta forma, este trabalho objetiva levantar 
questionamentos sobre a relação entre Gramaticalização e Discurso, averiguar os 
efeitos de um em outro, tal como evidenciar a relevância de uma análise que 
considere esses fatores para que assim possa apresentar consistência em seus 
resultados ou considerações. Para tanto, foram utilizadas duas propagandas da 
cerveja Skol, nas quais se destacam processos de gramaticalização stricto sensu 
possíveis de existir devido ao discurso em que se inserem. A base para esta 
pesquisa são  os  achados  de  Pêcheux  e  Foucault,  quanto  a  fundamentos 
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concernentes a Análise do Discurso e Traugott e König (1991), Castilho (1997), 
Figueiredo-Gomes (2008) e Teixeira (2010) quanto às definições do que vem a ser 
Gramaticalização. Como observado, há sempre uma motivação ideológica por trás 
de toda escolha; Dentre algumas escolhas, parece haver uma ausência que 
necessita ser sanada para que a mensagem que se deseja passar possa ser 
satisfatória. E é em meio a essa necessidade, a esse rearranjo de termos que 
reside o processo de gramaticalização. Por meio de uma breve análise, buscamos 
evidenciar a relação estreita entre Gramaticalização e Discurso, muitas vezes 
observados separadamente devido a, teoricamente, abrangerem campos de estudo 
distintos, no entanto, presentes no mesmo objeto de estudo, a língua, e, portanto, 
no processo de análise, dado seu objetivo. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Gramaticalização; Discurso; Análise; Propaganda. 
 
 

 
1.4 A MANIFESTAÇÃO DA EVIDENCIALIDADE NAS VARIEDADES DO 

PORTUGUÊS AFRICANO: UMA ANÁLISE DAS MARCAS EVIDENCIAIS NA 
CONSTRUÇÃO DA ARGUMENTAÇÃO EM TEXTOS CIENTÍFICOS 

 
 

José Emerson Lúcio Silveira (UNILAB), emersonsilveir_a@yahoo.com 

Izabel Larissa Lucena Silva (UNILAB), izabel_larissa@unilab.edu.br 

 
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo geral descrever e analisar a 
manifestação da evidencialidade nas variedades escritas do português africano. 
Busca-se, mais precisamente, investigar os modos de expressão da 
evidencialidade e seus efeitos de sentido na construção da argumentação  em 
textos científicos escritos nas variedades lusófonas africanas. Para tanto, 
assumimos como suporte teórico-metodológico os pressupostos da Gramática 
Discursivo-Funcional (HENGEVELD; MACKENZIE, 2008). Sob tal perspectiva, a 
descrição linguística deve procurar compreender como as intenções comunicativas 
e as conceitualizações cognitivas interferem na codificação da expressão 
linguística. Nesse sentido, a evidencialidade passa a ser vista como um domínio 
textual- discursivo indicador da fonte da informação ou do modo de obtenção da 
informação, o que está relacionado a graus de comprometimento do produtor 
textual com os conteúdos que veicula. Além disso, a evidencialidade é 
compreendida como um fenômeno responsável pela manifestação de funções 
interpessoais (marcadores reportativos) e representacionais (marcadores 
perceptuais e proposicionais). Metodologicamente, analisamos, para cada 
variedade de português africano (angolano, cabo-verdiano, moçambicano, 
guineense e santomense), dez textos científicos, pertencentes aos gêneros artigo 
científico e monografia. Considerando que as escolhas realizadas no plano 
linguístico são fortemente condicionadas (controladas, nos termos de Van Dijk, 
2012) por fatores de natureza contextual (como o domínio discurso e o gênero 
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textual), a manifestação da evidencialidade, em contexto científico, está relacionada 
não apenas à fidedignidade da indicação das fontes da informação, mas também à 
construção da orientação argumentativa pretendida pelo produtor textual de textos 
científicos. 

PALAVRAS-CHAVE: Evidencialidade; Gramática Discursivo-Funcional; 
Variedades do português africano; Textos científicos. 

 
 

 
1.5 A MANIFESTAÇÃO DA EVIDENCIALIDADE NAS VARIEDADES 

ESCRITAS DO PORTUGUÊS CONTEMPORÂNEO: UMA ANÁLISE DAS 
EXPRESSÕES EVIDENCIAIS NA CONSTRUÇÃO DO DISCURSO LITERÁRIO 

 
 

Luziana da Silva Bernardo (PIBIC/UNILAB), silvaluziana305@gmail.com 

Izabel Larissa Lucena Silva (UNILAB), izabel_larissa@unilab.edu.br 

 
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo geral descrever e analisar a 
manifestação da evidencialidade nas variedades escritas do português 
contemporâneo (europeu, brasileiro e africano) no domínio discursivo literário. 
Visamos a analisar a expressão da evidencialidade e sua relação com a construção 
do universo verossímil no discurso literário. Para tanto, adotamos os pressupostos 
teórico-metodológicos da Gramática Discursivo-Funcional (HENGEVELD; 
MACKENZIE, 2008). Nesse modelo top-down de investigação gramatical, as 
intenções comunicativas e as conceitualizações cognitivas interferem na 
codificação da expressão linguística. Neste estudo, concebemos a evidencialidade 
como um domínio funcional indicador da fonte da informação ou do modo de 
obtenção da informação, relevando, também, graus de comprometimento do 
autor/produtor textual com a verdade da proposição. Do ponto de vista tipológico, 
Willet (1988) conclui que as línguas naturais tendem a diferenciar evidencialidade 
direta e evidencialidade indireta, isto é, a natureza primária ou secundária da fonte 
da informação. Metodologicamente, analisamos dois contos de cada variedade do 
português escrito contemporâneo (europeu, brasileiro e africano), o que 
corresponde ao total de seis contos investigados. Com relação à variedade de 
português africano, selecionamos um conto de autor moçambicano e um de autor 
angolano. Os resultados revelam que, no discurso literário, a evidencialidade pode 
exercer funções relacionadas à construção da “heterogeneidade enunciativa” do 
texto, bem como à organização do fluxo de informação no texto, através de 
estratégias como “Figura” e “Fundo”. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Evidencialidade; Discurso literário; Variedades do português; 
Gramática Discursivo-Funcional. 
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1.6 ALUSÃO: UMA ESTRATÉGIA PERSUASIVA 
 
 

Maria Dayanne Sampaio Falcão (UNILAB), dayannesampaio18@gmail.com 

Suele Mariane de Oliveira Paz (UNILAB), s.mariane.paz@bol.com.br 

Carlos Eduardo Silva Pinheiro (UNILAB), eduardopinheiro@aluno.unilab.edu.br 
 
 

RESUMO: O presente trabalho faz parte do Grupo de Pesquisa em Linguística 
Textual (GELT/UNILAB) e do projeto de pesquisa denominado As marcas das 
heterogeneidades enunciativas como recurso argumentativo retórico para a análise 
do texto e do discurso, financiado pela FUNCAP-BPI/CE.  Esta pesquisa relaciona 
as heterogeneidades enunciativas, descritas por Authier-Revuz (1990, 1998, 2007, 
2015), a estratégias retóricas ou de persuasão. Neste trabalho, especificamente, 
analisamos, em 30 comentários de notícias na página da Folha de São Paulo, 
postados na rede social Facebook, as alusões como uma estratégia persuasiva. 
Para este estudo, as teorias convocadas foram as Heterogeneidades Enunciativas, 
de Authier-Revuz (1982, 1998, 2007); a Nova Retórica, de Perelman-Tyteca (1996) e 
a Teoria da Argumentação no Discurso de Amossy (2014), (2004). Authier-Revuz 
considera como intertextualidade alusiva apenas as ocorrências em que há claras 
indicações de um texto em outro texto. Neste trabalho, encaramos a alusão como 
uma heterogeneidade mostrada que, embora não seja assinalada por marcas 
tipográficas, apresenta outros tipos de marcação que pode apontar ou para trechos 
de um texto-fonte específico, ou para aspectos de uma obra que são de domínio 
público, ou ainda para uma temática amplamente noticiada na mídia, conforme 
Cavalcante e Brito (2014;2015) e Faria (2014). Nossa hipótese é que as alusões  
são estratégias persuasivas. Refletimos aqui sobre as marcas de persuasão que as 
alusões podem desempenhar no texto, partindo da hipótese de que são estratégias 
argumentativas usadas de modo proposital, com objetivos bem definidos. 
Promovendo uma modificação complexa da significação, as alusões apontam 
diretamente para o surgimento de uma exterioridade no fio do discurso e, portanto, 
assinalam um distanciamento protetor do locutor com o seu enunciado. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Heterogeneidades enunciativas; Estratégias persuasivas; 
Alusão. 
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1.7 AS ASPAS - ESTRATÉGIAS PERSUASIVAS EM GÊNEROS DIGITAIS 
 
 

Ályna Maria Fragoso Cabral (UNILAB), alynafragoso@outlook.com 

José Edileudo da Silva Moraes (UNILAB), edileudosilva@aluno.unilab.edu.br 

 
RESUMO: O presente trabalho faz parte do Grupo de Pesquisa em Linguística 
Textual (GELT/UNILAB) e do projeto de pesquisa denominado As marcas das 
heterogeneidades enunciativas como recurso argumentativo retórico para a análise 
do texto e do discurso, financiado pela FUNCAP-BPI/CE. Esta pesquisa relaciona 
as heterogeneidades enunciativas, descritas por Authier-Revuz (1990, 1998, 2004, 
2007, 2015), a estratégias retóricas ou de persuasão. Neste trabalho, 
especificamente, analisamos, em 30 comentários de notícias na página da Folha de 
São Paulo, postados na rede social Facebook e em 30 postagens do Instagram, as 
aspas como uma estratégia persuasiva. Para este estudo, as teorias convocadas 
foram as Heterogeneidades Enunciativas, de Authier-Revuz (1982, 1998, 2007); a 
Nova Retórica, de Perelman- Tyteca (1996) e a Teoria da Argumentação no 
Discurso de Amossy (2014), (2004). Authier-Revuz (2004) elege para seu estudo as 
aspas de conotação autonímica, defendendo que estas marcas promovem uma 
modificação complexa da significação. Para a autora, as aspas apontam 
diretamente para o surgimento de uma exterioridade no fio do discurso e, portanto, 
assinalam um distanciamento protetor do locutor com o enunciado marcado. 
Refletimos aqui sobre as marcas de persuasão que as aspas podem desempenhar 
no texto, partindo da hipótese de que são estratégias argumentativas usadas de 
modo proposital, com objetivos bem definidos. Promovendo uma modificação 
complexa da significação, as aspas apontam diretamente para o surgimento de 
uma exterioridade no fio do discurso e, portanto, assinalam um distanciamento 
protetor do locutor com o seu enunciado. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Heterogeneidades Enunciativas; Estratégias de persuasão; 
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RESUMO: As práticas de letramento digital mostram-se cada vez mais presentes no 
cotidiano das pessoas. Isso faz com que novas exigências comunicativas 
estabeleçam-se e resignifiquem determinadas práticas discursivas, na 
contemporaneidade, principalmente aquelas que envolvem o ambiente digital. 
Assim, os memes – textos que se configuram a partir da multimodalidade  
(DIONÍSIO, 2011) – rapidamente se apresentaram como mobilizadores de práticas 
sociais, envolvendo responsividade (BAKTHIN, 1979) em redes sociais, tais como o 
Facebook e firmaram-se como práticas de letramento situadas sociohistoricamente 
(BARTON; IVANIC,1998). Daí que nossa proposta consiste em descrever as práticas 
de letramento realizadas pelos alunos do primeiro semestre de Letras do curso de 
letras da Universidade Estadual do Ceará-UECE, quando incitados a produzir 
memes a partir do gênero memorial. Para isso, trabalhamos em uma pesquisa-ação, 
na qual propusemos duas oficinas, uma de elaboração de memorial, que foi o nosso 
ponto de partida para a criação de memes, e outra de memes, momento em que os 
alunos conheceram uma plataforma para a elaboração do material. Por fim, 
aplicamos um questionário, a fim de complementar nossas observações. Como 
resultados, pudemos observar que a elaboração dos memes possibilita a aquisição 
de novas práticas de letramentos, principalmente o digital, além daqueles que se 
apresentam inerentes à comunidade discursiva (SWALES, 1993) que envolve os 
interactantes dos/nos memes, tais como o letramento visual crítico, comunicacional, 
tecnológico, informacional. Isso nos atenta para a possibilidade de que os memes 
podem ser elementos possíveis de transposição didática para o desenvolvimento de 
práticas escolares para o desenvolvimento de estratégias de leitura e escrita. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Práticas de letramento; Letramento digital; Memes. 
 
 

 
1.9 ESTRATÉGIAS DE COMPREENSÃO DE EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS 

POR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE CABO VERDE E 

GUINÉ-BISSAU 
 
 

Vicente de Paula da Silva Martins (UVA/UFBA), vicente.martins@uol.com.br 
 
 

RESUMO: Esta comunicação tem por objetivo mostrar as principais táticas e 
estratégias de compreensão de expressões idiomáticas utilizadas por 10 estudantes 
universitários africanos lusófonos, oriundos de Cabo Verde e Guiné-Bissau e 
falantes não nativos do Português Brasileiro (PB). A partir de modelos de 
experimentos desenvolvidos por psicolinguistas aplicou-se aos sujeitos da pesquisa 
um Protocolo Verbal think aloud através do qual foram realizados três experimentos 
que contemplaram 18 expressões idiomáticas de uso frequente no Brasil, divididas 
em três categorias fraseológicas: (1) zoomorfismos; (2) somatismos; e (3) Especiais 
(botanismos; indumentismos; gastronomismos). Os resultados da pesquisa 
confirmam   hipóteses   de   que   expressões   que   designam   nomes   de  animais 
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(zoomorfismos) e partes do corpo (somatismos) favorecem a idiomaticidade fraca 
(transparência) por sua analisabilidade ou composicionalidade semântica, com 
exceção da expressão fazer boca de siri, visto que a palavra ‘siri’ não é encontrada 
no vocabulário das línguas crioulas (cabo- verdiana e guineense). Entre as 
expressões especiais, rasgar seda é considerada opaca pelo fato de os informantes 
desconheceram o sentido dado pelos brasileiros à expressão. Confirma-se a 
hipótese de que estratégias relacionadas ao uso de contexto são as mais utilizadas 
pelos não nativos do PB, para chegar ao sentido metafórico das expressões. Os 
resultados apontam também que o processamento fraseológico não segue uma  
única direção ascendente (bottom-up) ou descendennte (top-down), mas que existe 
uma inter-relação constante entre táticas e estratégias na compreensão das 
expressões idiomáticas. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: África Lusófona; Fraseologia; Estratégias de Compreensão. 
 
 
 
 

1.10 ESTRATÉGIAS DE PERSUASÃO DAS HETEROGENEIDADES 

ENUNCIATIVAS EM NOTÍCIAS ONLINE 

 
Carlos Eduardo Silva Pinheiro (UNILAB), eduardopinheiro@aluno.unilab.edu.br 

Maria Dayanne Sampaio Falcão (UNILAB), dayannesampaio18@gmail.com 

Mariza Angélica Paiva Brito (UNILAB), marizabrito@unilab.edu.br 

 
RESUMO: O presente trabalho faz parte do Grupo de Pesquisa em Linguística 
Textual (GELT/UNILAB) e do projeto de pesquisa denominado As marcas das 
Heterogeneidades enunciativas como recurso argumentativo retórico para a análise 
do texto e do discurso, financiado pela FUNCAP/CE. Esta pesquisa relaciona as 
heterogeneidades enunciativas, descritas por Authier-Revuz (1990, 1998, 2007, 
2015), a estratégias retóricas ou de persuasão. Neste estudo, especificamente, 
analisamos 30 notícias publicadas na Folha online. Este trabalho tem como objetivo 
propor uma relação entre a TAD, Teoria da Argumentação no Discurso, e as marcas 
linguísticas das heterogeneidades enunciativas, analisando os processos de 
modalização autonímica no texto. Para este estudo, as teorias convocadas foram as 
Heterogeneidades Enunciativas, de Authier-Revuz (1982, 1998); a Nova Retórica, de 
Perelman-Tyteca (1996) e a Teoria da Argumentação no Discurso de Amossy  
(2014), (2004). Toma-se como critérios de análise as heterogeneidades definidas  
por Authier-Revuz (1982) como mostradas marcadas que se manifestam no texto 
como não coincidências do dizer, uma das formas de modalização autonímica da 
palavra no discurso. Nossa hipótese é que as não coincidências do dizer são 
estratégias de persuasão. Refletimos aqui sobre as marcas de persuasão que as 
heterogeneidades podem desempenhar no texto, partindo da hipótese de que são 
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estratégias argumentativas usadas de modo proposital, com objetivos bem definidos. 
Promovendo uma modificação complexa da significação, elas apontam diretamente 
para o surgimento de uma exterioridade no fio do discurso e, portanto, assinalam um 
distanciamento protetor do locutor com o seu enunciado. Para testar essa hipótese, 
utilizamos um exemplário de 30 notícias coletadas na imprensa online entre os anos 
de 2015 e 2016. Concluímos que as estratégias argumentativas variam conforme a 
posição assumida pelo locutor em seu texto, fazendo com que ele tenha que lidar 
com diferentes vozes, marcadas por não coincidências do dizer, para se proteger de 
julgamentos do interlocutor e se tornar, assim, mais persuasivo. As etapas da 
pesquisa foram assim definidas: localizamos os trechos com estruturas de não 
coincidências do dizer; analisamos o contexto discursivo em que elas aparecem e 
interpretamos a que finalidade argumentativa elas se prestam. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Heterogeneidades Enunciativas; Argumentação Retórica; 
Texto e Discurso. 

 
 

 
1.11 ESTUDO DAS FIGURAS DE LINGUAGEM 

 
 

Daiana de Sousa Nascimento (CENFLE), daianasousa000@gmail.com 
 
 

RESUMO: Estilística é parte da gramática que se preocupa com o estilo e faz parte 
da linguística. Nela, a linguagem pode ser utilizada para fins estilísticos, conferindo 
à palavra, dados emotivos. Esse trabalho tem o objetivo de fazer o estudo das 
figuras de linguagem para auxiliar e compreender melhor os textos. Segundo 
autores que trabalham com a análise textual voltada para o estudo linguístico sob o 
ponto de vista de autores como: Antunes (2009), Geraldi (2006), Koch (1997), 
Marcuschi (2008), Schneuwly e Dols ( 1999). Figuras de linguagem são recursos 
linguísticos usados para dar maior expressividade ao que escrevemos. A 
metodologia utilizada neste trabalho será a pesquisa narrativa, associada ao  
estudo de cunho teórico-bibliográfico, para que haja um estudo da  linguística, 
dando ênfase ao estudo das figuras de linguagem. Não se faz uso de termos 
técnicos. Será feito um estudo das seguintes figuras de linguagem: Comparação, 
Metáfora (sinédoque), Metonímia, Personificação, Antítese, Hipérbole, Eufemismo, 
Ironia, Gradação, Elípse, Pleonasmo, Polissíndeto, Onomatopéia, Anáfora, 
Aliteração e Assonância. O reconhecimento da metonímia, será destacado pelas 
análises: o autor pela obra, a causa pelo efeito, o inventor pelo invento, o concreto 
pelo abstrato, o indivíduo pela classe, a parte pelo todo, o gênero pela espécie, o 
singular pelo plural. Também teremos como objeto de estudo a diferença da 
metáfora e da metonímia. Com a análise de que na metáfora, não existem nexos.  
O estudo das figuras de linguagem apresenta como resultado, a abrangência 
quanto ao conhecimento e emprego da existência das figuras de linguagem, dentro 
de uma construção com sentido textual. 
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PALAVRAS-CHAVE: Figuras de Linguagem; Linguística; Estudo. 
 
 

 
1.12 LES ÉTUDIANTS DANS LES FRONTIÈRES ENTRE LE SAVOIR, LES 

MOUVEMENTS SOCIAUX ET LE DISCOURS SCOLAIRE 
 
 

Emanuel Angelo Nascimento (UNICAMP), emanuellangelo@yahoo.com.br 
 
 

RESUMO: Ce travail vise à analyser les manifestations des étudiants brésiliens au 
Brésil en 2015 à São Paulo, sur la perspective théorique de l’Analyse du discours 
de ligne française du point de vue de le matérialisme historique. L'objectif, c’est 
d’observer comment les différents mouvements de sens autour des étudiants en 
manifestation et en lutte pour le savoir dans les espaces de les écoles, dans les 
rues sont constitués sur les frontières entre le sujet, le symbolique, l’évidence et 
l'opacité de les mouvements sociaux et le discours scolaire. Le corpus d'analyse,  
en ce sens, est composé par différentes images de manifestations qui circulent sur 
les portails de les journaux Folha de S. Paulo et O Estado de S. Paulo. À partir de 
ce matériau, nous avons l’intention d'analyser la discursivization de ces 
manifestations étudiantes dans la relation entre le corps, l'espace, l'idéologie et le 
discours scolaire, compte tenu de la confrontation entre l'image, le social et la 
mémoire symbolique de l’éducation publique brésilienne. Par conséquent, nous 
considérons les réflexions des Pierre Achard (1984) sur la mémoire qui se pose de 
manière significative autor de la question de le « espace ». Nous prenons en 
compte également les réflexions de Orlandi (2014) qui reflète sur la matérialité du 
geste et la dynamique de l’occupation du corps en protestent. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Étudiants; Éducation publique; Discourse; Mémoire. 
 
 

1.13 “MIGA, TÔ FEDENDO?” A FUNÇÃO DA LINGUAGEM APELATIVA NO 
CANAL 5INCO MINUTOS 

 
 

Gabriela de Queiroz Costa (IFCE), gabicosta1304@outlook.com 

Karen Cibelly Aquino da Silva (IFCE), karencibelly17@gmailcom 

 
RESUMO: O YouTube, criado em 2005, se tornou nos últimos anos uma das 
maiores plataformas de divulgação de conteúdo alternativo do mundo 
contemporâneo. É através dele que muitos jovens abandonam o anonimato dos 
becos e vielas das grandes cidades para se tornarem webcelebridades dessa  
nova fase do show business. Nos últimos anos, uma das vlogueiras que tem 

mailto:emanuellangelo@yahoo.com.br
mailto:gabicosta1304@outlook.com


29 

 

 

conseguido amplo destaque nesse território é a dona do canal 5inco minutos, a 
youtuber Kéfera Buchmann. Em seu canal, além do entretenimento, percebe-se 
uma ampla divulgação de produtos que nos levam a refletir sobre o uso da função 
da linguagem apelativa no discurso da vlogueira. Para isso, analisamos o vídeo 
“Miga, tô fedendo?”, gravação onde a youtuber expõe, inicialmente, situações em 
que podemos checar e identificar quais pessoas tem problemas com o odor do 
suor. Na segunda parte do vídeo, ela recebe a atriz Bruna Marquezine e as duas 
conversam sobre o tema anterior e indicam a compra de um antitranspirante como 
forma de combate ao problema suscitado. Diante disso, nosso trabalho investiga 
como a função da linguagem apelativa aparece nas falas da youtuber e de seus 
convidados, tornando o ato da compra numa espécie de ordem. Para fundamentar 
nosso trabalho, dialogamos com as visões de Jakobson (1985), Leitão(2013); 
Ramos (2010), dentre outros estudiosos que analisam a relação entre o marketing 
e a linguagem. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Função apelativa; Marketing; Youtuber. 
 
 

 
1.14 MÚSICA E TRADUÇÃO: UMA ANÁLISE DA TRADUÇÃO DA MÚSICA 

“LET IT GO” DA DISNEY PARA O PORTUGUÊS BRASILEIRO 
 
 

Suzana Ribeiro Coelho (UFCG), suzanaribeiro.coelho@gmail.com 
 
 

RESUMO: Este trabalho tem dois objetivos, o primeiro é analisar a tradução da 
canção “Let it go”, música tema da animação da Disney de 2013, Frozen, para o 
português brasileiro, que chegou ao contexto nacional com o título “Livre estou”, e 
o segundo é, com essa análise, contribuir para o campo das pesquisas de  
tradução de músicas que ainda é, relativamente, modesto. Inicialmente, serão 
refletidas questões relevantes concernentes à tradução de canções a partir de 
autores como, Henry S. Drinker (1950), Peter Low (2003), Johan Franzon (2008), 
dentre outros. Em seguida, será feita a análise da tradução verso a verso, 
relacionando-a com questões e elementos do texto de partida, levando em 
consideração tanto aspectos da tradução de música como o contexto fílmico em 
que a canção em questão se insere. Para analisar o texto traduzido, esta 
composição não se presta a julgamentos da tradução para o português do Brasil, 
sendo antes de caráter objetivo, pois está fundamentada também no esquema de 
correspondências e perdas proposto por Paulo Henriques Britto (2007). 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Música; Tradução; Análise. 
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1.15 “NÃO SOU RACISTA, MAS...”: MOTIVAÇÕES LINGUÍSTICAS E 
RETÓRICAS DA PROVERBIAL RETÓRICA À BRASILEIRA PARA A NEGAÇÃO 

DO RACISMO 

Paulo Sérgio de Proença (Unilab), pproenca@unilab.edu.br 
 
 

RESUMO: A comunicação se propõe a analisar o valor linguístico da expressão “não 
sou racista, mas...”, que é muito frequente nas redes sociais. Quem a utiliza é ou  
não é racista? A partir de apoio em princípios linguísticos, será analisado o sintático 
e o valor semântico que tem a conjunção mas; também serão considerados os seus 
desdobramentos pragmáticos, dada a ostensiva tentativa de defesa da face de quem 
se serve dessa expressão; a Pragmática põe o uso no holofote da análise e, para 
isso, serão importantes os conceitos de pressupostos e subentendidos e a 
interferência deles nas trocas linguísticas; além disso, aspectos retóricos podem 
contribuir para a análise, pois devem ser levados em conta os efeitos de sentido que 
convergem ou não para a persuasão, que considerará as noções de contradição e 
definição retórica. O caminho metodológico é a pesquisa bibliográfica em dois 
autores principais Fiorin (2003) e Perelaman e Olbrechts-Tyteca (2002); será feita 
também coleta de manifestações que circulam nas redes sociais, alusivas ao tema. 
Ao que tudo indica, a expressão veicula racismo de forma ostensiva, embora tenha 
intenção de negá-lo, em ajuste espontâneo à tradição brasileira de não afirmar no 
discurso o racismo que se concretiza na prática; isso o torna mais violento do ponto 
de vista simbólico. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Negação do racismo; Linguística; Pragmática; Retórica. 
 
 

 
1.16 O APAGAMENTO DO CLITICO REFLEXIVO “SE” NA COMUNIDADE DOS 

ESTUDANTES GUINEENSES DA UNILAB 
 
 

Vaz Pinto Có (UNILAB), vazcopinto@gmail.com 
 
 

RESUMO: No presente trabalho, visamos verificar a aceitabilidade do apagamento 
do pronome reflexivo Se pelos estudantes guineenses da UNILAB. Para atingir este 
objetivo, observamos primeiramente o que diz a norma padrão a respeito do 
reflexivo em foco em três gramáticas da língua portuguesa (BECHARA, 2009), 
(INFANTE; NICOLA, 1997). (MESQUITA, 2009), que não reconhece o apagamento. 
Em seguida, aplicamos teste de aceitabilidade conforme orientação de Bagno 
(2001) entre 12 estudantes guineenses de ambos os sexos: 6 meninos e 6  
meninas, igualmente divididos em meninos e meninas que viviam no Brasil há mais 
de um ano no Brasil e meninos e meninas que viviam no Brasil há menos de um 
ano. O trabalho seguiu alguns dos pressupostos da sociolinguística variacionista de 
Labov  (1963),  Rubio  (2012)  e  Jurgen  (2011),  que  verificou  uma  tendência  ao 
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apagamento do Se reflexivo em comunidades quilombolas da Bahia. Nosso 
resultado mostrou que os estudantes guineenses aceitaram mais a realização do 
pronome reflexivo Se do que o seu apagamento, evidenciando o uso da forma 
padrão. Em relação aos fatores condicionantes, estudantes do sexo masculino 
aceitaram mais a inserção reflexiva, ao passo que estudantes do sexo feminino 
indicaram um uso menor. Já os estudantes com mais tempo no Brasil aceitaram 
mais o uso do clítico reflexivo, e estudantes com menos tempo no Brasil aceitaram 
tanto o apagamento quanto a sua inserção. Acreditamos que os estudantes 
guineenses com mais tempo no Brasil tenderam mais a realização do clítico Se por 
maior tempo da integralização do curso de graduação. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Pronome reflexivo Se; Apagamento do reflexivo Se; 
Estudantes guineenses na Unilab. 

 
 

 
1.17 O COMPONENTE SEQUENCIAL DA ARGUMENTAÇÃO EM INTRODUÇÕES 

DE ARTIGOS CIENTÍFICOS PRODUZIDOS POR DOCENTES DA UNILAB 
 
 

Éricka Davillar Alves da Silva (UNILAB), erickadavillar123@gmail.com 

Mayara Freire Gouveia (UNILAB), mayara.14freire.gouveia@gmail.com 

 
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo apresentar uma pesquisa feita na 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia afro-Brasileira (UNILAB), no 
qual analisamos as introduções de artigos publicados pelos professores do Instituto 
de Humanidades e Letras (IHL), visando especificamente como está organizado a 
sequência argumentativa. Usaremos como base teórica Jean Michel Adam (1998, 
2008) e o modelo de Garantizado Junior (2015). A metodologia  utilizada, 
inicialmente, nós fizemos um levantamento dos professores através do site da 
instituição, logo após, foi feito a divisão dos professores entre os bolsistas, sendo 
que a Bolsista 1 ficou encarregado de analisar os primeiros 43 professores, analisar 
o curriculum lattes, na plataforma do CNPQ e o bolsista 2, ficou encarregado de 
analisar 47 professores, a partir dessa análise, viu-se que o tema mais recorrente 
nos temas e resumo dos artigos foi “Literatura Africana”, sendo assim, foram estes 
os artigos baixados e analisados a sequência argumentativa. Esperamos a partir do 
resultados parciais que apontam para a prevalência da sequência de Adam (1998, 
2008), contribuir para os estudos de argumentação no nosso contexto acadêmico. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Sequência argumentativa; Artigos; Literatura Africana. 
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1.18 O EMPREGO DO OBJETO DIRETO ANAFÓRICO DE TERCEIRA PESSOA 

NA LÍNGUA FALADA DE FORTALEZA 

 
Tereza Maria de Lima (Unilab), lorenaeleonelalbano@gmail.com 

Prof. Dr. Cássio Florêncio Rubio (Unilab), cassiorubio@unilab.edu.br 

 
RESUMO: Este estudo tem como pressupostos teórico-metodológicos a Teoria da 
Variação e da Mudança Linguística (LABOV, 1994; 2001; 2006 [1972]; 
WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006 [1968]) e aborda o emprego do objeto direto 
anafórico de terceira pessoa na língua falada de Fortaleza. A investigação parte de 
uma análise das formas de realização do objeto direto anafórico: clítico acusativo, 
sintagma nominal anafórico, pronome lexical e objeto nulo. A hipótese geral de que 
trata a pesquisa é que a faixa etária dos mais idosos e o nível de escolaridade mais 
alto favoreceriam o uso da variante padrão: clítico acusativo. O objetivo é investigar 
os fatores linguísticos e extralinguísticos que influenciam essas formas de uso do 
objeto direto anafórico, principalmente a variante pronome lexical, e avaliar se há 
indícios de processo de mudança em curso ou de variação estável.   Selecionamos 
107 informantes do banco de dados NORPOFOR (Norma Oral do Português 
Popular de Fortaleza). Os informantes foram estratificados em função do sexo,da 
faixa etária e da escolaridade. Foram controladas 5 variáveis extralinguísticas e 8 
linguísticas, com as quais foi realizada uma rodada geral (quaternária), com o 
auxílio do programa computacional GOLDVARB X, obtendo os seguintes 
resultados: clítico acusativo 0,4%, sintagma nominal anafórico 38,2%, pronome 
lexical 23,6% e objeto nulo 37,7%. Na sequência, fez-se também uma rodada 
binária (pronome lexical x outras: clítico acusativo, sintagma nominal anafórico e 
objeto nulo) e os resultados dessa análise, com pesos relativos, apontaram 
relevância dos fatores: traço semântico do antecedente, presença ou ausência do 
sujeito, forma verbal, escolaridade e sexo. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Objeto direto anafórico; Teoria Variacionista; Língua falada de 

Fortaleza; Pronome lexical. 
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1.19 O PROCESSO “NATURALMENTE” RECATEGORIZADOR DAS ANÁFORAS 
EM TEXTOS VERBO-IMAGÉTICOS NO GÊNERO PUBLICITÁRIO 

 
 

Francisco George da Silva Santos (UNILAB), georges.inf@hotmail.com 
 
 

RESUMO: O presente trabalho se baseia no pressuposto assumido por Cavalcante  
e Brito (2016) no qual o fenômeno da recategorização faz parte da dinâmica natural 
das retomadas anafóricas, pela qual os referentes, ao mesmo tempo que se mantêm 
no texto por algum tipo de associação, também evoluem em diferentes proporções, 
em proveito da progressão temática. Com base nisso, analisaremos o processo 
referencial anafórico com a finalidade de evidenciar, a partir de retomadas, diretas e 
indiretas, o seu caráter recategorizador. Tomaremos como exemplário 20 textos 
verbo-imagéticos do gênero publicitário, especificamente, as propagandas do Dia 
dos Namorados veiculadas nos sites de relacionamentos sociais, no Facebook e no 
Instagram. Entendemos que a recategorização, conforme Cavalcante (2011), não 
consiste em mais um tipo de processo referencial à moda da introdução, da anáfora 
e da dêixis, mas integra, isto sim, todas as retomadas anafóricas. Vamos mostrar 
que todo processo anafórico é também recategorizador. Servirão como base para o 
trabalho os estudos de Cavalcante, Custódio Filho e Brito (2014), Cavalcante (2011) 
e Cavalcante e Brito (2016). 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Referenciação; Anáfora; Textos verbo-imagéticos; Redes 
sociais; Gênero publicitário. 

 
 

1.20 OS CULTUREMAS NO ROMANCE DONA GUIDINHA DO POÇO, DE 

OLIVEIRA PAIVA 

 
Vicente de Paula da Silva Martins (UVA/UFBA), vicente.martins@uol.com.br 

 
 

RESUMO: O estudo é resultado de pesquisa, em nível de pós-doutorado, sobre a 
identificação, a classificação e a constituição de um corpus de culturemas nos 
romances do nordeste brasileiro. Os culturemas são, por definição, referências ou 
noções específico-culturais de um país ou de um domínio específico-cultural, que 
possuem estrutura semântica e pragmática bastante complexa. É apresentado um 
conjunto de culturemas de nível intralinguístico, isto é, referentes culturais em 
combinatórias fixas, especialmente expressões idiomáticas de cunho regional. Do 
ponto de vista metodológico, a pesquisa se desenvolve a partir de atenciosa leitura 
e releitura do romance Dona Guidinha do Poço, de Oliveira Paiva. Vale ressaltar 
que se recorre, para extração das expressões fixas, à primeira versão do livro 
(1952), com a preservação da ortografia epocal, procedimento importante e 
facilitador  para  a  datação  de  expressões  idiomáticas.  Após  levantamento   das 
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unidades fraseológicas, constituiu-se um corpus escrito de expressões idiomáticas 
devidamente contextualizadas, classificadas e associadas às suas respectivas 
acepções metafóricas com o auxílio do Houaiss (2009). Pode-se concluir que o 
emprego de expressões idiomáticas em uma obra de cunho naturalista, é uma 
estratégia montada por seu autor para registrar cuidadosamente a linguagem 
regional por meio de suas variantes ortográficas, respeitando, para tanto, seus 
traços de oralidade e cultura regional. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Culturemas; Literatura Regional; Expressões Idiomáticas. 
 
 

 
1.21 POR UMA NOVA SINTAXE COMPARATIVA: SUJEITO NULO NO 

ESPANHOL EUROPEU E NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 
Onilma Freire dos Santos (IFMT), onilma.santos@srs.ifmt.edu.br 

 
 

RESUMO: Para o entendimento das diversas gramáticas de línguas naturais, 
prevê-se na Gramática Universal (GU) a existência de princípios e parâmetros 
linguísticos: princípios, que são iguais para todos os indivíduos da nossa espécie, 
sendo rígidos para todas as línguas; Parâmetros, que possuem dois valores de 
marcação (+ ou -), que serão fixados pelo falante no processo de aquisição 
linguística enquanto criança. Após fixado o valor positivo ou negativo do parâmetro, 
adquire-se a gramática nuclear, que se distinguirá de outras gramáticas. Ao longo 
dos anos, diversas investigações têm centrado a atenção no chamado Parâmetro 
do Sujeito Nulo (PSN) em línguas românicas, conforme atestam os trabalhos de 
Lobo (1994) para o português europeu (PE); Rizzi (1988), Kato, (1999) e Martins 
(2009) para o italiano; Badía Margarit (1988), Luján (1999) e Soares & Silva (2006) 
para o Espanhol da Europa (EE); SANTOS (2013) para o Português Brasileiro (PB) 
e o EE. Acerca do PB, estudos realizados sob o ponto de vista sincrônico e 
diacrônico apontam para um preenchimento cada vez maior da posição sujeito por 
sujeitos plenos, ao contrário do que ocorre nas línguas que usam sujeitos nulos 
(nomeadamente pro) por serem línguas que fixam positivamente o valor do 
parâmetro (línguas pro-drop) (DUARTE, 1993, 1995, 2003; ROBERTS, 1993; 
KATO, 2000, KATO; DUARTE, 2003). Neste trabalho, discutiremos brevemente a 
sintaxe comparativa sob a perspectiva da teoria dos Princípios e Parâmetros de 
Chomsky, a fim de identificar possíveis interferências de línguas em contato 
(Português/Espanhol) na fala de nativos residentes no Brasil há, pelo menos, dez 
anos. A metodologia utilizada é oriunda da sociolinguística, a partir da coleta de 
dados. Tomando por base o corpus da pesquisa, constituído por 1508 sentenças 
declarativas finitas, analisamos as propriedades do PSN, partindo  da  distinção 
entre línguas pro-drop e línguas não pro-drop. A partir da análise das seguintes 
variáveis: Posição do sujeito; Tipo de oração; Duplicação de sujeito; Morfologia de 
flexão verbal, e após analisar os contextos frásicos específicos de produção de 
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sujeitos nulos e plenos, chegamos à conclusão de que ocorrem influências do PB 
no EE falado por nativos de língua espanhola residentes no Brasil. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Sujeito nulo; Princípios; Parâmetros; Gramática. 
 
 

 
1.22 PRINCÍPIOS DE CULTUROLOGIA E FRASEOLOGIA PORTUGUESA: OS 

BIBLICISMOS NO PORTUGUÊS BRASILEIRO (PB) 
 
 

Vicente de Paula da Silva Martins (UVA/UFBA), vicente.martins@uol.com.br 
 
 

RESUMO: Trata-se de um estudo sobre as expressões idiomáticas de  origem 
bíblica presentes no Jornal Folha de São Paulo nos anos 2000. A pesquisa 
Retratos da Leitura no Brasil (2016), do Instituto Pró-Livro, aponta que, entre os 
diversos gêneros textuais de circulação no Brasil, a Bíblia é o livro mais lido por 
estudantes e não estudantes, independentemente do grau de escolaridade. O 
objetivo deste trabalho é mostrar que, por força de herança europeia, 
marcadamente cristã, os fraseologismos bíblicos são uma marca cultural dos 
falantes do Português Brasileiro. A hipótese do trabalho é a de que expressões 
idiomáticas relacionadas com a Bíblia, em várias edições da Folha de São Paulo,  
no período de 2000 a 2016, não têm sido citadas textualmente, isto é, palavra por 
palavra, conforme os versículos bíblicos, senão que surgem como condensação 
das passagens bíblicas, expressas em expressões fixas, como, por exemplo: 
separar joio do trigo, nadar contra a maré, dormir o sono dos justos, descer a cova 
dos leões e pregar no deserto. O estudo revelou o emprego de expressões 
idiomáticas na fala cotidiana dos brasileiros não é exclusiva das classes populares, 
mas também é recorrente em textos destinados às classes ditas cultas ou eruditas, 
como as que aparecem no Jornal Folha de São Paulo. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Culturologia; Fraseologismos; Biblicismos. 
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1.23 REFERENCIAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA EM CAPA DE 
REVISTA: UMA ANÁLISE MULTIMODAL 

 
 

Antonia Karolina Bento Pereira (UERN/PPGL), karol_bento@hotmail.com 

Nathalia Bezerra da Silva Ferreira (UERN/PPGL), nathalia.bzr@gmail.com 

Ana Flávia Matos Freire (UERN/PPGL), flaviamatosldn@gmail.com 

 
RESUMO: Com base nos estudos sobre a Análise Textual dos Discursos (ATD) e a 
Multimodalidade, desenvolvemos este trabalho no intuito de descrever e interpretar 
as Representações discursivas (Rds) do Brasil construídas na capa da revista El 
País Semanal, tendo como foco a referenciação. Buscamos analisar como os 
recursos verbais e não verbais interagem na capa de modo a (re)construírem as 
Rds nela presentes. Para tanto, nos fundamentamos, principalmente, em autores 
como Adam (2008, 2011), para a discussão dos pressupostos da ATD, bem como 
Kress e van Leuveen (2006) para apresentar os estudos sobre Multimodalidade. 
Diante dos resultados, percebemos que os recursos semióticos verbais e não 
verbais interagem para a construção de sentidos na capa. Deste modo, 
compreender a interação entre esses recursos foi fundamental para que 
pudéssemos entender como se constituem as Rds no gênero discursivo em  
análise. Esperamos, com esta pesquisa, contribuir para uma leitura e compreensão 
não superficial a respeito dos sentidos propostos por um texto. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Representação discursiva; Referenciação; Multimodalidade; 
Capa de revista. 

 
 

 
1.24 REFLEXÕES SOBRE O ESTUDO DAS VARIAÇÕES LINGUÍSTICA NAS 

AULAS DE LÍNGUA MATERNA 
 
 

Lenise Fernandes de Sousa (UFCG), lenizefernandes@gmail.com 

Paula Raquel Tavares de Albuquerque (UFCG), pauulalbuquerque18@hotmail.com 

Fabiana Alves de Lima (UFCG), fabianaalves57@outlook.com 

 
RESUMO: O ensino de Língua materna, nos dias atuais, ainda apresenta vários 
traços do ensino tradicional. A maioria dos professores continuam apegados às 
concepções arcaicas e aos mecanismos padronizados de ensino, sendo que o cerne 
é a Gramática Tradicional, esta que preconiza o que é “certo” ou “errado” na língua. 
No entanto, sabemos que a língua não é uma construção sólida, ela é 
intrinsecamente heterogênea e está sempre sujeita a variações. Nessa perspectiva, 
enquanto  bolsistas  do  Programa  Institucional  de  Bolsa  de  Iniciação  à Docência 
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(PIBID), temos o intuito de refletir acerca da importância do ensino da variação 
linguística na escola, partindo das experiências com a docência compartilhada em 
turmas acompanhadas pelo subprojeto Língua Portuguesa UFCG-CFP em uma 
escola pública da região de Cajazeiras-PB a partir do trabalho com a leitura e 
produção do gênero cordel. De natureza descritiva e qualitativa, a pesquisa tomou 
como foco de análise os textos produzidos por alunos de uma turma do ensino 
médio à luz da abordagem discursiva da língua. Enquanto aporte teórico, partimos 
das contribuições de Bortoni- Ricardo (2004), Travaglia (2009), Bagno (1999/ 2003), 
Oliveira (2010), dentre outros. Com a análise dos dados, chegamos à conclusão de 
que é relevante inserir em sala de aula propostas pedagógicas que valorizem as 
variações linguísticas, dado que, através delas, podemos lidar de maneira mais 
cidadã com a heterogeneidade da língua, desconstruir preconceitos e 
consequentemente podemos levar o aprendiz a compreender o funcionamento da 
língua e também vivenciar a pluralidade dos discursos. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Variações linguísticas; Gênero Cordel; Ensino. 
 
 

1.25 SUJEITO ACUSATIVO, DA PRESCRIÇÃO GRAMATICAL AO USO 

LINGUÍSTICO: UM ESTUDO APLICADO A ESTUDANTES BRASILEIROS E 

GUINEENSES 
 
 

José Elderson de Souza Santos (UNILAB), eldersonsantos@hotmail.com 

Liliane Bandeira de Araújo (UNILAB), lilianebandeira5@gmail.com 

 
RESUMO: No português (brasileiro, em especial), muito se é utilizada a construção 
sintática de sujeito acusativo. Sobre tal questão, algumas gramáticas prescrevem 
(ou descrevem) regras de uso, tal qual Almeida (2008), Castilho (2010), Bechara 
(2001). Todavia, como apontam os diversos estudos sociolinguísticos das últimas 
décadas, o uso linguístico dos falantes não se restringe às regras apontadas pela 
gramática normativa. Partindo de tal consideração, objetivamos apontar o grau de 
aceitabilidade (BAGNO, 2001) dos falantes (brasileiros e guineenses) perante 
diversas sentenças em que o sujeito acusativo é utilizado. Para tanto, aplicamos 
24 questionários de aceitabilidade com estudantes de graduação da Unilab. 
Buscando a garantia de representatividade, realizamos o teste com 12 estudantes 
estrangeiros, oriundos de Guiné-Bissau (seis do sexo feminino e seis do sexo 
masculino) divididos em dois grupos: seis com menos de um ano de estadia no 
Brasil e seis com mais de um ano de estadia no Brasil; e com 12 estudantes 
brasileiros (seis do sexo masculino e seis do sexo feminino), também divididos em 
dois grupos: seis com mais um ano que cursam graduação e seis que cursam 
graduação há menos de um ano. Consideramos, ao final, que os principais fatores 
que levam às diferenças de aceitabilidade dos dois grupos, quanto o uso do sujeito 
acusativo, centram-se 1) na distinção de sexo e 2) no âmbito da distinção de 
nacionalidade. As constatações que apresentamos reforçam a máxima    apontada 
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pelos estudos linguísticos da incompatibilidade, em alguns casos, das regras 
descritas de formas normativas e dos usos linguísticos feitos pelos falantes. 
Destacamos a necessidade de maiores estudos que possam contribuir para a 
reflexão das questões aqui apresentadas. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Sujeito acusativo; Teste de aceitabilidade; Língua 
portuguesa. 

 
 

 
1.26 UMA ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO DA REPRESENTAÇÃO DE 

BRASILEIRAS NEGRAS EM MUSICAS DE RAP. / 

KAROL CONKA: REPRESENTAÇÃO DA MULHER NEGRA NA MÚSICA 
 
 

Ikaro César da Silva Maciel (UFC), ikaromaciel@hotmail.com 

Ítalo Alves Pinto de Assis (UEVA), italoalves1991@gmail.com 

 
RESUMO: O movimento do Rap foi, inicialmente, um espaço para homens, no 
entanto, este cenário mudou quando cantoras negras conquistaram suas posições 
dentro do cenário musical e, atualmente, podem contar suas histórias de 
empoderamento para seu público de mulheres negras. Baseado neste contexto, este 
artigo objetiva apresentar como as mulheres são representadas no rap escrito por 
uma artista feminina negra. O corpus deste estudo foi composto por duas canções  
da rapper, cantora e compositora Karol Conka. As músicas escolhidas foram: 
“Marias”, uma das músicas que Karol lançou na plataforma myspace, em 2011, onde 
foi inicialmente notada, e a canção “sandália”, que foi lançada em seu primeiro  
álbum batuk freak (2013). Utilizando uma abordagem qualitativa, a fundamentação 
teórica usada para conduzir o objetivo desta pesquisa consistiu na Análise Crítica do 
Discurso (ACD) concebida por Norma Fairclough (2001), Meyer & Wodak (2008) e 
nos estudos do Rap citados por Brock (2007) e Guillory (2005). Os resultados da 
nossa análise sugerem que a música, apesar de possibilitar a transmissão de 
diferentes contextos sociais, históricos e culturais, é, também, o meio pelo qual 
ideologias e preconceitos da sociedade ou de grupos sociais são expressos. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Rap; Mulheres negras; Análise do discurso. 
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2.1 A ÁRVORE DAS PALAVRAS DE TEOLINDA GERSÃO: O ESPAÇO 

AFRICANO X O ESPAÇO DO COLONIZADOR 

 
Sílvia Tatiana do Carmo Will (UNILAB), silviawill1@hotmail.com 

 
 

RESUMO: Tendo como hipótese, o olhar diferenciado de África, presente na 
literatura do século XX, em que o espaço africano constitui um espaço de 
desencontro, entre a cultura do colonizador e a do colonizado, esta comunicação 
busca analisar a obra A árvore das palavras (1997), da romancista portuguesa 
Teolinda Gersão, observando como objeto central a visão do espaço africano, no 
caso, o espaço moçambicano da perspectiva da narração feminina, da personagem 
Gita e da construção e da desconstrução das identidades em jogo neste território. 
Metodologicamente, proceder-se-á à análise interpretativa de partes da obra, que 
fazem referência à Moçambique, para com isso avaliar o espaço político português, 
bem como o discurso do colonizador em relação ao espaço africano, nos seus 
pontos de tensão ao longo do romance. Para fundamentação teórica os estudos 
críticos de Rita Chaves (2005), os de Hall (2003) sobre identidades e de Lotman 
(1978) sobre a estrutura da narrativa. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Espaço; Moçambique; Teolinda Gersão; Representação de 
África. 

 
 

 
2.2 A CASA DOS BUDAS DITOSOS: PORTAS DE EROTISMO OU JANELAS DE 

PORNOGRAFIA? 
 
 

Jonas da Silva Justino (IFCE), jonasjustino@yahoo.com.br 

Antônia Evanilza de Freitas (IFCE), ninalima327@gmail.com 

 
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar o erotismo e a  
pornografia na obra A Casa dos Budas Ditosos (1999), de João Ubaldo Ribeiro, que 
integra a coleção plenos pecados e aborda o tema da Luxúria, um dos sete pecados 
capitais. Através das vivências da protagonista identificada apenas pelas iniciais 
C.L.B., 68 anos, baiana, de classe média, que narra a história em primeira pessoa, 
entramos em contato com os relatos de diversas experiências sexuais que nos 
provocam o desencadear de uma pergunta: estamos diante de uma ficção erótica, 
pornográfica ou de uma obra que concilia esses dois gêneros? Buscando encontrar 
respostas para esses questionamentos, enveredamos por uma pesquisa sobre  
esses gêneros literários a fim de delimitá-los para tornar mais precisa nossa 
investigação.   Num   segundo   momento,   procuramos   compreender   os diálogos 
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estabelecidos entre eles e a obra do escritor João Ubaldo Ribeiro. Num terceiro 
momento, centramos nosso olhar especificamente sobre A Casa dos Budas Ditosos, 
buscando compreender a colcha de retalhos complexa tecida pelo autor para discutir 
o tema da sexualidade na literatura brasileira. Diante dessas novas percepções 
sobre erotismo e pornografia, procuramos criar novos sentidos para os relatos de 
C.L.B. Para este estudo, dialogamos os estudiosos Bulhões(2003), Foucault(2010), 
Paz(1994), dentre outros. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Erotismo; Pornografia; Luxúria; Literatura Brasileira. 
 
 

 
2.3 A LITERATURA ANGOLANA DOS ANOS 60 E 70 E A CONSTRUÇÃO DO 

PROCESSO DE INDEPENDÊNCIA 
 
 

Gilson Lubalo Pembele (UNILAB), gilmanuel23@hotmail.com 
 
 

RESUMO: O presente resumo é um recorte do trabalho de conclusão de Curso do 
Bacharelado em Humanidades no qual tivemos como principal objetivo fazer um 
estudo, sobretudo, um panorâmico da literatura angolana dos anos de 60 e 70 e a 
construção do processo de independência no século XX. O nosso estudo ficou 
dividido em quatro (4) capítulos, sendo que no primeiro nos dedicamos a apresentar 
resumidamente o contexto do início das reivindicações e a construção da identidade 
nacional angolana. No segundo, tivemos como meta apresentar breve panorama  
das movimentações literárias que marcaram as décadas anteriores a sessenta (60)  
e setenta (70), especificamente os anos quarenta (40) e cinquenta (50), do século 
XX, com a geração que ficou conhecida por Mensagem e a Cultura. Já no terceiro 
capítulo, por sua vez, procuramos apresentar e compreender, a partir dos textos 
literários, sobretudo do gênero poético, que caracteriza- se pelo signo da resistência. 
Por fim, no quarto e último capítulo, demos sequência nas nossas análises sobre a 
literatura da década de setenta (70), visto que é na metade dessa década que se 
concretiza a independência do povo angolano, a 11 de novembro de 1975. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Identidades; Literatura angolana; Revista Mensagem e Cultura; 
Resistência; Independência. 
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2.4 A OUSADIA DO ESTILO MACHADIANO 
 
 

Daiana de Sousa Nascimento (CENFLE), daianasousa000@gmail.com 
 
 

RESUMO: Este trabalho propõe-se ao estudo do Estilo Machadiano. Aqui será feita 
uma análise objetivando o estudo da peculiaridade de Machado de Assis e sua 
ousadia ímpar. O escritor decide quando lhe é importante utilizar dos princípios da 
escola realista, e de quando Machado de Assis ousa não fazer o uso dos princípios 
da escola realista em suas obras, abandonando os princípios da objetividade, não 
fazendo uso do narrador em terceira pessoa e abandonando uma visão mais 
empírica do mundo. Machado de Assis trabalha com personagens metafísicos, ou 
seja, personagens que estão além do plano físico. Como o personagem Brás Cubas, 
da obra “Memórias Póstumas de Brás Cubas” (1881), que  morreu,  e lá do além,  
dita suas memórias, criticando a sociedade. É uma pesquisa de caráter bibliográfico 
e utiliza-se de textos de cunho teórico-crítico dos seguintes autores: Candido (2000), 
Carvalho (1919), Mota (1921), Pinto (1999), dentre outros. A metodologia utilizada 
neste trabalho será a pesquisa narrativa. Outra característica da ousadia do Estilo 
Machadiano é a existência de um tempo psicológico, forte tom irônico, visão 
pessimista acerca do homem, linguagem ambígua, narradores em primeira pessoa.  
E esse tipo de narração faz com que o narrador seja aquele que participa da história. 
Machado de Assis utiliza a digressão. Machado de Assis consegue destacar alguns 
dos melhores personagens dele como mulheres. São mulheres decididas, e 
mulheres que possuem uma presença não só corpórea, mas também são astutas. 
Os homens servem como coadjuvantes, mesmo sendo eles, protagonistas. Como 
resultado esperado do trabalho a ser estudado, visa uma ampliação sobre o 
conhecimento mais aprofundado da peculiaridade e da ousadia ímpar de Machado 
de Assis, quanto ao seu estilo literário e quanto à sua liberdade de escolha em como 
atribuir características a serem analisadas, como por exemplo, a perspicácia das 
personagens femininas. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Estilo Machadiano; Ousadia; Característica; Mulheres. 
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2.5 A PARCIALIDADE DO NARRADOR REALISTA EM “O PRIMO BASÍLIO” 
 
 

Francisco Kelvis Albuquerque Cavalcante (UVA), franciscokelvis7@gmail.com 

Rilna Marcia Barros Lima (UVA), rilnamarcia@gmail.com 

 
RESUMO: Nosso estudo busca constatar a parcialidade do narrador da saga O 
primo Basílio, de Eça de Queirós. O narrador do realismo, dito imparcial por 
alguns estudiosos, não comentando nem deixando impressões subjetivas 
naquilo que diz e descreve, acaba por evidenciar, mesmo que de forma tênue, 
outro estilo no romance supracitado. Nossa pesquisa centrar-se-á nas 
descrições executadas pelo narrador acerca das personagens, tentando 
demonstrar o quão tendencioso ele pode ser. Não deixaremos à margem os 
comentários feitos pela voz narrativa dentro do enredo contado, caso em que a 
imparcialidade aludida anteriormente é ferida com ainda mais vigor. Para 
embasar teoricamente nossa argumentação, utilizar-nos-emos de autores como 
TODOROV( 2009) e SARTRE (1993), dentre outros. Ao longo das descrições 
que realiza no decorrer do enredo, ora produz um retrato negativo de certos 
personagens, ora a imagem que passa ao leitor de outro é positivo, num ato 
aparentemente normal, mas que descortinada certo posicionamento do 
narrador. Assim, ao fim de nossa prédica, mostraremos que é inverídico o 
distanciamento completo do narrador realista de O primo Basílio em relação 
aos fatos fictícios que explana e, sobretudo, à análise que faz da sociedade. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE:  Parcialidade;  Narrador; Realismo. 
 
 

 
2.6 A REPRESENTAÇÃO DA INFÂNCIA EM “O REI DOS PAPAGAIOS”, UM 

CONTO DE MANUEL RUI 
 
 

Maria Cesalânia Pereira dos Santos (UNILAB), cesalaniasotnas@gmail.com 

Andrea Cristina Muraro (UNILAB), muraro@unilab.edu.br 

 
RESUMO: No que diz respeito, a voz da criança, muito recorrente na obra do  
escritor angolano Manuel Rui, chama atenção como leitores e críticos literários 
analisam a categoria do espaço e a representação da infância nesse processo. 
Desse modo, esta comunicação tem por objetivo inicial analisar como o narrador, ao 
lado do autor, apresenta o contexto social e político na capital angolana, durante os 
anos 90 do século XX, no conto O Rei dos Papagaios contido na obra 1 Morto & Os 
Vivos (1993). Tendo em vista a formação e diretrizes da UNILAB é de interesse  
geral da comunidade acadêmica conhecer as tensões que se mostram por meio   do 
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discurso literário, a fim de mediar ações que possam esclarecer sobre o processo de 
formação da memória coletiva das nações que compõem a instituição, em especial, 
neste cenário, Angola. Para isso, a metodologia baseia-se na leitura preliminar da 
obra, observando os pontos de tensão no discurso das vozes infantis ao longo da 
narrativa, ao lado de leituras da crítica especializada já realizadas. Em hipótese 
inicial, tal leitura poderá revelar que a voz infantil denuncia as tensões e  
contradições sociais, diante do que entende como sociedade, considerada adulta e 
experiente, para o manejo sentimental e político de tais situações, a saber: a  
carência de bens materiais no espaço físico de Luanda, capital de Angola. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Infância; Manuel Rui; Literatura angolana. 
 
 

 
2.7 A REPRESENTAÇÃO DA NATUREZA NOS SONETOS A GRUTA 

AMERICANA E À MANGUEIRA - RONDÓ XXXVII, DE SILVA ALVARENGA: UMA 
CARACTERÍSTICA DO ARCADISMO BRASILEIRO 

 
 

José Elderson de Souza Santos, UNILAB, eldersonsantos@hotmail.com 

Maria Natalha Morais da Silva, UNILAB, moraisnatalha@gmail.com 

 
RESUMO: Em pesquisas literárias brasileiras diversas, é notória a tomada de 
objetos de estudos cujo foco centram-se em movimentos literários a partir do 
Romantismo. Tal escolha, acaba por deixar de lado, muitas vezes, correntes 
literárias, como o Arcadismo; movimento fincado no séc. XVIII, fonte de muitos 
traços que vieram dar característica ao Romantismo brasileiro. Silva Alvarenga, um 
dos maiores poetas, dentre os que fazem parte do movimento árcade, tem lugar de 
destaque, por apresentar em seus poemas características que se propagaram por 
todo movimento do Arcadismo Brasileiro, a de dar destaque à nossa atmosfera 
tropical. Tendo esses fatores como ponto de partida, objetivamos investigar como 
Alvarenga representa a natureza em seus sonetos, com ênfase nos poemas A Gruta 
Americana e À mangueira - Rondó XXXVII. A metodologia constitui-se de uma 
revisão bibliográfica de autores que tratam do tema, bem como, de uma análise dos 
poemas citados. Destacamos que no poema A Gruta Americana as imagens 
apresentadas são: árvores, rochedos, rios, grutas, pedras preciosas e em À 
Mangueira- Rondó XXXVII o autor apresenta a natureza, a sua musa Glaura, expõe 
os rios, a mangueira, flores, árvores e a relva. Consideramos ainda, partir de uma 
revisão histórica e bibliográfica, pautada em autores como Candido (2000), Tuna 
(2009), Cereja; Magalhães (2003), ser tal traço literário um atributo não só desse 
escritor, mas 

sim, do Arcadismo brasileiro, como um todo, impulsionando movimentos posteriores, 
como o Romantismo. 
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PALAVRAS-CHAVE: Literatura Brasileira; Arcadismo; Silva Alvarenga; Natureza. 
 
 

 
2.8 A REPRESENTAÇÃO DO COTIDIANO POPULAR NA POESIA DE TONY 

TCHEKA 
 
 

Jesualdo Nuelson Gomes da Costa (UNILAB), djisua88@gmail.com 
 
 

RESUMO: O cotidiano guineense, vem sendo tema de várias publicações literárias, 
em forma de poemas e contos na sua maioria, durante a década de 1970 a 1980, 
surgiu um grupo de jovens poetas que marcaram esta época, dentre os quais 
destacam-se Agnelo Regalla e António Soares Lopes Jr. (Tony Tcheka). Com a 
independência em 1973, a literatura começou a abordar temas como a construção 
de uma nação e a luta por um futuro melhor, tratando também das desilusões, dos 
medos e dos desejos da população perante a situação política, social e econômica 
presente no cotidiano do país. E para aprofundar mais sobre esta jovem literatura, 
nesta comunicação, debruçaremo-nos sobre a obra “Noites de Insónia na Terra 
Adormecida” do poeta guineense Tony Tcheka, o livro dividida em cinco partes: 
kantu kriol, poemar, sonho-caravela, poesia brava, canto menino. Dentre os poemas 
apresentados, o autor faz uma junção entre o Kriol e o português, esta dinâmica de 
escrita é muito comum nas obras literárias guineenses. Para dar ênfase ao nosso 
trabalho faremos um recorte para análise do espaço e tempo nos poemas POVO 
ADORMECIDO e NOBA DI PRASA. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura Guineense; Tony Tcheka; Noites de Insónia na Terra 
Adormecida. 

 
 

 
2.9 ÁFRICA E AFRICANOS NA LITERATURA PORTUGUESA DO SÉCULO 

XIX... NÃO ESTÃO LÁ... POR QUÊ? 
 
 

Bruno João Cá (UNILAB), brunovas94@gmail.com 
 
 

RESUMO: No presente trabalho, perspectivamos estudar no corpus literário do 
século XIX (literatura portuguesa), a razão pela qual a representação da África e de 
africano estão ausentes. Para análise, usamos o romance A Ilustre casa de 
Ramires (QUEIRÓZ, 1900) em que ambos são mencionados, porém, sem nenhum 
destaque. A África portuguesa, inclusive, segundo Inocência Mata (2006), é 
percebida, quase sempre, como um grande Eldorado, ou seja, lugar de riquezas 
naturais (jazidas de minérios, por exemplo) e de extrema fertilidade e, portanto, de 
grande interesse econômico para a metrópole colonizadora, no caso, Portugal, que, 
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entre outros motivos, enviava membros de famílias (antes abastadas, mas que 
acabam falindo) para resgatar suas fortunas e readquirirem status social. Também 
sabemos que foi durante o século XIX que muitas teorias sobre superioridade racial 
se disseminaram, resultando num padrão de civilização que não incluía a África, 
nem os africanos como modelo de referência dessa “superioridade” forjada. 
Baseamos nossos estudos nas avaliações críticas de Lopes (1985), Alexandre 
(1994) e Mata (2006). 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: África; Africano; Metrópole; Colonização. 
 
 

 
2.10 AS FORMAS DE NOMEAR OS ALIMENTOS, OS TECIDOS DAS ROUPAS, 

AS MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS E OS COSTUMES EM O QUINZE DE 
RACHEL DE QUEIROZ 

 
 

Sergiane Gomes de Lima (UVA), sergianeg_lima@hotmail.com 

João Lucas Veras da Silva Arcanjo (UVA), joaolucasveras@gmail.com 

 
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma análise das formas 
de nomear os alimentos, os tecidos das roupas, as manifestações religiosas e os 
costumes em “O Quinze”, da escritora cearense Rachel de Queiroz. Trata-se de uma 
pesquisa de natureza bibliográfica e valor qualitativo, embasada principalmente  em: 
1) estudos de Laraia (2001), que, em seu artigo: "Roupas e tecidos – notas sobre 
moda e cultura material", apresenta aspectos materiais e culturais das roupas e dos 
tecidos de que são feitas, além de documentos que podem ser utilizados em  
projetos de estudo e pesquisa; 2) contribuições de Pontes (2014), que, em seu artigo 
denominado "Fé e Pragmatismo no Sertão", fala sobre as práticas religiosas do 
sertanejo católico, sobre heteronomia e autonomia e sobre fé e pragmatismo no 
sertão; 3) propostas de Andrade (2016), que divide seu livro "Cultura, um conceito 
antropológico" em duas partes, a primeira referindo-se ao desenvolvimento do 
conceito de cultura das manifestações iluministas até os autores modernos, 
enquanto a segunda procura demonstrar como a cultura influencia o comportamento 
social e diversifica enormemente a humanidade, apesar de sua comprovada unidade 
biológica. A pesquisa foi formulada a partir da leitura da obra, com observância 
significativa dos dados culturais, apresentados de forma sucinta e imprescindível na 
narrativa. Com isso, foi possível realizar uma busca de significado e  
contextualização dos nomes dos alimentos, buscando-se também a importância da 
significação dos tecidos, apresentados, de modo peculiar, como forma de 
caracterização dos personagens, e fazendo-se, por fim, a análise da religião 
sertaneja, que traz certo impacto sobre os costumes desse povo de fé 
predominantemente católica. A obra apresenta costumes tradicionais do sertão 
nordestino, que são até hoje vigentes, pois, como observamos durante a pesquisa, a 
forma de nomeação tem suma importância para a análise da obra, sobretudo em 
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relação às peculiaridades sociais, culturais e afetivas dos personagens, de forma  
que possamos compreender o retrato fiel, feito pela autora sobre o povo da época. 
Através deste estudo, percebeu-se quão rica é a obra, por retratar com fidelidade o 
sertanejo, revelando, através de sua narrativa, a cultura desse povo, de forma a dar 
ao leitor uma noção clara da realidade da tragédia descrita. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura; Sertão; Seca. 
 
 

 
2.11 AUTORIA FEMININA 

 
 

Bianca da Silva Simão (CENFLE/UVA), biasimao22@gmail.com 

Larissa Santos Cavalcante (CENFLE/UVA), larissa-alc@hotmail.com 

 
RESUMO: O seguinte trabalho tem como objetivo mostrar que ao longo dos 
séculos a classe feminina vem travando uma árdua luta pela sua autonomia, 
direitos iguais, inclusão e principalmente reconhecimento. Do ponto de vista 
literário, essa realidade não é diferente, pois quem já estudou romantismo 
brasileiro sabe que a mulher além de ser descrita como perfeita e idealizada, 
também é submissa e restringida pela sociedade. Partindo dessa análise, 
buscamos duas autoras que abordam de forma precursora temáticas feministas 
em suas obras, com o objetivo de imaginar novos papeis para a mulher em seus 
romances. Emília Freitas, cearense, explorava o fantástico em suas obras, como 
se observa em Rainha do Ignoto (1899) obra considerada o primeiro romance de 
literatura fantástica a ser publicado no Brasil, e Maria Firmina dos Reis, com seu 
romance Úrsula (1859) obra que buscou descontruir o papel imposto para a 
mulher da época, onde aborda a condição do negro, duas minorias históricas. A 
partir do suporte teórico de Beauvoir (1970), que assinala a existência de um 
“segundo sexo”; Duarte (2003), que mostra a evolução do Feminismo na Literatura 
em três grandes ondas; e Moreira (2003) que evidencia a trajetória da mulher “da 
margem ao centro”, foi possível traçar um perfil estilístico: ambas nordestinas, 
lutavam por explicitar a condição da mulher e principalmente a autoria feminina na 
literatura, adeptas a condição abolicionista, obras de destaque que buscam 
questionar e desconstruir a sociedade patriarcal da época. Esperamos com este 
trabalho aumentar a reflexão sobre a condição da mulher na literatura brasileira, e, 
ainda, contribuir para o incentivo a outras pesquisas sobre a escrita de autoria 
feminina. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura; Feminismo; Mulher. 
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2.12 AVALIAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA NO PROCESSO DA ESCRITA 
 
 

Maria Selta Pereira (UFC/UAB), seltapsicopedagogia@yahoo.com.br 

Antônio Humberto Barbosa da Silva (EMFAL), antonio00h@hotmail.com 

 
RESUMO: De acordo com Scicchitano (2013), a avaliação psicopedagogia na 
aprendizagem inicial da língua escrita e de modo especial [...] são promovidas para 
séries escolares mais adiantadas constitui uma importante tarefa do  
psicopedagogo. Por tanto esta avaliação consiste em entrevistas individuais 
conduzidas pelas características com o trabalho de projetos. E semelhante às 
vivências utilizadas de Emília Ferreira e Ana Teberosky,(1986).Objetivando 
reconstruir o processo da escrita com valor sonorico, realizando a escrita de forma 
permanente. Com ênfase metodológica na prática da escrita, solucionando as 
situações de correção ,utilizando de frases closados, e ditado balanceado, como 
também o uso de textos com imagens indicado por Scicchitano(2013)idem(´p.132). 
Após o desenvolvimento das etapas elaboradas, e executada de forma 
individualizada, verificamos um melhor desempenho cognitivo, melhor associação 
sonorica na representação da voz, como reelaborando. Para concluir a expressão 
oral e a produção textual escrita. E assim foram visualizados os pontos positivos 
para aprendizagem das crianças que apresentarão dificuldades no processo de 
escrita. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação; Escrita; Psicopedagogia. 
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2.13 CONTRACENA: PRAÇA DE TEATRO E LEITURAS DRAMÁTICAS 
 
 

Nelo Francisco da Silva (UNILAB), bignelo200512@gmail.com 

Edina Ié (UNILAB), nautlesiga@gmail.com 
 
 

RESUMO: O projeto “Contracena: praça de teatro e leituras dramáticas” é uma 
atividade interdisciplinar que engloba os campos da literatura e teatro, destinando- 
se à divulgação cultural de textos teatrais a serem apresentados, externamente, em 
espaços coletivos (praças públicas) dos municípios de Redenção e Acarape (CE); 
além de, eventualmente, nos espaços acadêmicos para a comunidade da UNILAB. 
Tratando-se de um projeto coordenado a partir do curso de Letras (IHL/UNILAB), 
tem por base textos teatrais como gênero literário. As ações voltadas à comunidade 
externa se darão por meio de leituras dramáticas, que podem ou não ser 
acompanhadas de suporte cenográfico. O projeto objetiva integrar a comunidade 
acadêmica e a comunidade externa, através de ações que privilegiem a leitura, a 
pesquisa e o ensino do texto teatral/dramáticos e trazer obras de diferentes autores 
dos países que fazem parte da UNILAB. Visto que a proposta é apresentada no 
contexto de uma universidade pública, Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB), Promover a leitura de textos dramáticos, pelo 
viés da interdisciplinaridade (literatura e outras artes), enfatizando os eixos ensino- 
pesquisa; criar redes que envolvam organizações comunitárias, universidade e 
instituições públicas e privadas; contribuir para renovação do uso de espaços 
públicos, promovendo o diálogo entre os saberes locais e os saberes acadêmicos 
sediado no contexto espacial do Maciço de Baturité, no estado do Ceará e envolve, 
num ambiente único, saberes locais, regionais, nacionais e internacionais, cremos 
no potencial deste projeto de extensão em consolidar a integração dessas 
diferentes comunidades, firmando parcerias que construam a renovação de  
espaços públicos e propiciem o diálogo entre os saberes locais e o conhecimento 
intelectual acadêmico, pela via da literatura. Tal competência é essencial para o 
processo de integração das diferenças e da pluralidade de sujeitos presentes no 
contexto social, no qual a UNILAB se insere. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura; Teatro; Espaço público; Leitura dramática. 
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2.14 DE ÁRCADE A PRÉ-ROMÂNTICO: BOCAGE, O POETA DE TRANSIÇÃO 
 
 

Maria Danmatta de Sousa Arcanjo (UVA/CENFLE), dan.tiinha@gmail.com 

Sinara Souza Fernandes (UVA/CENFLE), synarasouza13@gmail.com 

 
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo analisar a obra de Manuel Maria 
Barbosa du Bocage, concentrando-se nas características que anunciavam os 
primeiros valores do Romantismo em Portugal. Dessa forma, busca-se evidenciar o 
talento deste poeta com a técnica do verso e a confirmação da pluralidade formal e 
semântica que configura a poesia do autor. Tanto na vida quanto na arte , Bocage 
experimentou sentimentos contraditórios e revolucionários que caracterizavam uma 
nova estética em oposição ao convencionalismo árcade, momento transitório 
conhecido como pré-romantismo. É possível constatar essa nova poesia por meio 
dos assuntos tratados pelo poeta em seus sonetos, como os sentimentos de amor e 
morte. Santos (2010) afirma que “ O amadurecimento de sua arte foi acompanhado 
por um crescente envolvimento passional com a matéria de sua expressão, 
aproximando sua poesia de sua própria subjetividade. ” Contudo , Bocage não 
mergulha de vez no Romantismo, pois os traços do Arcadismo continuam fortes em 
suas obras, expressos por meio da mitologia, alegorias ou a base racionalista. 
Massaud (1999) descreve esse conflito, “ No conjunto, predomina o impulso 
romântico sobre as reminiscências neoclássicas; entretanto, a predominância não 
quer dizer a ausência de drama ou de conflito. ” Por fim, através da pesquisa 
bibliográfica e análise de alguns sonetos bocagianos, os resultados constatam a 
mudança da racionalidade pela subjetividade e sensibilidade, elementos que 
constituem uma nova poética espontânea, desmistificando a imagem  
exclusivamente satírica e obscena que resumiam Bocage. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Arcadismo; Subjetividade; Pré-romantismo. 
 
 

 
2.15 HIBISCO ROXO (2011), DE CHIMAMANDA NGOZI ADICHE, E A DIALÉTICA 

DO SUJEITO E SUBALTERNO, DE BONNICI (2014) 
 
 

Mariana Antônia Santiago Carvalho (UFC), marianaasc92@hotmail.com 

Edilene Ribeiro Batista (UFC), ribeiroedilene@yahoo.com.br 

 
RESUMO: Recém-independente, a Nigéria é um país carregado de influências 
culturais da Grã-Bretanha, seu colonizador, que vão desde a língua inglesa até a 
imposição do cristianismo. O movimento de reconfiguração da literatura nacional e 
valorização da cultura, recebeu o nome de “pós-colonialismo”. Nessa perspectiva, há 
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personagens que se vinculam totalmente ao que é europeu, classificando como 
selvagem aquilo que era nativo no país. Outros personagens já seguem fielmente as 
tradições nativas e se negam qualquer outra manifestação. São textos que 
apresentam constantes críticas às práticas de apagamento cultural que os europeus 
tentaram – em alguns pontos conseguiram –submeter os povos colonizados. A 
respeito das relações sociais entre negros em uma sociedade interferida, Fanon 
(2008) acredita que há duas posturas: uma com seu semelhante, o negro; outra com 
o branco, seu referencial de “boa cultura”. Como exemplo, ele cita o quanto alguns 
negros colonizados tentam falar bem a língua do colonizador, pois dessa maneira há 
a possibilidade dele ser um “quase-branco”, negando sua identidade através da 
linguagem. “Não há dúvidas de que esta cissiparidade é uma consequência direta da 
aventura colonial” (FANON, 2008, p.33). Said, fala em sua obra Orientalismo (2007) 
dos construtos que são construídos que norteiam os sujeitos de acordo com sua 
raça. O construto negativo do negro é de um ser selvagem, primitivo, pagão, que 
necessita da sujeição ao homem branco – construto positivo – para evoluir.  
Premissa parecida do professor Thomas Bonnici (2014) que utiliza o termo 
emprestado de Gramsci (1935), subalterno, para criar a dialética do sujeito e objeto, 
na qual há o europeu – em sua maioria, o sujeito; e o subalterno, negro, no caso 
específico. Objetiva- se com esse trabalho verificar a teoria de Bonnici, através da 
análise do texto literária, fundamentada em pesquisa teórico-bibliográfica. Dessa 
forma, espera-se visualizar a forma como o negro é subjugado em um sistema 
civilizatório que o oprime, colocando- o como selvagem, primitivo nas relações 
sociais com os europeus. 

 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: Hibisco Roxo; Pós-colonialismo; Bonnici; Chimamanda Ngozi 

Adiche. 

 
 
 

2.16 LEI 10639/03: A CONSTITUIÇÃO DE UM NOVO OLHAR SOBRE CULTURA 
AFRO BRASILEIRA. 

 
 

Roberta Rafaela Bernardino da Silva (UNILAB), rafaelalis@bol.com.br 

Maria Teresinha Castro Lima (UNILAB), mteresinhaaguiar25gmail.com 

 
RESUMO: Este artigo tem como objetivo refletir sobre a proposta da Lei 10639/03,  
a qual institui a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro- 
brasileira nas escolas brasileiras, envolvendo as literaturas afro-brasileira e 
africanas. Pretende-se elencar alguns apontamentos sobre a aplicação e o resultado 
de sua eficiência na desconstrução de estereótipos e valorização da identidade 
negra no Brasil. Elaboramos um questionário com perguntas de conhecimento 
básico sobre elementos culturais africanos para universitários da Unilab (devido   ao 
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caráter integrador que a universidade proporciona e o conhecimento peculiar sobre 
África) que concluíram o Ensino Médio após a Lei 10. 639/03. Buscamos, ainda que 
brevemente, evidências do que mudou sobre o conhecimento da real história dos 
brasileiros afro-descendentes e o reconhecimento dos seus valores. Percebemos 
que diversos conceitos sobre a cultura afro-brasileira ainda são difundidos 
erroneamente. Graduandos que concluíram o ensino médio após 2007 ainda não 
sabem se havia muitos ou poucos escravizados no Ceará e quais as implicações 
sociais da abolição. Ressaltamos que essas considerações permanecem, 
independente do período que estão cursando, nos cursos de Enfermagem, 
Engenharia e Administração. O mesmo não ocorre no curso de Letras. A medida 
que avançam, mitos e equívocos são descontruídos. Portanto, consideramos que a 
nossa formação possui um caráter pautado na temática da diversidade étnicorracial 
como é estabelecido nos princípios e critérios da Lei 10.639/03. Como podemos 
inferir, esse será um processo lento e complexo pois a tarefa de tratar os processos 
de ensinar e aprender inicia-se na formação dos docentes ainda na graduação para 
torná-lo competente na aplicação da lei. Isso quer dizer que, o professor terá que 
desconstruir e reformular seu olhar  e  discurso  em  relação a  sua educação 
escolar e social que, explicita ou implicitamente, colaboraram para a marginalização 
da imagem de afrodescendentes, assim como explica Petronilha Gonçalves (2007). 
Portanto, os professores exercem importante papel no processo da luta contra o 
preconceito e a discriminação racial, na multiplicação da real formação histórica do 
Brasil e na valorização do que nossos parceiros africanos nos deixaram. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Lei 10639/03; Identidade; Afro-descendência; 
Reconhecimento. 

 
 

2.17 LITERATURA & BEHAVIORISMO: O COMPORTAMENTO SEXUAL 
MASCULINO NO ROMANCE "O PAU", DE FERNANDA YOUNG 

 
 

Caroline de Sousa Silva (IFCE), carolinepacoti@hotmail.com 

Clara Samiry Coelho Maia (IFCE), clarasamiry.cs@gmail.com 

Sávia Moema Ramos de Melo (IFCE), saviamoema@gmail.com 

 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo estabelecer um diálogo entre o 
romance contemporâneo "O Pau", de Fernanda Young, e a Análise Experimental 
do Comportamento(AEC), uma área da psicologia que tem o comportamento 
humano como objeto de estudo. Neste romance, a protagonista, Adriana, uma 
mulher de 38 anos, solteira e com uma carreira estável, é  assombrada  por 
traumas amorosos do passado que lhe causam cicatrizes nefastas e a conduzem  
à elaboração de um maquiavélico plano de vingança. Nele, a personagem 
feminina, faz uso de uma série de técnicas de tortura que objetivam a castração 
psicológica de seu parceiro. Para fins de delimitação, aqui se pretende investigar 
como esse conjunto de técnicas aplicadas pela protagonista guardam relação com 
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a teoria behaviorista comportamental no que diz respeito a relação entre 
transformação dos reflexos primitivos masculinos e impotência sexual. Logo, para 
sedimentar nossa aliança entre psicologia e literatura foi utilizado como aporte 
teórico, Bock (2001), Furtado (2001) Teixeira (2001) e outros. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura; Behaviorismo; Sexualidade. 
 
 

 
2.18 LITERATURA E SOCIEDADE: A PERSONAGEM MARGINAL EM ELES 

ERAM MUITO CAVALOS, DE LUIZ RUFFATO 
 
 

Francisco Abner Aguiar da Silva Paz (IFCE), abnerpaz@gmail.com 
 
 

RESUMO: A arte é uma expressão da sociedade? Ela expõe as agruras  
sociológicas de seu tempo? A literatura pode ser compreendida como um espelho  
de sua época? A obra literária depende estritamente do artista e das condições 
sociais que determinam a sua posição? Procurando responder a estes 
questionamentos, enveredamos pela construção de uma pesquisa que objetiva 
investigar as personagens marginais do romance eles eram muito cavalos, de Luiz 
Ruffato. Nessa obra, o autor elabora uma polifonia urbana que procura mostrar quão 
heterogêneo é o grupo de personagens marginais que habita a produção literária 
contemporânea. Retirantes, estupradores, bêbados, prostitutas, crianças 
abandonadas, assaltantes, vítimas de abuso sexual e outros tipos sociais 
perambulam pela metrópole procurando compreender quais sentidos têm suas 
existências, muitas delas envoltas em fracassos, abandonos e exclusões. Diante 
disso, nosso trabalho centra sua investigação na relação entre literatura e  
sociedade, utilizando como referencial teórico as ideias de Candido(2006), 
Saraiva(1980) e Beth Brait(1985), dentre outros. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Personagem marginal; Função social; Literatura. 
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2.19 LITERATURA SOBRENATURAL 
 
 

Daiana de Sousa Nascimento (CENFLE), daianasousa000@gmail.com 
 
 

RESUMO: Este trabalho propõe-se ao estudo da literatura sobrenatural. O 
sobrenatural é conhecido como um ramo ou até mesmo, uma tendência da  
literatura de horror. A linha sobrenatural abrange temáticas de demônios, 
lobisomens, vampiros, anjos rebeldes e jovens com poderes excepcionais. Aqui 
será feita uma análise de estudo objetivando a análise de dois vampiros. Serão  
eles: Lestat de Lioncourt e Drácula. Será estudado que na literatura sobrenatural,  
os escritores relatam sobre o que os vislumbra, os assuntos que os encantam, os 
conteúdos que os alucinam e as teses que os fazem perder a razão, encontrando 
no sobrenatural uma forma de amenizar suas dores pessoais. O vampiro Lestat 
contempla o mundo, com uma mistura de amor pela vida, mesmo estando morto. 
Onde o personagem do vampiro, tira proveito da mescla da vida e da morte, 
apreciando sua imortalidade. Segundo autores que trabalham com a linguagem em 
uma perspectiva discursiva como: Brandão(2004); Orland (2010); e Possenti  
(2004). A metodologia utilizada neste trabalho será a pesquisa narrativa. Serão 
objetos de estudo “As crônicas vampíricas” (1985) e “Entrevista com o vampiro” 
(1973), da autora Anne Rice, com a ênfase na análise do personagem Lestat de 
Liancourt, presente nas duas obras. Também será discuti da a análise psicológica 
de Anne Rice. A obra “Drácula”, de Bran Stoker (1897), conta sobre um vampiro 
que luta pela sua sobrevivência por meio do sangue de suas vítimas. O vampiro 
Drácula é imortal e não envelhece. Drácula tem força sobre- humana. Como 
resultado esperado Todas as análises dos dois personagens vampiros, Lestat de 
Lioncourt e Drácula, são feitas com o intuito de despertar a curiosidade sobre a 
literatura sobrenatural e buscar o resultado de contribuir para expandir o 
conhecimento da literatura sobrenatural. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Sobrenatural; Vampiro; Lestat de Liancourt: Drácula. 
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2.20 MÁSCARAS DE THANATOS: A TEMÁTICA DA MORTE NOS CONTOS 
“DIZEM QUE OS CÃES VÊEM COISAS” E “OS DOZE PARAFUSOS”, DE 

MOREIRA CAMPOS. 
 
 

Francisco Valdemir Moreira Vieira (IFCE), valdemirguara@yahoo.com.br 

Paulo Roberto de Castro (IFCE), paulo.psicologo@yahoo.com.br 

Antônia Joziele Barbosa do Nascimento (IFCE), jozielenascimento18@gmail.com 
 
 

Resumo: Ao assumir um lugar de relevância na construção e na interpretação da 
própria história, a percepção da Morte, em geral, com suas diferentes concepções 
e representações depende não só do tempo histórico que ocorre, mas também do 
contexto em que está inserida. É ilusório tratar o tema como se superficial fosse, 
daí a necessidade de embuti-lo no cerne de nossa pesquisa, buscando 
compreender quão complexas são as facetas assumidas por thanatos nos contos 
“Dizem que os cães vêem coisas” e “Os doze parafusos”, do escritor cearense 
Moreira Campos. O primeiro apresenta a morte de maneira explícita e 
personificada na figura de uma mulher branca e pálida que muito lembra as 
caracterizações românticas de viés byroniano que encontramos na produção dos 
poetas românticos da segunda geração no Brasil. Já no segundo, a morte dialoga 
com as implicitudes e mostra que além da decrepitude física, a corrosão psíquica 
sofrida pelos indivíduos também revela novas formas de dialogar com esse tema. 
Para fundamentar esta pesquisa, perscrutamos os seguintes teóricos: 
Ariès(1988), Eliade(1980), Maciel(2008), dentre outros. 

 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: Morte; Ficção; Conto; Literatura contemporânea. 

 
 

 
2.21 MERCADO CULTURAL: A LITERATURA DE MASSA NO CONTEXTO 
SOCIOECONÔMICO E DE INICIAÇÃO DOS ADOLESCENTES À LEITURA 

 
 

Vítor Barbosa do Nascimento (UFC), vy.tor123@hotmail.com 
 
 

RESUMO: A configuração atual do capitalismo, onde todo tipo de conhecimento, 
ideal, ou produção humana é comercializada com fins lucrativos, foi responsável por 
consolidar no mercado um segmento literário que tem como principal característica 
a simplicidade e a acessibilidade, tal segmento consolidou-se dessa forma 
principalmente pelas transformações econômicas e sociais sofridas no panorama 
urbano da revolução industrial. E é a partir do momento em que a alfabetização 
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passa a ser um processo em massa, e cada vez mais pessoas tornam-se aptas a 
leitura, ocorre um crescimento de leitores e a oferta de textos, por sua vez, começa 
a expandir-se. É o livro agora destinado não apenas as camadas elitistas de 
consumidores, e passa a ser um produto de larga escala, ou seja, um produto de 
massa. Tendo em vista tais fatos, vejo que três análises se tornam imprescindíveis; 
primeiro em que contextos estão maioritariamente inseridos os textos de massa, 
segundo as influências que exercem na formação do leitor adolescente e por último 
os fatores socioeconômicos, tratando esse segmento como relevante e como forma 
de acessibilidade à cultura. E nesse ponto dialogando com o ensaio de António 
cândido "O direito a literatura". 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Capitalismo; Revolução industrial; Cultura de massa; 
Alfabetização. 

 
 

 
2.22 MOLDURA BÍBLICA DE DOM CASMURRO 

Paulo Sérgio de Proença (UNILAB), pproenca@unilab.edu.br 

RESUMO: Esta proposta procura identificar motivações bíblicas na composição  de 
Dom Casmurro, romance que promove a dúvida, a inquietação, a relativização da 
verdade. A recepção crítica à obra, apesar de focar outros aspectos relevantes 
como o protagonismo de Capitu e a vitimização pelo ciúme do narrador Bentinho, 
por muito tempo se ocupou – e ainda se ocupa - da indefinição sobre a traição; 
contudo, ainda silencia quanto ao diálogo com escritos bíblicos; é disso que este 
trabalho se ocupa, a partir da verificação do papel da intertextualidade bíblica no 
romance, em particular, considerando que Machado de Assis dela se serve em toda 
a portentosa obra que nos legou. A promessa de Dona Glória de encaminhar 
Bentinho ao seminário e o livramento da promessa são elementos sugestivos para  
a conexão bíblica; além disso, o nome Ezequiel é do profeta bíblico homônimo, em 
cujo livro há outros elementos de convergência com o romance machadiano, a 
ponto de se poder sugerir que há uma moldura bíblica que dirige as memórias do 
narrador casmurro. O trabalho tem natureza exploratória quanto aos objetivos e se 
servirá da pesquisa bibliográfica para levantamento de dados e informações para 
levantamento de dados e informações da fortuna crítica acumulada sobre o autor 
brasileiro. Resultados indicam que a Bíblia, presente mais como fonte literária do 
que religiosa, é indispensável para a compreensão dos escritos machadianos em 
geral e do romance em particular, servindo para a relativização da verdade em que 
a tradição cristã se apoia. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE:  Machado de Assis; Dom Casmurro; Bíblia. 
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2.23 NARRATIVAS DO CALDEIRÃO DO BEATO JOSÉ LOURENÇO: 

DIÁLOGOS ENTRE A LITERATURA DE CORDEL E A 

XILOGRAVURA 
 
 

Ana Cláudia Veras Santos (UFC), claudiaverass@gmail.com 
 
 

RESUMO: A literatura de folhetos nordestina, também chamada de literatura de 
cordel, é uma poesia que passa por transformações do ponto de vista da condução 
argumentativa ao versejar fenômenos associados às "minorias" populares, caso do 
Caldeirão do beato José Lourenço. O intuito é observar narrativas desse fenômeno, 
como a xilogravura, em diálogo com o cordel. Entendemos que essas 
representações aproximam o leitor, ouvinte e/ou espectador de histórias que lhes 
são muitas vezes desconhecidas, embora próximas. É o que nos diz o poeta popular 
ao definir sua inspiração, quer “devolver ao povo a sua história”. A partir do cotejo 
dessas representações foi possível balizar quebras de paradigmas na condução das 
narrativas, num esquema de mudança processado pelo poeta que rompe com a 
tradição da poesia popular e passa a se valer de "assinaturas de prestígio" como 
fontes para sua poética (BOURDIEU, 2002). Essa nova situação de legitimação 
argumentativa se configura como medida de rebate àqueles que colocam o cordel 
numa subcategoria em relação à literatura “hegemônica”. Desse modo, o cordel se 
insere num terreno movediço e formado por contrassensos, sobretudo, quando narra 
conflitos históricos que continuam em desenvolvimento. É o caso das narrativas aqui 
apreciadas que cerca de oitenta anos após acontecidas, quando se deu a invasão  
do Caldeirão, em 1930, no Cariri cearense, são (re)criadas. Seus rumores tiram do 
esquecimento o conluio personificado no Estado, na Igreja Católica e nos grandes 
proprietários que ao “temer” uma nova Canudos, teria destruído aquela comunidade 
"modelo de reforma agrária". Nesse sentido, a conduta dessas narrativas reunidas 
num corpus composto por folhetos remanescentes do fenômeno, mais os produzidos 
em 1970, 1980, 1990, 2000 e 2010, a colocaria num patamar de documento literário 
e histórico, juntamente com outras performatividades que representam o Caldeirão 
em 1oposição às elites detentoras da linguagem. Propomos analisar essas 
narrativas, suas memórias e os diálogos que constituem essa teia de sentidos, a 
partir da sentença que elevaria a poesia a uma forma líquida em torno da qual as 
potencialidades de "compartilhamento de códigos" (BARTHES, 2004) e as 
“intertextualidades” estariam a seu serviço. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura de folhetos nordestina; Xilogravura; Narrativas. 
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2.24 NAS ENTRELINHAS DA MALDIÇÃO: UMA ANÁLISE DO MAL EM “OS 
VERDES ABUTRES DA COLINA”, DE JOSÉ ALCIDES PINTO 

 
 

Wallysson Souza Silva (IFCE), wallysson.s.silva@gmail.com 
 
 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar o mal e suas 
subjetividades na obra “Os Verdes Abutres da Colina”, de José Alcides Pinto. Nessa 
obra, narra-se a história de como o coronel Antônio José Nunes deu origem a um 
povoado a partir de relações incestuosas mantidas com suas filhas, netas e  
bisnetas, garantindo-lhe o poder e a alcunha de “garanhão” luso de Alto dos 
Angincos de São Francisco do Estreito. Este local, após sua morte, começa a 
experimentar sofrimentos derivados de situações misteriosas que envolvem desde 
ventanias assombrosas, bestialidade do povo até, por último, a chegada dos verdes 
abutres, que modificam severamente a vida de seus habitantes. A partir disso, 
percebemos que o autor coloca de forma implícita, pontos em que bem e mal são 
ressemantizados e têm seus valores invertidos. Há vários acontecimentos em que 
essas ressignificações aparecem e é a partir da análise destes que centramos nosso 
olhar na investigação da simbologia do mal na obra alcidiana. O trabalho está 
equiparado metodologicamente com pesquisas bibliográficas dos embasamentos 
teóricos de Ricoeur(1988), Ulmann(2005), Bataille(1989), dentre outros, os quais 
darão a base essencial para a análise das perspectivas do Mal na Literatura. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Mal; Literatura cearense; Fantástico. 
 
 

 
2.25 O DIÁLOGO ENTRE NARRADORA E NARRATÁRIO EM “MUITO MAIS 

QUE 5INCO MINUTOS”, DE KÉFERA BUCHMANN 
 
 

Francisco Dalvan Linhares de Sousa (UVA), dalvanlinhares@gmail.com 
 
 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo estudar o diálogo entre 
narradora, a entidade responsável por narrar os acontecimentos, e narratário, a 
entidade pertencente ao plano literário receptora da mensagem narrada, na 
produção memorialística contemporânea “Muito mais que 5inco minutos”, de Kéfera 
Buchman. A obra constitui- se um produto pós-moderno fruto da influência da 
internet e configura-se um rico espaço de técnicas interativas. Neste espaço, a 
constante interação entre os interlocutores textuais keferianos revela-se uma  
técnica narrativa bastante eficiente para aproximar autora e leitor, estreitar vínculos 
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e dar verossimilhança ao universo da narrativa para o leitor empírico, visto que este 
tende a identificar-se com os valores do narratário. O estudo é amparado em 
pesquisa bibliográfica e fundamenta-se nos aportes teóricos de vários autores, 
dentre eles Lejeune (2008), Genette (1980) e Booth (1980). Espera-se que este 
trabalho contribua para a ampliação dos conhecimentos atuais sobre o papel do 
narratário nas narrativas, visto que é uma entidade pouco estudada na literatura e 
desempenhe um papel vanguardista no que concerne o estudo de técnicas e 
recursos utilizados na prosa keferiana. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Narrador; Narratário; Kéfera Buchmann. 
 
 
 
 

2.26 O HUMOR COMO ARMA DE PROTESTO 
 
 

Solange Maria Soares de Almeida (UFC), solangemsalmeida@gmail.com 
 
 

RESUMO: O humor, historicamente, tem sido uma arma de protesto. E, em tempos 
difíceis, uma das mais eficazes. Pois, na maioria das vezes, muitos riem da piada 
sem compreendê-la. Na Comédia Ática ou Comédia Antiga, esse fato não era 
diferente e pode ser comprovado através do estudo interpretativo das peças de 
Aristófanes. Usando como objeto de pesquisa uma das comédias aristofânicas, 
Cavaleiros, de 424 a.C., este estudo tem como objetivo mostrar que o constante jogo 
de metáforas, entre a casa e a cidade, entre o patrão e o povo, entre o mau escravo 
e o mau político, foi o meio encontrado pelo poeta para denunciar, aos cidadãos de 
Atenas, a situação pela qual passava a pólis. Como fundamentação teórica serão 
utilizados Duarte (2000), Fernández (1996), Oliveira & Silva (1991). A metodologia 
usada será a interpretação de alguns versos selecionados da peça estudada, a partir 
dos quais serão analisadas as denúncias feitas pelo poeta. Os resultados poderão 
ser vistos ao longo da análise que será exposta, a qual mostrará que, em Cavaleiros, 
o mau político é Cléon ou Cleão, representado jocosamente por um escravo 
doméstico, Paflagônio, e que o povo ateniense é personificado por seu patrão, um 
velho denominado Povo ou Demos. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Riso; Comédia Ática; Metáfora. 
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2.27 O MISTÉRIO DO ANÃO: UMA ANÁLISE DO GÊNERO FANTÁSTICO NO 
CONTO AS FORMIGAS DE LYGIA FAGUNDES TELLES 

 
 

Antônia Emiliene dos Santos Barbosa (IFCE), emilienesantos15@gmail.com 

Francisco Wilson de Souza Santos (IFCE), wilsonsouza415@gmail.com 

 
RESUMO: Objetiva-se com esse trabalho analisar a presença do gênero fantástico 
no conto As Formigas, de Lygia Fagundes Telles. Nessa narrativa, conta-se  a 
história de duas estudantes, uma de direito e outra de medicina, que resolvem morar 
num quarto de pensão bastante singular. Neste espaço, embaixo de uma das 
camas, há um caixote deixado pelo antigo inquilino contendo o esqueleto de um 
anão. Até aí o insólito ainda não se fez presente  na narrativa, ele só aparece  
quando um grupo de formigas começa a formar uma trilha em direção ao caixote, 
modificando a posição dos ossos do anão ali abandonados. É nesse ambiente de 
dúvida e de diálogo com o sobrenatural que a contista nos leva as importantes 
reflexões sobre a presença do fantástico em sua literatura. Como os ossos foram 
alterados de lugar? Será que essas personagens não estavam experimentando um 
processo alucinatório? O que faria o anão quando “montado”? Diante dessas 
dúvidas, empreendemos uma investigação sobre o fantástico assentada nos estudos 
teóricos de Todorov(1981); Bessière(1974), Júnior(2013), entre outros, com o 
objetivo de ratificar a presença do gênero fantásticos nos mistérios ficcionais da 
criação literária de Lygia Fagundes Telles. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Insólito; Fantástico; Literatura; Conto. 
 
 

 
2.28 O PAPEL DA CRÍTICA SOBRE A LITERATURA GUINEENSE 

 
 

Marceano Tomas Urem da Costa (UNILAB), greenlinebissau@gmail.com 
 
 

RESUMO: Esta comunicação tem como objetivo compreender e analisar o papel da 
literatura guineense do Pós- Independência, a partir dos olhares dos críticos Moema 
Parente Augel, Hildo Honório Couto, Inocência Mata, Russel G. Hamilton, por 
exemplo. Portanto, conhecer e entender a partir dos olhares desses críticos, a 
contribuição e a importância das obras desse período literário guineense na 
divulgação da literatura e a cultura desse pequeno país no mundo fora, através da 
emergência dos guineenses nessa jovem literatura, no que tange ao rompimento do 
suposto vazio que se referia na literatura dessa nação por alguns críticos literários, 
assim como, perceber em que se baseava os tais discursos sobre o referido  
suposto.  Este  fato  se  justifica  pelo  crescimento  considerável  das     publicações 
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literárias na Guiné-Bissau no período em questão, e isto é entendido como o que  
tem despertado o interesse nos pesquisadores e críticos literários para uma 
aproximação satisfatória nessa literatura e a cultura do povo guineense. Através 
desses críticos, percebe-se que a partir do Pós-Independência desse país, esse 
suposto vazio já não tem espaço nessa literatura. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura Guineense; Crítica literária; Pós- independência. 
 
 

 
2.29 O SAGRADO E O PROFANO NA POESIA DE ADÉLIA PRADO 

 
 

Angélica Maria da Silva (UECE), angelicamariaigt@gmail.com 
 
 

RESUMO: A poesia de Adélia Prado revela crenças, amores, desejos, sentidos  
pelo viés feminino. A condição da mulher nos labirintos da sociedade se modifica 
por questões sociais e culturais. Este trabalho tem o propósito de mostrar a 
construção do cotidiano feminino na poesia de Adélia Prado, por meio de uma 
escrita que potencializa a relação entre o eu feminino e o outro. Visa ainda estudar 
a relação entre o sagrado e o profano como elementos de intersecção na 
construção do sujeito feminino. Uma identidade que se forma na revelação dos 
desejos femininos e na ocupação de um espaço social. Transitam pela poesia de 
Adélia Prado diferentes faces da mulher que se revelam santas e diabólicas, 
transcendentes e eróticas ao mesmo tempo. Devem-se desenvolver diferentes 
atividades de leitura dos poemas de Adélia, como também, exercícios de 
interpretação e construção de sentidos. A poesia adeliana une o sagrado e profano 
de forma simples e cativante, numa linguagem eivada de símbolos e de mistérios. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Poesia Feminina; Sagrado; Profano. 
 
 

 
2.30 O SENHOR DO CANINDÉ, O CORONEL DAS ÁGUAS 

 
 

Nathália Pereira Silva (UNEAL-ProDic), nathliapereira@outlook.com 
 
 

RESUMO: Com o intuito de marcar os pontos questionadores que estão postos para 
o senhor do Canindé, um personagem da obra O Calunga do escritor alagoano  
Jorge de Lima, e a partir disso, buscar entender como a literatura se põe perante as 
obscuridades e os elementos deslocados que existem nos romances, enfatizando o 
romance alagoano, fazendo dele, base na pesquisa e que a partir deles produzem 
um apagamento das maravilhas da idealização romântica. Dessa maneira, trazer um 
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novo olhar para os elementos explorados pelo escritor para provocar uma 
verossimilhança do objeto que serve de base para a literatura, onde se encontra 
inspiração de novos enredos e quais os novos focos teóricos e literários dessa nova 
geração que vem a surgir, de autores pensam em retratar seu local, com tudo o que 
ele possibilita inclusive os lados subalternos. De modo que busquemos novos 
olhares para a produção da escrita, mediante não apenas a pontuamentos, mas, em 
suas características fixadas em estereótipos de identidade marcada, caso de grande 
importância de pesquisa. Para isso, termos como base autores que tratam da escrita 
alagoana e do romance nacional. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Jorge de Lima; Personagem; Narrativa; Literatura Brasileira; 
Romance Alagoano. 

 
 
 
 

 
2.31 OS (DES)CAMINHOS DE EURÍDICE EM MARCHA À RÉ: UMA ANÁLISE DA 

OBRA DE CONSUELO DE CASTRO 
 
 

Renato Cândido da Silva (UFC), renatoliteraturaufc@gmail.com 
 
 

RESUMO: Por meio de um estudo bibliográfico, o presente artigo objetiva analisar a 
obra de Consuelo de Castro (1946-2016), com um recorte específico na peça 
“Marcha à ré” (1988), última obra que integra o volume Urgência e Ruptura,  
publicado pela editora Perspectiva, em 1989. Neste trabalho, procura-se analisar os 
recursos estético literários, tanto no que diz respeito à estrutura quanto à temática, 
para que se possa identificar os (des)caminhos da anti-heroína, Eurídice, na “busca” 
de uma identidade marcada por um contexto de fragmentação, típica do sujeito pós- 
moderno. Na introdução de seu livro, Consuelo faz um apontamento, explicando o 
motivo que a levou separar suas obras nas categorias “Urgências” e “Rupturas”. Na 
primeira parte constam as peças escritas entre 1968/1978, período de repressão da 
Ditadura Militar. Na segunda parte têm-se as peças escritas de 1978/1988, período 
em que a escritora se vê, ao menos livre, do dito lápis vermelho dos opressores. 
Portanto, não há como desvincular a produção literária de Consuelo dos 
acontecimentos políticos pelos quais o Brasil passava nas décadas de 1960/1980, 
haja vista que é a este contexto que a personagem Eurídice está intrinsicamente 
relacionada e que, gradativamente, emerge, buscando sua identidade. Como 
fundamentação teórica, serão utilizados os conceitos de Hall (2004) acerca da 
identidade no contexto pós-moderno. Embora Consuelo não seja conhecida pelo 
grande público leitor/espectador, suas obras tiveram, ao longo dos anos, o 
reconhecimento merecido por parte da crítica literária. Por conta disso, este estudo 
acerca de Marcha à ré, irá contribuir, não apenas na perspectiva do valor literário, 
mas também – e o mais importante –, reverenciar Consuelo de Castro, uma das 
maiores autoras do teatro brasileiro. 
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PALAVRAS-CHAVE: Teatro Brasileiro; Anti-herói; Identidade; Marcha à ré; Consuelo 
de Castro. 

 
 

2.32 PACTO AUTOBIOGRÁFICO, CONSTRUÇÃO DO SUJEITO E 
CONSTRUTIVISMO SOCIAL, O CASO DE OLAUDAH EQUIANO. 

 
 

Rafael Martins Nogueira (UNILAB), rafaelmartinsnogueira@outlook.com.br 

Rodrigo Ordine (UNILAB), ordine@unilab.edu.br 
 
 

RESUMO: Este trabalho intenciona analisar e categorizar que tipo de foco narrativo  
é construído na obra literária The interesting narrative and other writings (2003 
[1789]), de Olaudah Equiano, a partir de estudos de Teoria Literária e estudos sobre 
autobiografia, em particular o trabalho de Philippe Lejeune (2014). Partindo da visão 
e configuração do gênero autobiográfico, a sua construção estrutural, de acordo com 
a teoria de Lejeune, caracterizaremos a obra de Equiano, quanto às estruturas para 
identificarmos e entendermos como é possível classificar como autobiográfica, de 
acordo com os elementos presentes na obra, dentro dos aspectos da proposta 
estrutural do gênero autobiográfico propostos por Lejeune (2014: p.16-17). Em 
decorrência dessa análise e com o complemento de linhas teóricas da corrente dos 
Estudos Culturais e do Construtivismo Social, respectivamente a partir dos estudos 
de Vivian Burr (2003), em que se busca entender o desenvolvimento da construção 
do “eu” Equiano e em Peter Heehs (2013), buscaremos compreender o “eu” Equiano 
com base nos seus escritos, metodologicamente, proceder-se-á à análise teórico- 
interpretativa de partes da obra, para avaliar a validade da hipótese descrita com 
base nos autores citados, esperando-se compreender, a priori, como se configura o 
gênero autobiografico na obra de Equiano (2003 [1789]), baseado nos estudos de 
Lejeune (2014) e como se estrutura a construção do sujeito Equiano, engendrando- 
se nas obras de Burr (2003) e Heehs (2013). 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Autobiografia; Slave Narratives; Construção do eu; Estudos 
Culturais; Construtivismo social. 
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2.33 RABISCOS DE EROTISMO EM LINHAS DE PORNOGRAFIA: UM OLHAR 
SOBRE O CADERNO ROSA DE LORI LAMBY, DE HILDA HILST 

 
 

Gabriel Max Justino de Oliveira (IFCE), gabrielmax81@gmail.com 
 
 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar as estéticas do erotismo e da 
pornografia na obra "O caderno rosa de Lori Lamby", da escritora Hilda Hilst. Nesse 
romance, apresentado em forma de diário, o leitor é confrontado com um tecido 
narrativo que ora dialoga com o erótico, ora com o pornográfico, tornando a 
construção literária dessa autora bastante simbólica, singular e complexa. Além 
disso, é importante destacarmos que quando discutimos um tema ligado à 
sexualidade humana, é impossível não esbarrarmos nos preconceitos e 
subjetividades culturais, morais e religiosas que circundam esse tipo de discussão. 
Logo, ao investigarmos o relato confessional de Lori Lamby sobre suas percepções  
a respeito da sexualidade, devemos nos comportar de maneira científica e imparcial 
a fim de não deixarmos nossos juízos de valores morais conduzirem o processo de 
análise. Para tanto, utilizaremos as visões críticas de Foucault(1996), Silva(2011), 
Branco(1984), Durigan(1985), dentre outros, para embasar nosso estudo que 
percorre as fronteiras limítrofes entre a pornografia e o erotismo. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Erotismo; Pornografia; Literatura contemporânea. 
 
 

 
2.34 REPRESENTAÇÕES DO FEMININO NOS CONTOS “ENTRE A ESPADA E A 

ROSA” E “PELE DE ASNO” 
 
 

Nathalia Bezerra da Silva Ferreira (UERN), nathalia.bzr@gmail.com 

Ana Flávia Matos Freire (UERN), flaviamatos_ldn@hotmail.com 

Antônia Karolina Bento Pereira (UERN), karol_bento@hotmail.com 

 
RESUMO: Dentro do cenário da literatura infanto-juvenil, os contos de fadas são 
recorrentes. Histórias clássicas em que princesas, príncipes, reis, fadas, unicórnios, 
entre tantos outros seres desse imaginário, encontram ainda hoje, seja por meio de 
adaptações, ou pela leitura, um público fiel. Nesse contexto, Marina Colasanti se 
destaca, sendo autora de mais de cem contos de fadas. O conto moderno bebe na 
fonte dos contos clássicos e ora mantém, ora altera a estrutura do tradicional. Sendo 
de um contexto histórico diferente, o conto moderno, muitas vezes, busca quebrar 
estereótipos, entre eles, o da representação feminina. Dessa forma, o presente 
trabalho tem por objetivo analisar a relação existente entre o conto “Entre a espada  
e a rosa”, de Marina Colasanti e “Pele de Asno”, de Charles Perrault, com o intuito 

mailto:gabrielmax81@gmail.com
mailto:nathalia.bzr@gmail.com
mailto:flaviamatos_ldn@hotmail.com
mailto:karol_bento@hotmail.com


65 

 

 

de explorar a representação feminina nas obras, observando em que aspectos o 
conto moderno reproduz a ideologia do clássico e em que outros a desconstrói. Para 
a realização do trabalho aqui apresentado, utilizamos como método a leitura, a 
interpretação e a análise dos contos pelo viés da literatura comparada, numa 
tentativa de relacionar o clássico com o moderno, encontrando possíveis 
similaridades e diferenças, na estrutura dos contos e, principalmente, no que diz 
respeito a representação feminina. Os contos de fadas, desde seus primórdios, 
relacionam-se com a vivência humana, com nossos sentimentos mais profundos. 
Uma vez que as histórias clássicas são, muitas vezes, acusadas de reproduzirem 
ideologias machistas, o conto moderno, por sua vez, mesmo tendo relações 
profundas com o tradicional, procura criar novas perspectivas para essas ideologias, 
encontrando assim, caminhos alternativos para as personagens. Para tanto, 
Bettelheim (2014) e Machado (2002), dão-nos suporte teórico em relação a estrutura 
e relações com os sentimentos humanos presentes nos contos tradicionais. Corso 
(2006), por vez, abre possibilidades de sentidos com o conto moderno, incluindo-o 
também como de fundamental importância para o trabalho com o leitor em  
formação. Estés (1994) articula um trabalho em que os contos de fadas possuem 
uma relação muito próxima com a mulher, indicando-o como um caminho de 
encontro com o eu-selvagem, para a superação para as angústias mais profundas. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Representação feminina; Contos de fadas; Marina Colasanti; 
Charles Perrault. 

 
 
 
 

2.35 RESTOS DO CARNAVAL: O DESABROCHAR FEMININO NA LITERAUTRA 
 
 

Antonia Maria Ribeiro Silva (IFCE), antonia36.51.ar@gmail.com 

Maria Lindete Batista (IFCE), lindetebatista01@gail.com 

Maria Lúcia Lourenço Martins (IFCE), luciamaeverdadeira@gmail.com 
 
 

RESUMO: A vida é um grande baile de carnaval onde a cada momento trocamos 
de máscaras? A adolescência é um período transitório que deixa sequelas na 
memória adulta? Quais alterações físicas e psíquicas envolvem o adolescer 
feminino? Há um desabrochar temporal da condição feminina? Nosso trabalho 
pretende investigar como a temática da gênese da adolescência feminina dialoga 
com a criação ficcional da autora Clarice Lispector. É importante destacar que em 
grande parte da obra dessa escritora, a mulher assume um protagonismo que a 
distancia das visões estereotipadas cultivadas por autores românticos. No conto 
restos de carnaval, a protagonista é uma mulher adulta que nos conduz pelo seu 
labirinto da memória a fim de nos posicionar diante de seu conjunto de lembranças 
do  adolescer.  É  através  dos  registros  das  sensações  e    percepções    dessa 
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personagem que vamos compreendendo o turbilhão de sentimentos e 
transformações experimentados pela mulher nesta fase de sua existência. Esse 
trabalho tem como aporte teórico, entre outros, Bock(2001), Furtado(2001), 
Teixeira(2001), Gotlib(1995), importantes estudiosos que nos auxiliarão a tecer 
relações entre as áreas da Literatura e da Psicologia. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Máscaras; Feminino; Adolescência. 
 
 
 
 

2.36 SANTO INQUÉRITO: UMA VISÃO ALEGÓRICA SOBRE OS ANOS DE 
CHUMBO NO BRASIL 

 
 

Evelyn Borges Farias (IFCE), evelynliinds@gmail.com 

Francisca Naira Lima Ramos (IFCE), nairalima36@gmail.com 

Yara Lima de Paula (IFCE), yara.paula94@gmail.com 

 
RESUMO: Esse artigo traz visões acerca da presença do recurso alegórico na 
composição da peça O Santo Inquérito, de Dias Gomes. De acordo com o Dicionário 
de Termos de Teoria e Crítica Literária, “uma alegoria é aquilo que representa uma 
coisa para dar a ideia de outra através de uma lição de moral”. Etimologicamente, o 
vocábulo grego allegoría significa dizer o outro, ou seja, dizer alguma coisa diferente 
do sentido literal. Na peça O Santo Inquérito, escrita em 1966, o autor tece críticas 
ao Tribunal do Santo Ofício, mostrando seus instrumentos repressivos e violentos de 
combate aos que eram acusados de heresia. Traçando um paralelo com a realidade 
brasileira dos anos de chumbo, a ficção de Dias Gomes, mais do que deter-se no 
século XVIII, procurou através do uso do recurso alegórico, discutir a  situação 
política do Brasil que experimentava as doses amargas de uma ditadura regada a 
Atos Institucionais. A partir disso, nosso trabalho visa identificar analogias entre o 
período abordado na obra e o período em que esta foi produzida. Para isso, nossa 
principal fonte de embasamento terá com foco a linha de pesquisa do recurso 
alegórico na composição do texto literário, tomando como suporte autores como: 
Realli(1976), Burke(1969), Benjamin(1971), dentre outros. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Alegoria; Literatura; História. 
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2.37 SHAKESPEARE TRADUZIDO: ANÁLISE DE UMA TRADUÇÃO DO SONETO 

XVIII PARA O PORTUGUÊS 

 
Mateus Barbosa de Carvalho (UFCG), mateusbdcarvalho@hotmail.com 

Joscilânia Alves Brasil (UFCG), jobrasil20@hotmail.com 

Tatiana Mendes Batista (UFCG), tatiana.mendespb@gmail.com 

 
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar a tradução de Ivo Barroso 
(1975) do Soneto XVIII de William Shakespeare para o português, adotando o 
esquema de correspondências e perdas proposto por Paulo Henriques Britto (2002). 
Levando em consideração as dificuldades inerentes à tradução de poesia, devido ao 
fato de ser um texto que lida com a linguagem em seus mais diversos níveis, Britto 
(2002) propõe um método que avalia as traduções de forma mais objetiva, 
estabelecendo correspondências entre o texto de partida e o texto de chegada a 
partir da análise comparativa dos recursos linguísticos utilizados pelo tradutor em 
relação aos usados pelo autor. Nesse sentido, antes de se fazer tal comparação, 
será discutido primeiramente questões relacionadas à tradução de poesia, com 
enfoque na tradução dos sonetos shakespearianos. Em seguida, serão apontadas 
verso a verso aproximações e distanciamentos entre o soneto original e a tradução. 
É importante considerar que esta análise não pretende fazer julgamentos à 
qualidade do texto alvo, apenas destacar pontos (não) correspondentes entre os  
dois textos. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Estudos da Tradução; Correspondências e perdas; Soneto 
shakespeariano. 

 
 

2.38 TRAJETÓRIAS DE TRANSGRESSÃO E SUBMISSÃO FEMININAS EM 

“SENHORA” E “AS DOUTORAS” 

 
Bárbara Kesley Sousa Cavalcante (UVA), barbarakesley@gmail.com 

Francisco Dalvan Linhares de Sousa (UVA), dalvanlinhares@gmail.com 

 

RESUMO: Esta pesquisa tem por objetivo analisar as trajetórias de transgressão e 
submissão das principais personagens femininas em duas produções: Senhora, de 
José de Alencar, e As doutoras, de França Júnior. Para tanto, traça-se um perfil  
sócio histórico da representação feminina no período em que as obras foram 
escritas. Através do viés comparativo, as trajetórias de Aurélia, Luísa e Carlota 
entrelaçam-se, culminando em grandes exemplos de mulheres transgressoras que, 
em conformidade com as ideias da época, abrem mão das tentativas    de quebra de 
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costumes para exercer o papel feminino ditado por uma sociedade opressora. Os 
destinos escolhidos pelos autores para essas mulheres revelam que sua construção 
como personagens à frente de seu tempo não tinha relação com um desejo de 
empoderamento para o sexo feminino, como se atribui nos dias de hoje em 
determinados estudos. José de Alencar escreve a história de Aurélia fiel ao ideal 
romântico de mulher e a seu ideal burguês de sociedade. O final moralista “redime”  
a personagem das transgressões cometidas e a “salva” dos males causados pela 
insubmissão, que a acometiam ao longo da narrativa. Em consonância, França 
Júnior escreve sua peça de cunho humorístico retratando questões pertinentes de 
seu tempo, como o trabalho, a formação acadêmica e a participação política das 
mulheres, mas acaba por ridicularizar as atitudes e os ideais expressos por Luísa e 
Carlota, protagonistas da história, buscando provar, desse modo, a fragilidade física 
e moral das mulheres, tão pregada na época. O estudo é amparado em pesquisa 
bibliográfica e fundamenta-se nos aportes teóricos de vários autores, dentre eles 
Woolf (2012), Cândido (2006) e Magaldi (2004). Espera-se que esta pesquisa 
contribua para demonstrar que o ideal de submissão feminil que triunfa nas obras 
analisadas ainda persiste, apesar de sua nocividade, por conta, entre outros fatores, 
de representações ficcionais como estas. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Transgressão; Submissão; Representação feminina; Literatura. 
 
 

 
2.39 TRAQUINAGENS COM A POESIA: O FAZER LITERÁRIO DE MANOEL DE 

BARROS EM “MEMÓRIAS INVENTADAS” 
 
 

Tayla Maria Leoncio Ferreira (URCA), taylamaria14@gmail.com 

Juliana Braga Guedes (URCA), guedesbjuliana@gmail.com 

 
RESUMO: A poesia barrense alcança e transmite ao leitor a liberdade poética, 
juntamente com a sensação prazerosa que a realidade fictícia contida na  poesia  
de Manoel de Barros proporciona. E é através do contato com a natureza, os 
animais, as lembranças da infância e as inutilidades, que tais características se 
tornam tão singulares na poesia barrense. Uma poesia que constrói uma gama de 
significados inexistentes para dar nomes às miudezas, ao singelo, que o olhar 
sensível e para o chão alcança. Essa gama de possibilidades é o que proporciona  
o estranhamento e o encantamento do leitor. Dessa forma, o objetivo do presente 
trabalho é abordar a construção poética encontrada nos poemas O apanhador de 
desperdícios, Escova, e Aula, presentes na obra Memórias Inventadas (2008), 
relacionando-os principalmente com o discurso barthesiano, mais especificamente 
com a obra denominada Aula (1978), que, coincidentemente, tem o mesmo título do 
poema de Manoel de Barros, como também, abordaremos o discurso deleuziano, 
em especial, a obra Crítica e Clínica (1997). Percebemos, após o estudo em 
questão, que é no discurso barthesiano que se encontra inferências relevantes para 

mailto:taylamaria14@gmail.com
mailto:guedesbjuliana@gmail.com


69 

 

 

o estudo da literatura contemporânea, como, por exemplo, a distinção entre a 
realidade (fictícia) da obra e os fatos da vida real. Já em relação ao discurso 
deleuziano, percebemos o quanto o gaguejar das palavras, que Gilles Deleuze 
conceitua como a fuga da linguagem comum, da linguagem usual, se aproxima da 
poesia barrense. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Linguagem; Escrita; Poesia. 
 
 

 
2.40 UM CONTATO COM A ÁFRICA POR MEIO DE CONTOS AFRICANOS DE 

EXPRESSÃO PORTUGUESA NA DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
EM ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA I 

 
 

Francisco Rangel dos Santos Sá Lima (UNILAB), rangelzynho@hotmail.com 

Libânia Fernandes Cá (UNILAB), libania92@hotmail.com 

 
RESUMO: Este trabalho objetiva compartilhar a experiência pedagógica vivida, por 
meio da disciplina Estágio Supervisionado em Ensino de Língua Portuguesa I do 
curso de Letras-Língua Portuguesa da UNILAB, numa turma de ensino fundamental 
II de uma escola pública do município de Redenção-CE. Considerando a ausência  
da literatura africana, durante nosso período de observação, no livro didático de 
Língua Portuguesa adotado pela escola na qual estagiamos, propusemo-nos a 
favorecer o contato com variados contos africanos de expressão portuguesa , no 
intuito de estimularmos o respeito à diversidade cultural, social e linguística inerente 
às diversas variedades da nossa língua, principalmente em se tratando de variação 
diatópica. Como recomendam os Parâmetros Curriculares Nacionais, um dos 
objetivos gerais da disciplina de Língua Portuguesa para o ensino fundamental 
consiste em possibilitar ao aluno a ‘‘reafirmação de sua identidade pessoal e social’’ 
(BRASIL, 1998, p.33). Entendendo o texto como maneira de compreender ‘‘as 
representações, as visões de mundo, as crenças’’ (ANTUNES, 2010, p.56), 
intervimos, pedagogicamente, no sentido de propiciarmos o contato, por meio da 
literatura, com o imaginário, estética literária e identidade africanos, desmistificando 
estereótipos e favorecendo o reconhecimento da identidade do próprio aluno, que foi 
levado a entender que a África também faz parte da constituição étnica e cultural do 
Brasil, merecendo respeito. Assim, por meio de práticas de leitura baseadas nas 
concepções interacionista e sociopsicolinguística, foram desenvolvidas atividades de 
leitura de contos africanos voltadas para a compreensão global dos textos, para a 
depreensão das regularidades e das sutilezas, dos efeitos de sentido. Em seguida, 
como resultado de nossa atuação, os alunos foram convidados à produção de um 
conto, produção esta situada num contexto real de interação. Podemos dizer, como 
arremate, que o objetivo geral de valorizarmos a cultura, estética e imaginário 
africanos foi respeitado, uma vez que os alunos puderam, pela primeira vez em suas 
vidas, interagir positivamente com textos nos quais os universos fictícios, bem  como 

mailto:rangelzynho@hotmail.com
mailto:libania92@hotmail.com


70 

 

 

os personagens retratados, são totalmente diferentes daqueles autorizados pelo 
discurso dominante e eurocêntrico, respondendo, assim, favoravelmente à Lei 
10.639/2003. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Contos africanos; Estágio supervisionado; Língua Portuguesa. 
 
 

 
2.41 UMA EXPERIÊNCIA DO PIBID/LETRAS SOBRE O ENSINO DAS 

LITERATURAS AFRICANAS EM LÍNGUA PORTUGUESA: ANGOLA E GUINÉ- 
BISSAU 

 
 

 
Eusébio Djú (UNILAB), eusebiodjuannan@gmail.com 

Dina João Manuel (UNILAB), dinajmanuel@hotmail.com 

Mayara Sampaio (UNILAB), mayarasampaio01@hotmail.com 

 
 
 

RESUMO: Esse trabalho resulta de uma oficina pedagógica apresentada na Escola 
Maria do Carmo Bezerra, localizada em Acarape, Ceará, como parte das atividades 
do subprojeto-PIBID Letras, Leituras da África pela via da literatura. Essa oficina foi 
realizada com os alunos do terceiro ano-C do Ensino Médio, contando com a 
exposição do conteúdo em slides, bem como com a exibição de imagens e vídeos  
de Angola e da Guiné Bissau. Usamos aporte teórico de Filomena Embaló (2004): 
Breve resenha sobre a literatura da Guiné-Bissau e Licínio Menezes de  Assis  
(2011): Notas para uma história da literatura angolana. Foi uma atividade muito 
produtiva, devido ao interesse pela temática por parte dos alunos, que se sentiram 
convidados a extrapolar a delimitação fronteiriça do Brasil, indo até a África através 
da literatura e das exibições de imagens de algumas localidades desses dois países 
do continente africano, Angola e Guiné-Bissau. Constatamos também que o ensino 
das literaturas africanas na Escola Maria do Carmo Bezerra começou tarde e, por 
isso, os alunos estranharam-se ao ouvir falar do contexto literário africano. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Literaturas; Angola; Guiné-Bissau; Experiência; EEFM Maria  
do Carmo Bezerra. 

mailto:eusebiodjuannan@gmail.com
mailto:dinajmanuel@hotmail.com
mailto:mayarasampaio01@hotmail.com


71 

 

 

 

2.42 VIDA DURA: UMA ANÁLISE DA PERSONAGEM TIPO NA FICÇÃO DE 
CLÁUDIA TAJES 

 
 

Antônio Carlos da Silva Barbosa (IFCE), carlossilvabarbosa2015@hotmail.com 

Francisco Albenio Gomes da Silva (IFCE), albeniogomes@hotmail.com 

 
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar os personagens tipo da 
obra Vida Dura, de Claudia Tajes. Trata-se de um romance contemporâneo que 
aborda a trajetória de indivíduos, de ascendência humilde, que encontram no 
mercado da fecundação “in vitro” novas formas de sobreviver. Centrada na 
apresentação desse mercado reprodutivo regido pelas novas leis da oferta e da 
procura de gametas, a obra de Tajes traz à tona uma série de novos personagens 
tipo que recriam na ficção o mercado da fecundação que se produz com a ausência 
do coito.  O doador de sêmen, o travesti, a farmacêutica, o estudante e muitos  
outros personagens nos revelam fragmentos fundamentais para o processo de 
identificação dos mecanismos utilizados pela autora para a construção dessas 
figuras que comunicam os anseios das identidades sociais que representam. A 
pesquisa é qualitativa, de cunho bibliográfico, pautada na visão de Beth Brait (1985), 
Rosenfeld (1964), Candido (1964), dentre outros que auxiliaram em nosso estudo. 
Neste sentido observa-se o surgimento de um novo tipo de personagem que nos fez 
perceber o quão plural e dinâmico é o processo de criação dessas criaturas de 
papel. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Personagem tipo; Sexualidade; Literatura. 
 
 

 
2.43 VISÃO DE COLONIZADOR NO CONTO “O EMBONDEIRO QUE SONHAVA 

PÁSSAROS”, DE MIA COUTO 
 
 

Abdulai Danfá (UNILAB), abdulaidanfa@gmail.com 

Fabrício Darlan (UNILAB), fabricio_darlan@hotmail.com 

Satumata Malam Sambu Sanhã (UNILAB), sanhasatumata@gmail.com 
 
 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo tratar da visão dos colonizadores 
portugueses no conto de Mia Couto intitulado “O embondeiro que sonhava 
pássaros”. A partir deste conto, realizamos uma oficina com os alunos de 2º ano C 
da Escola do Ensino Médio Maria do Carmo Bezerra, de Acarape. Procuramos 
demonstrar  a  forma  como   os  indígenas   moçambicanos   eram   tratados    pela 
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metrópole de Portugal no período da colonização em Moçambique. Nesse conto, a 
questão mais forte que leva a maus tratos dos negros e à separação deles dos 
brancos é referente ao racismo. Desse modo, baseamo-nos em Uma abordagem 
conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia, de Kabengele Munanga 
(S/D), como forma de apresentar e discutir com os alunos esses conceitos, que 
também perpassam o conto; além disso, trabalhamos com o livro intitulado Pele 
negra máscara branca, de Frantz Fanon (2008). Assim, conseguimos desconstruir 
certos preconceitos que os alunos tinham em relação à questão racial, visto que, 
inicialmente, dentro da sala de aula onde foi aplicada a oficina poucas pessoas 
tiveram coragem de se apresentar como não branca(o), mas no final muitos 
aceitaram a reconhecer suas identidades. Apresentámos também a imagem de Mia 
Couto, autor do conto, que praticamente todos os alunos não conseguiram 
identificar/reconhecer como africano, num claro desconhecimento de que há 
também pessoas brancas nascidas em África. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Conto; Embondeiro; Moçambique; Raça; EEFM Maria do 
Carmo Bezerra. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EIXO TEMÁTICO 3 

LINGUAGEM E ENSINO 
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3.1 A CONSCIÊNCIA CORPORAL NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA: UM 
OLHAR SOB A PRÁTICA DOCENTE 

 
 

Marineide Furtado Campos (UFRN), mafurca2014@gmail.com 
 
 

RESUMO: Trata-se de uma pesquisa participante e de cunho qualitativo, que tem 
como objetivo desenvolver atividades para a consciência corporal, entendida como a 
busca pela interação entre todos os aspectos implícitos no trabalho a ser 
desenvolvido com o corpo nas aulas de Língua Portuguesa, ressaltando a prática 
docente em sala de aula no Ensino Fundamental. Está fundamentada nas reflexões 
de Nóvoa (1995), Nóbrega (2005), Miranda (1979), Libâneo (2009), Laban (1998), 
Marques (1999), dentre outros. Para esse trabalho, interessa compreender as ações 
corporais advindas dos movimentos empreendidos em sala de aula de Língua 
Portuguesa sobretudo nas relações com o espaço e os objetos que circundam esse 
ambiente na relação professor/aluno ao explicar uma regra gramatical, ou 
desenvolvendo uma produção textual, tomando como referência a imagem corporal  
e as diferentes parte do corpo em movimento. Com essa proposta, entendemos que 
a dinâmica das aulas pode mudar, como também haver uma melhoria significativa  
na aprendizagem dos alunos em Língua Portuguesa. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Prática Docente; Língua Portuguesa; Consciência Corporal. 
 
 
 
 

3.2 A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO E A COMPREENSÃO DA LEITURA E 
ESCRITA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NUMA 

PERSPECTIVA PSICOPEDAGÓGICA 
 
 

Edvaldo Feliciano da Silva (IESN), edvaldofs1@yahoo.com.br 
 
 

RESUMO: Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo que investiga as 
dificuldades de aprendizagem de leitura e escrita em alunos dos anos iniciais do 
ensino fundamental. Constitui-se em campo empírico, uma escola da rede estadual 
de ensino do Município de Natal - RN. Os sujeitos entrevistados foram dois 
professores do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental. Assim, definiu-se como objetivo 
analisar a construção e compreensão da leitura-escrita a partir do olhar dos 
professores sob o enfoque psicopedagógico, que segundo Bossa (2007), enquanto 
campo de pesquisa busca compreender o que interfere na atuação desses 
professores em sala de aula, quando ocorre a não-aprendizagem do aluno. Nesse 
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sentido, construiu-se o embasamento teórico a partir dos pressupostos de Soares 
(2006), Ferreiro (1987), dentre outros que tratam da temática. Como resultado, 
verificou-se que as práticas de leitura e escrita desenvolvidas na escola devem fazer 
com que os alunos tenham desejo de aprender a ler o mundo e descrevê-lo através 
da escrita. Nesse sentido, a ação docente é extremamente importante, uma vez que 
o educador exerce o papel de mediador no processo de ensino-aprendizagem, 
construindo assim conhecimento. 

 
 

PALAVRAS- CHAVE: Leitura; Escrita; Psicopedagogia. 
 
 
 
 

3.3 A FORMAÇÃO DOCENTE E SEUS DESAFIOS: O PERFIL CURRICULAR 
DO CURSO DE LETRAS/UVA 

 
 

João Lucas Veras da Silva Arcanjo (UVA), joaolucasveras8@gmail.com 

Sergiane Gomes de Lima (UVA), sergianeg_lima@hotmail.com 

José Raymundo Figueiredo Lins Jr. (UVA), linsjr2000@hotmail.com 

 
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo mostrar um estudo sobre os 
enfoques curriculares predominantes no curso de Letras, da Universidade Estadual 
do Vale do Acaraú (UVA). Trata-se do prolongamento de uma pesquisa iniciada na 
disciplina “Prática de Ensino I: Currículos, Saberes e Ação Docente”, do 4° período 
do curso de Letras/Português, realizada por graduandos desse curso, através da 
análise da prática docente dos professores entre os 1º e 3º semestres. A 
metodologia usada foi registro de memória, através do qual os alunos elaboraram 
um quadro descritivo de professores por semestre e suas práticas, associando-as 
aos cinco enfoques curriculares descritos por Silveira Filho (1980), a saber: 
Racionalismo Acadêmico, Processo Cognitivo, Tecnologia do Ensino, 
Autorrealização e Reconstrução Social. Com o interesse de elaborar um perfil da 
nossa formação docente, e discutir se este alinha-se mais a um paradigma de 
formação crítica e reflexiva ou simplesmente a um conteudista, identificamos que  
os enfoques que predominam no curso de Letras/Português da UVA são o 
“Racionalismo Acadêmico” e a “Tecnologia de Ensino”, enfoques que priorizam o 
ensino do conteúdo de maneira descontextualizada e sem relação com as vivencias 
dos alunos. Percebeu-se, entretanto, que há uma pequena parte de professores do 
curso que adota o modelo da Reconstrução Social em sua práxis pedagógica. Por 
fim, concordamos com Tardif (2014), Ramos (2002) e ANTUNES (2009) que as 
licenciaturas, principalmente nos cursos de ciências humanas, como Letras, 
necessitam  repensar  seus  projetos  políticos  pedagógicos,  atentando  para  uma 

mailto:joaolucasveras8@gmail.com
mailto:sergianeg_lima@hotmail.com
mailto:linsjr2000@hotmail.com


76 

 

 

formação de professores crítico-reflexivos, mais preparados para lidar com as 
demandas deste novo século. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Formação Docente; Enfoque Curricular; Licenciatura em 
Letras. 

 
 
 
 

3.4 A LEITURA VEIO PARA A AULA DE HOJE? 
 
 

Janyele Gadelha de Lima (UFC), janyeleg@gmail.com 
 
 

RESUMO: Este artigo é fruto de reflexões e ponderações obtidas em um estágio 
de observação referente à disciplina de Estágio em Ensino da Leitura, disciplina 
obrigatória do curso de Letras da Universidade Federal do Ceará (UFC). O  
principal objetivo é analisar e discutir acerca da inserção, ou não, e o modo de 
aplicação da leitura durante as aulas de Língua Portuguesa. Fundamentados nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), bem como em teóricos que se 
debruçam sobre o ensino da leitura, como Fulgêncio e Liberato (1992), Azevedo 
(2007), entre outros, adotamos a metodologia de adentrar, por três dias, em uma 
turma de sexto ano da Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental  
Odilon Gonzaga Braveza (EMEIF) para observar o professor e a turma em 
atividade, bem como o material didático utilizado, e, após isso, refletir sobre o que 
foi encontrado. Ao final do estágio, notamos que a leitura ainda precisa ser melhor 
reconhecida e trabalhada dentro da sala de aula, uma vez que se percebe, ainda 
muito, a ausência de textos, ou até mesmo o não aproveitamento eficiente destes 
quando presentes, que muito teriam a contribuir com o processo de aprendizagem 
do aluno. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura; Ensino; Estágio; Aprendizagem. 
 
 
 
 

3.5 A MULTIMODALIDADE NOS OBJETOS EDUCACIONAIS DIGITAIS DO 
LIVRO DIDÁTICO DIGITAL PORTUGUÊS: LINGUAGEM EM CONEXÃO 

 
 

Eliane Martins da Silva (UECE), elianemartinssilva2010@hotmail.com 

Regina Cláudia Pinheiro (UECE), regina.pinheiro@uece.br 
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RESUMO: A multimodalidade é uma característica inerente ao desenvolvimento 
linguístico do ser humano e constitui uma característica das formas de interação 
social da contemporaneidade. Sendo assim, o livro didático, principal ferramenta 
que faz a intermediação entre o saber social e a escola, não pode eximir-se desse 
aspecto da comunicação contemporânea. Por esse motivo, o presente estudo 
examina como a multimodalidade é trabalhada nos objetos educacionais digitais 
(OEDs) do livro didático digital Português: linguagem em conexão (2013), de Maria 
das Graças Leão Sette, Márcia Antônia Travalha e Maria Rozário Starling de Barros. 
Procuramos investigar, principalmente, como ocorre a integração entre os modos 
linguísticos e os recursos semióticos e como a multimodalidade é trabalhada sob 
um ponto de vista pedagógico, isto é, para o ensino de leitura, escrita e interpretação 
de textos. Para tanto, lançamos mão dos estudos de Catto (2013), Dionísio e 
Vasconcelos (2013), Oliveira e Dias (2016), Vieira (2015), dentre outros. Para a 
viabilização deste trabalho, utilizamos o método documental, visto que 
consideramos o supracitado livro didático digital como um documento. Para a 
análise propriamente dita dos objetos educacionais, seguimos a ordem de divisão 
dos eixos apresentados no livro didático digital. Os resultados apontam que a 
multimodalidade nos OEDs ocorre de forma incipiente, visto que ela é percebida na 
abordagem do projeto gráfico dos OEDs; com algumas exceções, não ocorre 
integração entre os modos linguísticos nos OEDs; não há exploração pedagógica da 
multimodalidade, como atividade de leitura, interpretação e produção de textos 
multimodais. Por meio deste estudo, constatamos que a multimodalidade nos 
objetos educacionais digitais é pouco perceptível, tendo em vista as  
potencialidades oferecidas pelas tecnologias digitais da atualidade. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Multimodalidade; Livro didático digital; Objeto educacional 
digital; Letramento digital. 

 
 
 
 

3.6 A QUESTÃO DA INCLUSÃO NA LICENCIATURA EM LETRAS DA UVA: 
UMA ANÁLISE CURRICULAR 

 
 

Eduardo Pinto de Mesquita (UVA), mr.eduhpm@gmail.com 

José Raymundo Figueiredo Lins Jr. (UVA), linsjr2000@hotmail.com 

 
RESUMO: Este trabalho objetiva refletir sobre a questão da educação inclusiva no 
curso de licenciatura em Letras da UVA e sua importância durante a formação 
inicial. Partimos das seguintes problematizações: Como estão elaborados os 
currículos  para  o  trabalho  com  alunos  portadores  de  necessidades especiais? 
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Como se dá o diálogo entre teoria e prática (TARDIF, 2014), durante a graduação, 
no que diz respeito à educação inclusiva? Tomamos como fonte documental as 
ementas do curso de Letras da UVA e confrontamos com os documentos oficiais 
do Governo, tais como a Constituição Federal (1988), a LDB (1996) e as 
resoluções do CNE (2001, 2004, 2007 e 2009), com a intenção de perceber o 
respaldo da lei e sua aplicabilidade por parte da Universidade e como as  
disciplinas do atual ementário propõem discussões e práticas pedagógicas para a 
atuação em sala de aula. A análise aponta para uma deficiência (MEIRIEU, 2009) 
no que se refere à formação inicial dos futuros professores, pois, em nenhuma das 
ementas analisadas, encontramos uma discussão ampliada sobre educandos com 
necessidades especiais. Apenas na disciplina de LIBRAS constatamos essa 
abordagem, que ainda assim, resume-se, em grande parte, ao estudo de 
determinados sinais, deixando de lado questões específicas da comunidade surda 
em relação ao mundo. Percebe-se um despreparo para lidar com esses alunos e 
estigmas (GOFFMAN, 1975) construídos por falta de maior conhecimento sobre as 
necessidades especiais dos aprendizes. Assim, há muito a ser implementado nos 
cursos de graduação para que os futuros professores possam, de fato, tornar a 
escola um espaço de inclusão (SIBILIA, 2012) para todos os alunos da educação 
básica e para que as diferenças deixem de ser um fator de desconhecimento e 
exclusão. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Currículo; Educação inclusiva; Formação docente. 
 
 
 
 

3.7 AÇÕES E VIVÊNCIAS DO PIBID DE LÍNGUA PORTUGUESA-UFCG-CFP À 
LUZ DA ABORDAGEM INTERATIVA E INTERDISCIPLINAR DOS GÊNEROS 

TEXTUAIS 
 
 

Eliane Pereira Cavalcante (UFCG/CFP), elianecavalcantes23@hotmail.com 

Joseany Vieira de Araújo (UFCG/CFP), Joseany_araujo@hotmail.com 

Wandro Lopes da Silva (UFCG/CFP), wandro_lopes@hotmail.com 

 
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo apresentar e discutir importantes 
aspectos relacionados às ações e vivências do Subprojeto de Língua Portuguesa 
PIBID/UFCG/CFP em uma escola pública do sertão paraibano, tendo como foco a 
abordagem interdisciplinar e interativa dos gêneros textuais em sala de aula a  
partir da temática interdisciplinar educação e sustentabilidade ambiental. Os 
sujeitos de tal investigação foram alunos de uma turma do 6° ano do Ensino 
Fundamental que durante o ano de 2016 desenvolveram diversas atividades em 
torno  da  leitura  e  escrita  dos  gêneros,  folders,  paródias,  cartas  e  outros.  De 
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natureza qualitativa, a análise e discussão dos dados da pesquisa estão ancoradas 
nos princípios teóricos e metodológicos dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(1998), Marcuschi (2002), Rojo & Moura (2012), Bakhtin (2011) e Serafim e  
Oliveira (2008), dentre outros. Compreendemos que trabalhar de forma mediada 
com o gênero textual propicia o desenvolvimento real do sujeito leitor-autor. Nesse 
contexto, no que tange aos aspectos de leitura e produção escrita, focamos nossas 
atividades no entendimento do texto como unidade de sentido, buscando explorar 
seus segmentos constitutivos, seus objetivos, condições de produção, etc. Os 
dados foram coletados a partir das produções textuais dos discentes cujo foco foi 
trabalhar os aspectos textuais, linguísticos e socioculturais sem desconsiderar a 
importância de abordar os aspectos gramaticais do texto. Os resultados obtidos 
apontaram que por meio da utilização dos gêneros textuais, com foco na 
abordagem interdisciplinar, as aulas de língua materna se tornam mais produtivas, 
através de nossas discussões esperamos contribuir para uma melhor utilização  
dos gêneros nas aulas de Língua portuguesa, pois entendemos que estes podem 
propiciar de fato uma aprendizagem mais significativa no contexto escolar. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Língua Portuguesa; Gêneros textuais; PIBID; 
Interdisciplinaridade. 

 
 

 
3.8 ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA DA COBERTURA DOS GOVERNOS LULA 

E DILMA PELO PORTAL G1 
 
 

Ana Paula Rabelo (UFC), anarabelo.p@gmail.com 

Maria Izabel Santos Magalhães (UFC/UnB), mizabel@uol.com.br 

 
RESUMO: Em 2016, deflagrou-se no Brasil uma crise político-midiática que culminou 
com um “golpe moderno” de Estado, implementado por meio de um procedimento 
constitucional denominado “impeachment”, obrigando a presidenta Dilma Rousseff a 
se afastar de suas funções temporariamente em abril e definitivamente em agosto  
do mesmo ano. Nessa primeira fase, a pesquisa analisa, com base na Análise de 
Discurso Crítica (FAIRCLOUGH [1992] 2001; 1999; 2003), como o portal G1, do 
Grupo Globo Comunicações e Participações Sa, realiza a cobertura do presidente e 
da presidente da república do Partido dos Trabalhadores, utilizando como estratégia 
o levantamento de dados, no portal Google, associando palavras-chave “Entenda + 
corrupção + G1 + (PSDB, PT, Lula, Dilma, Serra, Cunha e Aécio)”. O termo  
“entenda” é de uso recorrente nas matérias do portal G1 que se utilizam do discurso 
didático (CHARAUDEAU, 2009) para descrever a operação “Lava-jato”, “Zelotes”, o 
caso do “Triplex”, casos de tráfico de influência ou outros casos de corrupção 
pautados por este portal. Concentramos nossas análises apenas nas matérias da 
operação Lava-jato que mencionam os presidentes Luís Inácio Lula da Silva (2003 a 
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2010) e Dilma Rousseff (2011 até o presente momento). Além disso, mapeamos  
sites ou páginas do portal G1 direcionados a coberturas de casos de corrupção 
recorrentemente pautados pela mídia hegemônica durante o governo Dilma. 
Identificamos dois: “Lula sob investigação/G1” e “Operação Lava Jato/Política G1”. 
Desses sites, consideramos relevantes as matérias que mencionam prováveis casos 
de corrupção ocorridos de 2006 a 2016, mas apenas as matérias de 2014 a 2016 
foram consideradas para a análise do discurso didático (CHARAUDEAU, 2009). 
Consideramos também em nossa análise a hierarquização (PERELMAN; 
OLBRECHTS – TYTECA, 1996), intertextualidade e repetição (FAIRCLOUGH [1992] 
2001). 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: ADC; Discurso didático; Repetição; Portal G1/ Rede Globo. 
 
 
 
 

3.9 AS PRÁTICAS DE LETRAMENTO CRÍTICO E (MULTI)LETRAMENTOS EM 
(INTER)CONEXÃO COM ATIVIDADES DIGITAIS MEDIADAS COM O USO DO 

SOFTWARE HQ EM AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

Francisco Jeimes de Oliveira Paiva (SEDUC/UECE/MIHL), 
jeimespaivauece@yahoo.com.br 

Ana Maria Pereira Lima (UECE/FECLESC), ana.lima@uece.br 

 
RESUMO: Este artigo propõe descrever, pautado nas teorias do letramento crítico, 
multiletramentos e na teoria da multimodalidade do discurso, as práticas de 
letramento crítico em atividades digitais a partir de um corpus de histórias de 
quadrinhos (HQs) produzido com o uso do software HQ, em aulas de laboratório de 
informática mediadas pelas novas tecnologias digitais de comunicação e informação 
(TDICs) em escolas públicas. Baseamo-nos teórico-metodologicamente na semiótica 
social trabalhada por Kress & van Leeuwen (2006), sobretudo na Gramática do 
Designer Visual (GDV), por intermédio de seus princípios foi categorizado os 
aspectos sintáticos de organização visual/multimodal em HQs produzidos pelos 
alunos, ficando, pois, claro que o modo como se estabelece a sintaxe visual das  
HQs tem seu apoio na combinação entre a sequência (narrativa) das imagens e o 
texto, garantindo certa unidade dentre a heterogeneidade de HQs. Conclui-se que a 
mediação docente nestas atividades laboratoriais, fizeram-nos compreender que 
cada autor de HQ expressivamente construiu de forma crítica suas habilidades e 
competências tecnológicas, artístico-culturais e sócio-educacionais, mesmo dentro 
das limitações de cada grupo social, em face de vários temas transversais que 
demandam de todos uma postura e um comportamento linguístico crítico, recorrente 
e situado sócio-historicamente. 

mailto:jeimespaivauece@yahoo.com.br
mailto:ana.lima@uece.br


81 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Práticas de letramento crítico; Ambientes Digitais; Software 
HQ; Análise Multimodal de Imagens/Textos. 

 
 
 
 

3.10 AS TÉCNICAS ARGUMENTATIVAS PRESENTES EM TEXTOS DE 
ESTUDANTES PRÉ-UNIVERSITÁRIOS DE ARACOIABA-CE 

 
 

Evilásio do Nascimento Silva (UNILAB), evilasiosilva9@gmail.com 
 
 

RESUMO: O presente estudo objetiva identificar os principais argumentos, 
materializados através das técnicas argumentativas, utilizados em redações de 
estudantes pré-universitários. Em nossa análise, selecionamos duas produções 
escritas, produzidas por estudantes de escola pública do município de Aracoiaba- 
CE, consideradas por nós como aquelas que mais atendiam as exigências da 
prova de redação do Enem. Nosso aporte teórico constitui-se da teoria da Nova 
Retórica, com ênfase nas técnicas argumentativas, proposta por Perelman & 
Tyteca (2005). A análise das redações nos permitiu averiguar como os estudantes 
utilizam as técnicas argumentativas, e de quais técnicas eles se valem, para 
sustentar suas teses. Constatou-se a presença do argumento de autoridade e do 
argumento pelo exemplo nas duas redações analisadas, o que nos faz levantar a 
hipótese de que essas técnicas seriam as mais utilizadas em produções de 
estudantes pré-universitários. No entanto, ressaltamos que, para confirmar essa 
hipótese, seria necessário um corpus maior de análise. Diagnosticamos ainda que 
os estudantes se utilizam de tipos variados de argumentos na construção de seus 
textos, cumprindo com o que está especificado na competência III da prova de 
redação do Enem. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Enem; Técnicas argumentativas; Prova de Redação. 
 
 

 
3.11 ASPECTOS MULTIMODAIS DO LIVRO DIDÁTICO: O USO DA IMAGEM 

 
 

Marcos Alberto Xavier Barros (UECE), m_albertoxb@hotmail.com 
 
 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo investigar os processos multimodais 
que ocorrem, discursivamente, no livro didático, o que propicia uma contribuição 
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para professoras e professores em suas atividades diárias de sala de aula, no 
tocante ao uso da imagem. Partindo-se de uma perspectiva crítica do trabalho do 
professor com a imagem, o presente trabalho apresenta o referencial teórico 
embasado na Semiótica Social, no Letramento Visual. Como aporte metodológico, 
utilizam-se as categorias de Kress e van Leeuwen (2006), em relação às noções de 
metafunções representacional, interativa e composicional. Analisa-se a imagem 
presente em um livro didático de língua portuguesa, com o seguinte intuito: a 
investigação dos componentes visuais e a relação de sentido. Nesse sentido, 
contribui-se para o campo de investigação da linguagem visual, a partir do trabalho 
dos profissionais da área de linguagens (não somente a língua portuguesa, mas as 
linguagens de um modo geral), levando-se em consideração os sentidos dos textos 
visuais para nossas alunas e nossos alunos. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Semiótica Social; Multimodalidade; Livro Didático. 
 
 
 
 

3.12 CARÁTER CIENTÍFICO-PEDAGÓGICO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL 
DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID) NO ÂMBITO DO CENTRO DE 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES (CFP) DA UFCG: AVANÇOS E DESAFIOS DO 

SUBPROJETO LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

Rose Maria Leite de Oliveira (UFCG), roseleite@ufcg.edu.br 
 
 

RESUMO: O PIBID é uma política pública que visa ao aperfeiçoamento e à 
valorização da formação de professores para a educação básica em todo o Brasil e, 
desde a sua inserção nos Cursos de Licenciatura, tem provocado mudanças 
qualitativas nas escolas por ele atendidas. Seus projetos, ações, produção de 
materiais pedagógicos, dentre outros, têm contribuído de maneira crítico-reflexiva 
para a formação inicial e continuada de professores. No contexto do Centro de 
Formação de Professores (CFP) da UFCG, Campus de Cajazeiras-PB, o Subprojeto 
PIBID Língua Portuguesa tem fomentado a iniciação à docência de estudantes do 
Curso Letras para atuar em sala de aula na perspectiva dos letramentos, sendo seu 
imperativo maior lidar com os processos de leitura e escrita a partir de uma 
abordagem discursiva e interdisciplinar de língua galgada no uso dos gêneros 
textuais/discursivos. De natureza quanti-qualitativa, e com base em uma pesquisa 
documental, o presente estudo visa analisar e descrever os frutos das ações 
desenvolvidas pelo referido subprojeto, durante os anos de 2014 a 2016, em uma 
das escolas públicas do interior da Paraíba contempladas pelo Programa. A teia 
teórica eleita para tal investigação foi construída a partir de Bronckart (1999),  
Bakhtin (2000), Marcuschi (2008), Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), Parâmetros 
Curriculares Nacionais (1998), PCN+ (2002), dentre outros. A análise dos dados 
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apontou para o fato de que o Programa Institucional de bolsas de iniciação à 
docência (PIBID), no contexto do ensino de Língua Portuguesa, apesar ainda de 
alguns desafios, tem contribuído positivamente no cenário nacional para a formação 
didático científica do bolsista ID, tendo em vista que vivenciar a prática docente o  
tem levado a contribuir para a produção de conhecimentos científicos e escolares 
necessários à sua formação, fazendo-o entender e debater em sala de aula a 
complexidade do mundo contemporâneo configurada, sobretudo, a partir do uso 
social da língua. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: PIBID; Língua Portuguesa; Formação de Professores. 
 
 
 
 

3.13 LEITURA E LETRAMENTO: QUESTÕES DE LEITURA E ESCRITA 
 
 

Maria Kyonara Vieira de Oliveira (UFCG), mariakyonara@gmail.com 

Dra. Daise Lilian Fonseca Dias (UFCG), daiselilian@hotmail.com 

Maria Cristina Tavares de Albuquerque (UFCG), cristinatavaressjp@gmail.com 
 
 

RESUMO: A vida em uma sociedade letrada é marcada pelo contato com textos dos 
mais variados contextos, com inúmeras intenções e diferentes destinatários. Vive-se 
neste mundo de grande exigência social no uso da leitura, da escrita e na 
interpretação dos inúmeros símbolos ilustrativos do mundo moderno. Por isso, ler e 
escrever são práticas sociais e não apenas exercícios escolares distantes da 
realidade do aluno. Seu significado funcional é utilizar as situações práticas de 
convívio social nas quais a linguagem se faz presente, sobretudo, fora dos muros 
escolares em que há inúmeras concepções do fenômeno da leitura. Neste sentido, 
este artigo analisa estas e outras questões, tendo em vista a leitura e a escrita como 
cerne deste trabalho que contará com o suporte teórico de Antunes (2009), PCN 
(1998), Kleiman (2004), Cosson (2007), dentre outros, com o objetivo de valorizar 
inúmeras experiências de leitura e de escrita que garantam o desenvolvimento da 
imaginação, da sensibilidade e do prazer e sem o auxílio familiar, da escola e da 
própria sociedade não dá para se construir um trabalho sólido, transformador e 
consciente e de intensa interação. As discussões serão feitas inicialmente través de 
um levantamento do estado da arte para, em seguida, fazer-se uma abordagem 
crítico-reflexiva sobre a temática. Ao levantar tais questões, esta pesquisa investiga 
o assunto com um olhar crítico para a prática docente, visando a promoção da  
leitura e do letramento. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura; Escrita; Escola; Família; Sociedade. 
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3.14 LETRAMENTO LITERÁRIO: PRÁTICAS DE ABORDAGENS DO TEXTO 
POÉTICO EM SALA DE AULA 

 
 

Tayla Maria Leoncio Ferreira (URCA), taylamaria14@gmail.com 

Aluizio Lendl Bezerra (URCA), aluizio.lendl@urca.br 

 
RESUMO: Pretende-se discutir as formas de utilização do texto literário, 
especialmente o gênero poético, e qual a relação dele com a formação de  um 
aluno leitor, considerando a importância das inter-relações entre o leitor e o texto 
literário. Notando as dificuldades que o docente, a comunidade escolar e o próprio 
aluno têm em se inserir como parte de um processo de letramento literário, esse 
trabalho objetiva investigar, analisar e discutir o papel da literatura em sala de aula, 
a partir das obras teóricas de Rildo Cosson: Letramento Literário: Teoria e Prática 
(2006) e Círculos de Leitura e Letramento Literário (2013), analisando quais as 
melhores estratégias em tornar a leitura literária parte indivisível do meio escolar e 
do aluno, pois é justamente por ir além da simples leitura que o letramento literário 
é fundamental no processo educativo. Ainda,  propomos uma intervenção a partir  
da leitura de poemas numa turma de 8º ano do Ensino Fundamental, como 
experiência desse processo em sala de aula. Após o processo, percebemos dos 
alunos, na escola, que a leitura literária tem a função de nos ajudar a ler melhor, 
não apenas porque possibilita a criação do hábito de leitura ou porque seja 
prazerosa, mas sim, e sobretudo, porque nos fornece os instrumentos necessários 
para conhecer e articular com proficiência o mundo feito linguagem e uma  
formação cidadã. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura; Literatura; Letramento. 
 
 
 
 

3.15 LITERATURA INFANTIL E TEATRALIDADE LÚDICA NO ESPAÇO 
ESCOLAR 

 
 

Maria Natalha Morais da Silva (UNILAB), moraisnatalha@gmail.com 

Francisca Rosália Silva Menezes (UNILAB), mariarosa@unilab.edu.br 
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RESUMO: Este trabalho é fruto do Projeto de Extensão LITERATURA INFANTIL 
AFRICANA  E  AFRO-BRASILEIRA  NA  ESCOLA:  TEATRALIDADES    LÚDICAS, 
desenvolvido junto às cidades do maciço de Baturité-CE. Nosso principal objetivo é 
incluir a literatura infantil africana e afro-brasileira no cotidiano escolar das crianças. 
O embasamento teórico adotado remete às ideias de autores como Johan 
Huizinga(2008), Sueli Castilho (2004) entre outros. A ferramenta metodológica, 
estética e conceitual da Teatralidade Lúdica, fomenta a aplicabilidade da lei 
10.639/03 que trata da inclusão das culturas e história africana e afro-brasileira no 
ensino básico. Nossa metodologia assume uma perspectiva qualitativa mediante o 
contato direto e interativo entre alunos e professores das Escolas do Maciço de 
Baturité. Consideramos que os resultados obtidos foram satisfatórios, pois, nossas 
ações no âmbito escolar, segundo depoimento de professores das Escolas 
participantes do Projeto de Extensão, propiciaram um maior conhecimento e 
apropriação de práticas metodológicas e didáticas que possibilitaram uma real 
efetivação no espaço escolar da Lei 10.639/03. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura infantil; Teatralidades lúdicas; Lei 10.639/2003. 
 
 
 
 

3.16 LIVRO DIDÁTICO DIGITAL DE PORTUGUÊS: ENTRE A 
INSTRUMENTALIZAÇÃO E O LETRAMENTO DIGITAL 

 
 

Eliane Martins da Silva (UECE), elianemartinssilva2010@hotmail.com 

Ana Maria Pereira Lima (UECE), ana.lima@uece.br 

Regina Cláudia Pinheiro (UECE), regina.pinheiro@uece.br 

 
RESUMO: O livro didático é, historicamente, um dos principais recursos que 
fomenta o letramento no âmbito escolar. Neste estudo, investigamos se os objetos 
educacionais digitais, empregados nos eixos “Gramática e estudo da língua” e 
“Produção de textos orais e escritos” do livro didático digital Português: linguagem: 
em conexão, de Graças Sette, Márcia Travalha e Rozário Starling, viabilizam 
propostas que concorrem para a instrumentalização ou para o letramento digital, 
tendo em vista o contexto da educação linguística do século XXI. Para tanto, 
fizemos o levantamento dos objetos educacionais digitais empregados nos eixos 
supracitados, procurando detectar práticas de letramento digital. Para a viabilidade 
desta pesquisa, recorremos aos estudos de Rojo (2009), Silva e Souza (2015), 
Gomes (2011), Goulart (2011). Os resultados desta pesquisa, em andamento, 
demonstram   que   os  objetos   educacionais   digitais   analisados,  com  algumas 
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exceções, não atendem, de forma adequada, ao letramento digital. Diante disso, 
vemos a necessidade das pesquisas em Linguística Aplicada continuarem 
investigando a relevância pedagógica dos objetos educacionais digitais, visando à 
melhoria do ensino de língua portuguesa na contemporaneidade. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Livro didático de Português; Letramento Digital; Ensino. 
 
 
 
 

3.17 MEMÓRIAS DE ESTUDANTES BRASILEIROS/AS DA LETRAS DA UNILAB 
SOBRE A INFÂNCIA NA ESCOLA: MOTIVAÇÕES PELA DOCÊNCIA 

 
 

Geranilde Costa e Silva (UNILAB), geranildecosta@unilab.edu.br 

Tedse Silva Soares da Gama (UNILAB), silvasoares46@hotmail.com 

Samara Araújo Pessoa (UNILAB), samarapessoa34@hotmail.com 

 
RESUMO: Expomos um trabalho sobre memórias de estudantes brasileiros/as da 
Letras UNILAB sobre a Infância na Escola. O mesmo faz parte de uma Pesquisa em 
andamento (2016-2017) que investiga sobre Marcadores de Histórias de vida de 
estudantes brasileiros/as, africanos/as e timorenses da Unilab: motivações pela 
docência. Tem na Pretagogia seu referencial teórico-metodológico de base africana. 
Organizada em dois momentos- 1º, fase quantitativa (2016) com a aplicação de 
questionários junto aos/às licenciandos/as. Já a 2ª etapa (em andamento) se refere  
à produção de dados com entrevistas junto dois estudantes de cada licenciatura. 
Nesse contexto interessamo-nos em conhecer memórias de  estudantes 
brasileiros/as da Letras sobre suas infâncias na escola, portanto, tomar 
conhecimento das especificidades desse grupo. Como metodologia realizamos uma 
oficina intitulada Minha vida na escola ... A escola na minha vida ..., com esses/as 
estudantes. Os/as alunos/as brasileiros/as revelaram os seguintes itens: a) 
dificuldades de acesso à escola por morarem distante da mesma e daí o longo 
tempo de caminhada; b) o incentivo da família para o estudo; carinho e empenho  
das docentes pelo aprendizado das turmas; c) as brincadeiras e festas na escola, 
como por exemplo, as quadrilhas juninas; d) as saídas da escola, após a aula, com 
os/a amigos/as para chupar manga; e) e por fim, as boas lembranças da hora da 
merenda em que era servido achocolatado com bolacha. Esses e essas estudantes 
ainda revelaram que têm boas lembranças do tempo de escola e que hoje, junto ao 
curso de Letras se sentem vocacionados/as para a docência junto ao ensino 
superior. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Letras; Escola; Docência. 
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3.18 MEMÓRIAS DE ESTUDANTES BRASILEIROS/AS E GUINEENSES DA 
PEDAGOGIA DA UNILAB SOBRE A INFÂNCIA NA ESCOLA: MOTIVAÇÕES 

PELA DOCÊNCIA 
 
 

Geranilde Costa e Silva (UNILAB), geranildecosta@unilab.edu.br 

Kelly Maria da Silva Pereira (UNILAB), kellymariasp@gmail.com 

Vanusa Pereira Tavares (UNILAB), vanusatavares.cv@hotmail.com 

 
RESUMO: Esse resumo trata de memórias de estudantes brasileiros/as  e 
guineenses da Pedagogia da UNILAB sobre a Infância na Escola. O mesmo faz  
parte de uma Pesquisa em andamento (2016-2017) que investiga Marcadores de 
Histórias de vida de estudantes brasileiros/as, africanos/as e timorenses da Unilab: 
motivações pela docência. Estudo fundamentado teoricamente na Pretagogia um 
referencial teórico-metodológico de base africana. Nesse contexto interessamo-nos 
em conhecer as memórias do tempo de infância na escola de estudantes 
brasileiros/as e guineenses da Pedagogia, portanto, tomar conhecimento das 
especificidades de cada grupo, mas também saber em que medida essas coincidem 
e até que ponto influenciaram em suas escolhas pela docência. Como metodologia 
realizamos uma oficina intitulada Minha vida na escola ... A escola na minha vida ... 
com esses/as estudantes. Sobre os resultados parciais temos que os/as alunos/as 
brasileiros/as e guineenses citaram as dificuldades de acesso à escola por morarem 
distante da mesma e daí o longo tempo de caminhada. Sendo que tal situação se 
agravava em tempo de chuvas isso porque muitas vezes tinham que atravessar 
riachos cheios, correndo risco de morte. Já os/as guineenses alegaram que devido a 
essa distância da escola muitas vezes passaram a morar com familiares em outras 
cidades. Os brasileiros/as citaram também a pouca afetividade de algumas docentes 
para com os/as estudantes e as brincadeiras coletivas vivenciadas com os/as 
colegas. Os/as guineenses disseram também da presença apenas de professores, 
ou seja, somente homens na condição de docente. Relataram também da violência 
física e simbólica vivida, uma vez que os educadores tinham autorização de suas 
famílias para castigá-los fisicamente, em caso de atitude insubordinada. Outro 
elemento citado se refere à dificuldade em ser alfabetizado em português, não  
sendo essa a língua materna desses/as. Ainda frente a essas dificuldades 
apresentados/as por brasileiros/as e guineenses da Pedagogia o grupo revela se 
sentir Vocacionados/as à docência e, assim, pretendem contribuir para a melhoria  
de seus países, nesse caso o Brasil e Guiné-Bissau. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Pedagogia; Escola; Docência. 
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3.19 MEMÓRIAS DE ESTUDANTES GUINEENSES DA LETRAS DA UNILAB 

SOBRE A INFÂNCIA NA ESCOLA: MOTIVAÇÕES PELA DOCÊNCIA 

 
Geranilde Costa e Silva (UNILAB), geranildecosta@unilab.edu.br 

Benibel Gomes Marques Matche (UNILAB), benibel112@hotmail.com 

Jeremias Bolous Ferreira de Castro (UNILAB), jeremilito22@gmail.com 

 
RESUMO: Apresentamos um estudo sobre memórias de estudantes guineenses da 
Letras UNILAB sobre a Infância na Escola. O mesmo faz parte de uma Pesquisa em 
andamento (2016-2017) que investiga sobre Marcadores de Histórias de vida de 
estudantes brasileiros/as, africanos/as e timorenses da Unilab: motivações pela 
docência. Tem na Pretagogia seu referencial teórico-metodológico de base africana. 
Organizada em dois momentos- 1º, fase quantitativa (2016) com a aplicação de 
questionários junto aos/às licenciandos/as. Já a 2ª etapa (em andamento) se refere  
à produção de dados com entrevistas junto dois estudantes de cada licenciatura. 
Nesse contexto nos interessamos em conhecer as memórias de estudantes 
guineenses da Letras sobre suas infâncias na escola, portanto, tomar conhecimento 
das especificidades desse grupo. Como metodologia realizamos uma oficina 
intitulada Minha vida na escola ... A escola na minha vida ..., com esses/as 
estudantes. Apresentamos os seguintes resultados parciais acerca dos/as alunos/as: 
a) dificuldades de acesso à escola por morarem distante da mesma e daí o longo 
tempo de caminhada; b) a presença exclusiva de homens junto à docência nos 
primeiro anos de escola; c) da violência física e simbólica vivida, uma vez que os 
educadores tinham autorização de suas famílias para castigá-los fisicamente, em 
caso de atitude insubordinada; d) da dificuldade em ser alfabetizado em português, 
não sendo essa a língua materna dos mesmos; e) as brigas de crianças que 
aconteciam dentro e fora da escola; do cheiro bom da merenda servida no colégio; 
da “escola de banco”, escola voltada ao “reforço escolar”, e por fim, as estudantes 
lembraram do cuidado de suas mães para que fossem a escola sempre arrumadas e 
cheirosas. Mesmo diante das dificuldades apresentadas por esses/as estudantes 
guineenses da Letras o grupo revela se sentir Vocacionados/as à docência e, assim, 
pretendem contribuir para a melhoria da educação de seu país. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Letras; Escola; Docência. 
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3.20 MÉTODOS PEDAGÓGICOS PARA DESCONSTRUÇÃO DO PRECONCEITO 
LINGUÍSTICO 

 
 

Brenda Marques de Farias (CENFLE), brendafmarq@hotmail.com.br 

Paulo Cézar Vasconcelos (CENFLE), cezarpaulopcv@gmail.com 

 
RESUMO: Neste trabalho mostraremos a importância do ensino da diversidade 
linguística nas escolas, com o objetivo de desconstruir o preconceito linguístico tão 
presente na história atual da sociedade brasileira. Para tanto, faremos uma análise 
do contexto histórico e cultural da nossa língua e dos vieses ideológicos que 
sustentam a noção de que o uso formal da língua é o único considerado padrão e de 
prestígio, em detrimento das demais variações linguísticas. O presente estudo deu- 
se mediante pesquisas bibliográficas de autores linguistas, dentre os quais citamos 
Bagno (2002), Martelotta (2011), Travaglia (2003), entre outros que serão citados ao 
longo do estudo. O trabalho foi elaborado partindo dos princípios básicos da 
sociolinguística que consideram todas as variantes da língua como formas de 
manifestação de comunicação entre os falantes. Por meio do nosso estudo 
queremos conscientizar os futuros professores da língua portuguesa sobre a 
importância de desenvolverem técnicas de ensino que contribuam para que  os 
alunos não somente possam valorizar todas as formas de comunicações como 
também levá-los a refletirem acerca do uso dessas variações linguísticas, conforme 
as suas necessidades de uso da língua. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística; Sistema educacional; Preconceito linguístico. 
 
 
 
 
 

 
3.21 O DESENVOLVIMENTO DA ESCRITA A PARTIR DAS CONSIDERAÇÕES 
DE PIAGET E EMÍLIA FERREIRO: AS DIFERENTES NUANCES DO ESTÁGIO 

PRÉ-SILÁBICO 
 
 

José Elderson de Souza Santos (UNILAB), eldersonsantos@hotmail.com 

Liliane Bandeira de Araújo (UNILAB), lilianebandeira5@gmail.com 

Maria Natalha Morais da Silva (UNILAB), moraisnatalha@gmail.com 

mailto:brendafmarq@hotmail.com.br
mailto:cezarpaulopcv@gmail.com
mailto:eldersonsantos@hotmail.com
mailto:lilianebandeira5@gmail.com
mailto:moraisnatalha@gmail.com


90 

 

 

RESUMO: O desenvolvimento da escrita tem sido alvo de pesquisas diversas nos 
estudos linguísticos, em especial, no que concerne a linguística aplicada. Tal 
importância se dá pois a aquisição/aprendizagem da escrita além de ser um 
importante fator de vivência e inclusão social, corresponde a uma significativa 
parcela do desenvolvimento cognitivo. Assim, essa questão ocupa papel de 
destaque nos estudos de desenvolvimento de língua materna, língua adicional e 
língua estrangeira. Partindo de tais considerações, objetivamos analisar  as 
diferentes nuances do estágio pré-silábico, postulado por Emília Ferreiro (apud 
Duran 2009) como um dos níveis de desenvolvimento da escrita. A metodologia 
constitui-se de avaliação diagnóstica aplicada a alunos com idade de 3 e 4 anos, 
estudantes do infantil III e IV, respectivamente, em Redenção, Ceará. Partindo dos 
postulados de Piaget (apud Dantas 1992) e Emília Ferreiro (apud Duran 2009), 
consideramos, ao final, que o estágio pré-silábico 1 e o estágio pré-silábico 2 podem 
ser observados em diferentes nuances. Tais nuances são características  
(postuladas por Emília Ferreiro) que, no decorrer do processo de alfabetização, vão 
evoluindo rumo ao, que a autora considerou nível silábico. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento da escrita; Emília Ferreira; Nível pré-silábico. 
 
 

 
3.22 O ENSINO DE TEATRO NA GRADE CURRICULAR ESCOLAR. 

 
 

Francisco Ricardo da Costa Azevedo (UEVA), r.rr.costa@hotmail.com 
 
 

RESUMO: A comunicação oral  propõe  uma  discussão  a  cerca do ensino  de 
teatro na grade curricular dos alunos, apartir do que está previsto nos PCNs. 
Destacamos como objetivo  do  trabalho  analisar  como  as  atividades  com  o  
teatro  podem  desencadear processos de aprendizagem, visando a caracterização  
e a utilização de exercícios como improviso, dramatização de textos e dinâmicas 
corporais trabalhando a  cognição,  a afetividade,  a  motricidade  e  a  expressão  
em  sala  de  aula. Segundo  Santos,  o  teatro promove  oportunidades  para  que  
os adolescentes  e  adultos  conheçam,  observem  e  confrontem  diferentes  
culturas em  diferentes  momentos  históricos,  operando  com  um modo  coletivo  
de produção de  arte.  Ao  buscar  soluções  criativas  e  imaginativas  na  
construção de cenas, os alunos afinam a percepção sobre eles mesmos e sobre 
situações do cotidiano  (2005,  p.  9).  As  discussões  dessa  comunicação  oral 
foram baseadasnos estudos de artigos que abordam o tema e teóricos que 
apresentam  as  artes  dramáticas como apoio ao processo educativo. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Teatro; Ensino; Aprendizagem. 
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3.23 OS GÊNEROS TEXTUAIS SOB A ÓTICA DOS PARÂMETROS 
CURRICULARES NACIONAIS. 

 
 

José Gomes da Silva (IFCE), josegomesareias@gmail.com 

Wanderson Barbosa da Silva (IFCE), wanderson.barbosa20@gmail.com 

 
RESUMO: Apesar de terem sido lançados no ano de 1995, os parâmetros 
curriculares nacionais ainda encontram resistência para sua aplicabilidade na sala  
de aula brasileira. Na área de língua portuguesa, especificamente, percebemos que 
esse comportamento aversivo é gerado, em alguns momentos, pelo descaso com a 
perspectiva funcionalista da linguagem, pois para muitos professores, o ensino de 
língua deve ser centrado apenas na transmissão da norma culta. Diante disso,  
nosso trabalho investiga como os Parâmetros Curriculares Nacionais – Área de 
Língua Portuguesa – compreendem a língua por uma perspectiva funcionalista, 
dando ênfase ao ensino de língua materna a partir do diálogo com os gêneros 
textuais. É importante esclarecer que compreendemos os gêneros textuais como 
instrumentos verbais que tornam relativamente estáveis as nossas práticas 
comunicativas cotidianas e por conta disso devem ocupar lugar de destaque na sala 
de aula brasileira. Para tal abordagem pautou-se nos pensamentos de Marcushi 
(2010), Bezerra (2010),dentre outros, capazes de mostrar argumentos que 
fundamentam o protagonismo dos gêneros textuais na composição dos PCN’s. 

 
 

PALAVRAS-CHAVES: Gêneros textuais; Parâmetros curriculares; Funcionalismo. 
 
 
 
 

2.24 PALAVRA, IMAGEM, SOM: UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA DE LEITURA 

ENVOLVENDO MULTIMODALIDADE E INTERDISCIPLINARIDADE 

 
Miguel Leocádio Araújo Neto (UECE-FECLESC), miguel.neto@uece.br 

 
 

RESUMO: Este trabalho propõe um exemplo de sequência didática (DOLZ; 
NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004) de leitura destinada a alunos a partir do 8o ano 
do ensino fundamental, objetivando potencializar a compreensão e a interpretação 
de textos a partir de uma concepção multimodal (ROCHA, 2007) e interdisciplinar de 
leitura no âmbito escolar. Nessa perspectiva, a sequência explora o poema/letra   de 
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canção “Rosa de Hiroshima”, de Vinicius de Moraes, na versão musicada pelo grupo 
Secos & Molhados em 1973, em três momentos: pré-leitura (em que se ativam os 
conhecimentos prévios dos alunos acerca do tema e dos aspectos linguísticos a 
serem explorados), leitura (em que se efetiva a compreensão leitora) (KOCH; ELIAS, 
2015) e pós-leitura (em que se encaminha para uma interpretação, retomando os 
dois momentos anteriores). Nestes momentos, são trabalhadas três dimensões do 
texto, a saber: a) aspectos do léxico que compõe o poema e que podem servir de 
chave para a compreensão de suas metáforas (ANTUNES, 2012); b) aspectos do 
episódio histórico do lançamento da bomba atômica sobre a cidade japonesa de 
Hiroshima na II Guerra Mundial, fato tematizado no poema (o que possibilita um 
trabalho interdisciplinar com a área de História); c) aspectos ligados a elementos 
pragmáticos da textualidade (ANTUNES, 2010), tais como intencionalidade, 
situacionalidade e informatividade (o que permite ampliar os dados da leitura, 
permitindo a construção de indagações acerca da relevância comunicativa do  
poema no contexto da sala de aula). Toda a sequência será dinamizada a partir da 
exploração de palavras (itens lexicais), imagens (fotografias e desenhos), texto (o 
próprio poema a ser lido) e música (o poema tornou-se canção pelo trabalho do 
grupo Secos & Molhados), constituindo-se como uma experiência multimodal 
(RIBEIRO, 2016), pela presença das diferentes semioses que compõe a sequência, 
fazendo com que as práticas de leitura e interpretação de textos ganhem um alcance 
diferente em relação a práticas usuais (e tradicionais) de leitura ainda presentes nas 
instituições de ensino. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura; Sequência didática; Multimodalidade; 
Interdisciplinaridade. 

 
 
 
 
 

 
3.25 PRÁTICAS ESCOLARES COM GÊNERO ORAL SEMINÁRIO: UM ESTUDO À 

LUZ DA ABORDAGEM DISCURSIVA 
 
 

Marta Kécia Fernandes Damasceno (UFCG/CFP), kecia_m@hotmail.com 

Rose Maria Leite de Oliveira (UFCG/CFP), rose_deoloveira@yahoo.com.br 

 
RESUMO: Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) preveem que umas das 
contemplações das aulas de língua portuguesa seja a oralidade, através de seus 
usos e formas. O seminário, por exemplo, um dos poucos gêneros orais formais 
solicitados nas escolas é praticado sem que haja um verdadeiro exercício didático 
em torno das suas particularidades como: entonação, pausa, ritmo, discurso bem 
elaborado,  articulação  gestual  harmônica,  interação  com  o  ouvinte,  nem   muito 
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menos o seu conteúdo, o seu estilo e, a sua estrutura composicional. Com base em 
tal informação, o objetivo desta pesquisa é analisar e descrever o papal discursivo  
de tal gênero nas práticas escolares enquanto forma de inscrever o aluno na 
condição de sujeito social. Trata-se de uma pesquisa exploratória, aplicada e 
quantitativa, cujos sujeitos são alunos do 2º ano do Ensino Médio que se 
submeteram a apresentação de seminários. Para fundamentar a investigação 
tomamos como ancoragem teórica de Bakhtin e seus discípulos Medvédv e 
Volochinov (2006, 2010), Dolz & Schneuwly (2010), Rojo (2015) PCNs (1998) 
Orlandi (2013), Oliveira (2010), dentre outros. Através da analise dos dados foi 
possível constatar que ainda não são efetivamente sistematizadas práticas para o 
trabalho com gêneros discursivos orais formais, e quando são ainda são feitas 
desconsiderando a dimensão discursiva da língua. Apesar de a oralidade ocupar um 
lugar de proeminência no dia a dia, reina nas aulas com maior predominância o eixo 
da modalidade escrita, com ênfase na análise gramatical, deixando-se de lado o viés 
da abordagem discursiva e da interação verbal. 

 
 

PALAVRAS- CHAVE: Gêneros orais; Seminário; Ensino. 
 
 
 
 

3.26 TRABALHANDO A GRAMÁTICA ATRAVÉS DA ORALIDADE: UM ESTUDO 
SOBRE A FLEXÃO VERBAL NO GÊNERO TEXTUAL PARÓDIA 

 
 

Lucas César de Oliveira (UFCG), lucas.cesar_2014@outlook.com 

Marcelo Liparini Vieira (UFCG), liparinimarcelo@gmail.com 

Francineide Pereira de Souza (UFCG), neidinha-psouza@hotmail.com 

 
 
 

RESUMO: A oralidade é um dos meios mais importantes para o desenvolvimento 
das relações sociocognitivas, tendo em vista que, através dela, interagimos e 
construímos nossas percepções com o mundo; apesar disso, a escrita ainda é 
priorizada em sala de aula, o que se deve ao fato de estarmos inseridos em uma 
sociedade grafocêntrica. Em relação aos anos finais do Ensino Fundamental II, 
observamos que muitas metodologias ainda não consideram o eixo oralidade no 
ensino de língua, causando um déficit no desenvolvimento da competência 
discursiva dos alunos. Além desse fator, no que se refere ao trabalho gramatical  
com os verbos, apesar de seu estudo se dar sistematicamente a partir do 7o ano, 
muitos aprendizes, em séries posteriores, ainda carregam consigo dificuldades 
quanto às especificidades de suas conjugações. De cunho qualitativo, e tendo como 
objetivo analisar e descrever o trabalho de ensino de gramática em uma turma do 8o 
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do Ensino Fundamental a partir do gênero Paródia, tal estudo partiu da experiência 
de trabalhar o conteúdo gramatical através da oralidade de forma contextualizada, 
baseada no ensino e apreensão do tema sobre verbos regulares e irregulares, 
juntamente com o aplicativo de conjugações verbais LínguaKit. Para fundamentar a 
investigação, partimos das teorias de Vygotsky (2001), Faraco e Moura (2008), 
Gregorin Filho (2009) e Bortoni-Ricardo et al (2010), em relação ao trabalho com a 
oralidade; de Aragão (1980), Sant’Anna (2007) e Alavarce (2009), com o conceito do 
gênero Paródia e sua relevância no ensino de língua; e de Camara Junior (2007), 
Bechara (2009), Cereja e Magalhães (2012) e Rocha Lima (2012), tratando dos 
verbos regulares e irregulares. Através da nossa proposta metodológica, os 
resultados apontam para o fato de que, quando pensada e didatizada à luz de uma 
abordagem reflexiva, e também através de gêneros orais como a Paródia, a 
gramática é uma importante aliada para o desenvolvimento discursivo do aprendiz,  
já que, através dela, de forma contextualizada, além de estimular a sua capacidade 
criativa, é possível aprender e produzir textos nas diferentes modalidades. 

PALAVRAS-CHAVE: Gramática; Gênero Paródia; Produção Textual; Ensino. 
 
 

 
3.27 VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS E ENSINO NO ÂMBITO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA: ENFOQUE NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
José Silva (UNEB), jsmaio@yahoo.com.br 

 
 

RESUMO: Este artigo analisou o ensino das variações linguísticas da língua 
portuguesa nos ciclos iniciais do ensino fundamental em escola componente de uma 
fundação educacional, na cidade de Pojuca, Bahia-Brasil. A pesquisa decorreu da 
histórica pressão social pelo uso da norma padrão e de tensas relações 
sociolinguísticas no próprio ambiente de aprendizagem, em detrimento dos aspectos 
variáveis, funcionais e sociais da língua. A investigação buscou identificar e dirimir 
lacunas curriculares e pedagógicas, no intuito de contribuir com abordagens das 
múltiplas variações da língua portuguesa, em perspectiva crítica e esclarecedora, de 
modo que o aluno as compreenda e as utilize na dinâmica sociolinguística sem 
referenciar juízos de valor ao contrapor-se à correção gramatical. O método de 
pesquisa compreendeu as técnicas documental (análise curricular de língua 
portuguesa e cronogramas de atividades e avaliações) e empírica (observações 
presenciais, em quatro salas de aula das referidas séries, com acompanhamento de 
aulas, de aplicações de exercícios e de provas de português) (MARCONI e 
LAKATOS, 2003), e tratamento qualitativo dos dados (BARDIN, 2011), os quais 
foram articulados com estudos de Rajagopalan (2003), Bagno (2004; 2007), Irandé 
(2007), Bronckart (2009), Faraco (2009; 2016), Orlandi (2009), Bakhtin (2010), 
Martelotta et al (2012), Weinreich, Labov e Herzog (2012), Mattos e Silva (2013), 
Matteus e Solla (2013) e Faraco e Zilles (2015), e documentos oficiais, como os 
Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCN),  em  especial  os  dos  primeiros  ciclos, 
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ensejando um trabalho analítico/comparativo no tempo e no espaço escolar sobre o 
ensino do português. Os resultados apontaram que, em que pesem densa 
epistemologia relativa ao assunto em questão, orientações documentais de ensino e 
debates nas searas escolar e acadêmica, a aprendizagem linguística tem ênfase na 
norma culta do português, nos diferentes ciclos escolares. E que persevera uma 
pedagogia com base em prescrições gramaticais, no patamar da norma padrão, já 
nas séries iniciais do ensino fundamental, em prejuízo à natureza variável da língua 
e da comunicação, e à própria diversidade sociolinguística brasileira, gerando, desde 
cedo, um ambiente discursivo preconceituoso e excludente pelos limites de uso das 
variáveis da língua. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Língua portuguesa; Séries iniciais do ensino fundamental; 
Variações linguísticas. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EIXO TEMÁTICO 4 

ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 
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4.1 ATIVIDADES DIDÁTICAS MEDIADAS POR RECURSOS TECNOLÓGICOS: 
UMA NOVA PERSPECTIVA NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA 

INGLESA 
 
 

José Caio Dantas Cabral (UFCG), caiiodantas@gmail.com 

Fernanda Marabelly de Oliveira Veras (UFCG), verasmarabelly@gmail.com 

 
RESUMO: Sem dúvidas, a tecnologia tem se tornado cada vez mais importante e 
indispensável nas nossas vidas. Seja nas relações pessoais ou profissionais, a 
utilização de recursos tecnológicos já é algo indispensável no dia a dia da maioria da 
população. Estudantes também fazem parte dessa maioria. Sendo assim, é 
importante que o professor busque alternativas de se ensinar com tecnologia, 
usando materiais didáticos autênticos, possibilitando ao alunado aprender com 
ferramentas cotidianas. No caso do professor de Língua Inglesa, um leque de 
opções se abre: muito do vocabulário desse universo é encontrado em inglês, sejam 
nomes de aparelhos, aplicativos, jogos, etc. Para além da simples abordagem 
concentrada no conteúdo linguístico, uma aula focada no uso de tecnologias 
possibilita ao aluno a chance de conhecer curiosidades e culturas do mundo, 
reconhecer malefícios e benefícios do uso da tecnologia, além de abrir seus 
horizontes para opinar e se reconhecer como cidadão crítico e ativo na sociedade 
em que vive. O presente trabalho tem por objetivo mostrar alternativas de como 
utilizar recursos tecnológicos nas aulas de Língua Inglesa, baseado nas  
experiências vividas pelos bolsistas de Iniciação à Docência, integrantes do 
Subprojeto PIBID/UFCG/LETRAS-Inglês, do Centro de Formação de Professores, 
com atuação na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Crispim 
Coelho, na cidade de Cajazeiras-PB. Nossa pesquisa é de cunho bibliográfico e nos 
respaldamos em autores consagrados na área de ensino/aprendizagem de línguas 
estrangeiras, bem como no uso de tecnologias em sala de aula como: Paiva (2014); 
Leventhal (2009); Perrenoud (2000); Souza (2004), e outros que  foram 
acrescentados ao corpo da pesquisa. Concluímos mostrando que o uso das 
tecnologias, aliada a aulas com temáticas voltadas ao dia-a-dia dos alunos, trazendo 
para dentro de sala de aula situações reais experimentadas em seus cotidianos, 
pode resultar em um maior envolvimento, participação, motivação e 
consequentemente uma melhor retenção do aprendizado. Também fazemos uma 
reflexão para que professores de língua inglesa em atuação e em formação 
comecem a (re)pensar maneiras de incluir atividades mediadas pela tecnologia em 
suas aulas, aproveitando esse instrumento pedagógico e transformando-o em um 
poderoso aliado no desenvolvimento das habilidades comunicativas de seus alunos. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino/Aprendizagem de Inglês; Tecnologias; Materiais 
Didáticos. 
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4.2 DESMISTIFICANDO AS HASHTAGS NAS REDES SOCIAIS: UMA 
ATIVIDADE ALIMENTADORA NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 

 
 

José Rafael Barros de Moraes, (UEVA), rafabarros.letras@gmail.com 

José Roberto Gonçalves de Abreu (UEVA), sasukefenty@gmail.com 

José Raymundo Figueiredo Lins Jr. (UEVA), linsjr2000@hotmail.com 

 
RESUMO: Este resumo tem por objetivo relatar uma atividade realizada por 
bolsistas do PIBID/UVA (Programa de Bolsa de Iniciação a docência) na Escola 
Professor Luís Felipe, em Sobral, Ceará. Tendo em vista que trabalhamos o inglês 
com recursos audiovisuais, cujo objetivo era que os alunos trouxessem vocabulário 
em inglês compartilhado nas redes sociais, sentimos a necessidade de discutir o 
uso dessas mídias, em especial a rápida propagação das notícias nas redes sociais 
virtuais. Amparados por Almeida Filho (2015), para quem o ensino global de língua 
estrangeira na educação básica deve seguir objetivos específicos que cada  
situação de ensino requer no âmbito regional e situacional, e Diniz Ferreira (2011) e 
Libâneo (2013), que discutem os desafios propostos pela didática para romper com 
os paradigmas de um ensino tradicional (e puramente estruturalista, no caso das 
línguas), gerando conhecimento a partir do meio social, pensamos uma intervenção 
com a finalidade de desenvolver o senso critico dos alunos sobre os temas atuais 
abordados nos documentários ‘Rede Sociais Uso Excessivo’ e ‘5 anos mudaram 
tudo’, que retratam o uso excessivo das redes sociais, considerado patológico em 
relação ao uso consciente desta forma de comunicação. Após a discussão dos prós 
e contras apresentados nos vídeos, discutimos o uso de hashtags em inglês, que  
se tornaram elementos linguístico-ideológicos comuns para veicular opiniões nas 
redes sociais. Percebemos o resultado da intervenção através da participação e 
interesse dos alunos ao compartilhar suas opiniões durante os encontros de 
formação e depois, através de suas postagens. Constatamos, ainda, que a  
atividade confirmou que trabalhar temáticas cotidianas e recursos das tecnologias 
de informação na sala de aula de língua estrangeira contribui para uma 
aproximação do aluno com o conteúdo da disciplina e a motivação para aprendê-la. 

 
 

PALAVRAS-CHAVES: Atividade; Rede social; Ensino de LE. 
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4.3 ENSINO APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA A PARTIR DO USO DOS 
GÊNEROS TEXTUAIS COMO FERRAMENTA CRITICO-REFLEXIVA 

 
 

Andréia Muniz Lisboa (UNEB), lisboadeia38@gmail.com 

Daniela Viana Cruz (UNEB), dvcarlrecuperar10_mt@hotmail.com 

 
RESUMO: O ensino da Língua Inglesa (LI) tem sido debatido por diversos autores  
no que tange a sua importância no mundo contemporâneo. Considera-se que o 
inglês, há muito tempo, deixou de ser associado a um povo e a uma cultura 
específicos, tornando-se uma língua globalizada. Com base nestas ponderações, 
faz-se necessário que o ensino desta língua nas escolas seja apresentado de forma 
crítico-reflexivo, a fim de que os aprendizes usem o inglês não só no âmbito escolar 
mas em todas as exigências cotidianas. Desta forma, propôs-se, através do estágio 
supervisionado II, uma oficina, abordando o ensino da LI, utilizando gêneros textuais 
contextualizados, como uma proposta pedagógica que pôde contribuir para o 
desenvolvimento das habilidades linguísticas e estender esse processo de 
aprendizagem além da sala de aula. Para realização da oficina, selecionamos  
alguns gêneros como música, poemas e filmes no intuito de promover mecanismos 
capazes de possibilitar ao aluno a consciência reflexiva da língua, motivando-os ao 
aprendizado a partir de ações pedagógicas, dentro do contexto que comumente eles 
estão em contato. Para a fundamentação teórica, este estudo foi baseado em 
autores  como  Freire  (2011;  1987),  Lima  (2009),  Lima  (2012),  Marcuschi (2002), 
Paiva (2005), Leffa (2006), Tomitch (2009), Rajagopalan (2005) entre outros, que 
proporcionou compreender como a utilização de gêneros textuais distintos podem 
auxiliar tanto o professor, muitas vezes, desmotivado por inúmeras dificuldades 
encontradas na sala de aula, quanto aos aprendizes que estão cansados da 
monotonia diária da escola. Ao introduzir os gêneros textuais, de forma crítica e 
interativa, consegue-se estimular a capacidade dos alunos na construção de sua 
autonomia para a aprendizagem da Língua Inglesa. Vimos nessa proposta uma 
possibilidade de ampliar os conhecimentos por meio da realidade dos alunos e 
também aos professores refletirem suas ações em busca de inovar sua prática se 
adequando às novas gerações e tecnologias contemporâneas. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino crítico-reflexivo; Gêneros textuais; Língua inglesa. 
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4.4 FORMAÇÃO DOCENTE EM LÍNGUA INGLESA: O QUE DIZEM 

OS RELATÓRIOS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 
Fabione Gomes da Silva (UFCG), gomesfabione@hotmail.com 

 
 

RESUMO: A etapa que compreende o Estágio Supervisionado constitui-se para o 
estudante de licenciatura como o momento crucial para se pensar em todas as 
implicações que envolvem a complexa engrenagem que se precisa mobilizar, a fim 
de que o evento aula aconteça. Aqui o discente confronta teoria e prática, dando 
lugar a reflexões sobre o seu lugar nesse ambiente que cada vez mais demanda dos 
profissionais da educação um olhar que vá além do simples domínio do conteúdo a 
ser ensinado, e também um (re) conhecimento de que, para fazer a educação 
funcionar, é necessário perceber o lugar de todos os sujeitos envolvidos nesse 
processo. O presente trabalho como objetivo principal analisar as concepções sobre 
formação docente, a partir das leituras e análises dos relatórios de estágio 
supervisionado produzidos no período letivo de 2016.1 pelos alunos do 7o semestre 
do Curso de Letras – Língua Inglesa, do Centro de Formação de Professores da 
UFCG. Adotaremos como metodologia a transcrição dos escritos contidos nos 
relatórios, e para levantamento e análise dos dados, nos valemos da noção de 
discurso como estrutura e acontecimento socialmente situado de Michel Pêcheux 
(1938-1983), comparando as leituras dos escritos produzidos pelos discentes com  
os conceitos sobre a formação docente de autores como Alves, 1995; Ferraço (org.), 
2008; Kullok, 2000; Silva e Miranda (orgs), 2012, entre outros. As concepções 
teóricas que embasam nosso trabalho também estão ancoradas na noção do gênero 
textual relatório de estágio como instrumento de prática social (MEURER e MOTTA- 
ROTH, 2002), de linguagem como constitutiva do sujeito ideológico (POSSENTI, 
1993) , e de leitura como elemento de produção de sentidos e interpretação de 
mundo (ORLANDI, 1994). Ao final, apresentamos reflexões, a partir das leituras 
analisadas, a fim de contribuir para uma melhor qualificação dos alunos de 
graduação em Língua Inglesa, preparando-os para uma melhor formação  
profissional docente. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Estágio Supervisionado; Formação Docente; Língua Inglesa. 
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4.5 LETRAMENTO MULTIMODAL CRÍTICO: (RE)PENSANDO A POLÍTICA 
NAS AULAS DE ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA DE UMA 

ESCOLA PÚBLICA 
 
 

Michelle Soares Pinheiro (UECE), michelle040481@hotmail.com 
 
 

RESUMO: Cada vez mais, os estudantes estão expostos a gêneros textuais 
multimodais em suas práticas sociais, por meio da publicidade, do jornalismo, da 
internet e, principalmente, dos livros didáticos na escola. Com base nessa 
realidade, este trabalho teve como principal objetivo perceber como os alunos 
adolescentes do 3º ano do Ensino Médio desenvolveram o letramento multimodal 
crítico, a partir das atividades de leitura do livro didático Síntesis 3, nas aulas de 
Espanhol como Língua Estrangeira (ELE), em uma escola pública de Fortaleza-CE. 
A metodologia adotada foi a pesquisa-ação com 32 alunos, durante dez aulas de 
ELE, no primeiro semestre letivo de 2016. O referencial teórico que fundamenta o 
estudo é composto por Callow (2006, 2008), Kress e van Leeuwen (1996, 2006), 
Predebom (2015), Buzato (2007), Lemke (1998), Walsh (2010) e Serafini (2011). 
Nesse sentido, definimos, aqui, o letramento multimodal crítico como um conjunto 
de usos e práticas sociais que envolvem a leitura e a escrita multimodais, usos 
multimodais estes atravessados por discursos e ideologias, que têm, como 
consequência, a possibilidade de empoderamento social (FREIRE, 1992) e de uma 
postura crítica do leitor diante do(s) texto(s) multimodal(is). Dessa forma, as aulas 
pesquisadas enfatizaram as interpretações textuais, partindo-se da compreensão 
dos múltiplos modos semióticos (visual, escrito, sonoro, digital, dentre outros) 
atrelados a uma construção crítica de sentidos a partir dos textos do livro didático, 
merecendo destaque a sexta aula, em que os estudantes se posicionaram mais 
criticamente em relação à política brasileira, especialmente sobre o processo de 
impeachment da ex- presidente Dilma Rousseff. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Letramento multimodal crítico; Espanhol; Livro didático; 
Política. 
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4.6 O ENSINO DE GRAMÁTICA SEGUNDO UMA ABORDAGEM 
TRIDIMENSIONAL: UMA PROPOSTA DE ATIVIDADE COM O PRESENT 

PERFECT TENSE EM LÍNGUA INGLESA 
 
 

Larissa Lacerda de Sousa (UFCG), laah_lz@hotmail.com 

Mateus Barbosa de Carvalho (UFCG), mateusbdcarvalho@hotmail.com 

 
RESUMO: O ensino de gramática sempre foi uma das discussões mais relevantes 
do processo linguístico. Celce-Murcia (1980); Long (1991); Spada & Lightbrown 
(1993); Widdowson (1978). Com o advento de novas abordagens de ensino de 
línguas, especialmente das estrangeiras, essas discussões passaram a ser 
revisitadas. O surgimento da abordagem comunicativa nos anos 70 e 80 trouxe  
para este cenário uma nova perspectiva que descentralizou o ensino de gramática, 
até então de caráter predominantemente estruturalista e descontextualizado, e 
propôs um ensino de caráter funcionalista, levando em consideração os aprendizes 
e os contextos de produção do conhecimento. No entanto, diferentemente do que 
pensam alguns estudiosos das línguas, o enfoque comunicativo não exclui o estudo 
das estruturas gramaticais, mas busca contextualizá-las, a fim de promover um 
ensino que assegure o desenvolvimento da competência comunicativa pautada no 
estudo da forma, sentido e uso da língua (LARSEN-FREEMAN, 2001 e ALMEIDA 
FILHO 1993). Nesse sentido, o objetivo principal deste artigo é discutir as 
implicações teóricas e metodológicas da abordagem tridimensional dispensada ao 
ensino de gramática nas aulas de Língua Inglesa: Estrutura (Forma) – Sentido 
(Semântica) e Uso (Pragmática). Ao final, traremos uma proposta de atividade 
prática para aplicação em sala de aula, planejada a partir do tempo verbal Present 
Perfect Tense. Almejamos contribuir com esse trabalho para um pensar 
diferenciado do professor, revisitando seus conceitos, refletindo sobre sua prática 
docente e ampliando as possibilidades de construir o conhecimento em sala de  
aula inovando em sua prática pedagógica. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Gramática; Abordagem Comunicativa; Proposta de 
atividade; Present Perfect Tense. 
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4.7 O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA POR MEIO DE VIDEOS DO YOUTUBE: 
UMA PROPOSTA PRÁTICA PARA APLICAÇÃO EM SALA DE AULA 

 
 

Fabione Gomes da Silva (UFCG), gomesfabione@hotmail.com 
 
 

RESUMO: A inserção de componentes tecnológicos como recurso didático nas 
aulas de Língua  Inglesa há muito deixou de ser uma opção que o professor  
poderia lançar mão, afim de incrementar a sua aula, e passou a ser considerada  
um item de extrema necessidade, face à realidade de sala de aula do século XXI, 
demandando cada vez mais um olhar contemporâneo e inovador no processor de 
ensino e aprendizagem de Língua Inglesa. O objetivo desse trabalho é propor 
atividades integradas de fala, escuta, escrita e leitura usando vídeos aulas do 
youtube. Teremos como referenciais principais: Almeida Filha (2002); Leffa (2006); 
Paiva (2017) e Soares (1998; 2003), bem como faremos uso da literatura 
especializada dos PCN (2000) e OCEM (2006), no que diz respeito ao uso das 
Novas Tecnologias nas aulas de Língua Estrangeira. Nesse sentido, trata-se de 
uma pesquisa bibliográfica com análises e propostas de trabalho em sala de aula 
ao final. É nossa intenção, concluído o artigo, contribuir com ideias criativas e 
inovadoras para que o profissional docente de língua inglesa possa dinamizar e 
ampliar o leque de abordagens de conteúdos linguísticos dentro de sala de aula, 
considerando realidades e interesses dos aprendizes, tornando assim o ensino e 
aprendizagem do idioma não só mais motivador, como também mais eficiente. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Língua Inglesa; Novas Tecnologias; Youtube. 
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4.8 O PIBID COMO FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES 
DE LEITURA E ESCRITA NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA: EXPERIÊNCIAS 

DE LETRAMENTO NAS TURMAS DE EJA 
 
 

Maria Cristina Tavares de Albuquerque (UFCG), cristinatavaressjp@gmail.com 

Me. Fabione Gomes da Silva (UFCG), gomesfabione@hotmail.com 

 
RESUMO: Algumas crenças dificultam o aprendizado de qualquer língua estrangeira 
em sala de aula, levando-se em consideração as mais variadas etapas de ensino, 
seja, fundamental, médio, ou EJA (Ensino para Jovens e Adultos). À medida que se 
entende melhor o processo de ensino e aprendizagem de Línguas Estrangeiras, 
ações de política educacionais concretas começam a ser elaboradas, a fim de 
efetivamente derrubarmos barreiras e construirmos o conhecimento, em qualquer 
nível e grau de escolaridade. Nesse sentido, O PIBID (Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação a Docência) é um programa que foi criado, a fim de oportunizar 
aos estudantes de graduação, professores em formação, novos olhares no que 
concerne ao complexo processo de fazer educação no Brasil. O objetivo deste artigo 
é, portanto, mostrar como o ensino das competências leitora e de escrita numa 
perspectiva de letramento, contribui para o desenvolvimento das habilidades 
comunicativas em Língua Inglesa. O trabalho docente numa visão de letramento tem 
ganhado ampla importância, e justifica-se pelo fato de hoje em dia, não se conceber 
mais o ensino de línguas levando-se em conta somente a estrutura linguística- 
gramatical, mas deve-se associar esse processo às práticas sociais em que os 
aprendizes estão inseridos, dando uma significação real ao aprendizado de uma 
segunda língua. Nesse contexto, O presente trabalho trará relatos expositivos- 
discursivos e analíticos de experiências de docência compartilhada de aulas 
ministradas pelos bolsistas do Programa PIBID Língua Inglesa em turmas de EJA, 
ancoradas nos conceitos de Letramento e ensino de Línguas. Para aporte teórico 
usaremos LEFFA (2006); OCEM (2006); PCN (2000); Paiva (2017) e Soares  (1998; 
2003). Os resultados mostram indubitavelmente os benefícios advindos de aulas 
planejadas e executadas levando-se em conta que a construção do conhecimento  
de uma língua estrangeira é mais eficiente quando pensado a partir dos contextos 
reais de uso dos aprendizes. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Letramento; Língua Inglesa; EJA; PIBID. 
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4.9 UM ELO DE APRENDIZAGEM: O PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA E O 
MATERIAL DIDÁTICO 

 
 

Edilene Ferreira de Sena (UECE), edilenesenauece@gmail.com 
 
 

RESUMO: Em virtude ao crescente número de aprendizes da Língua Inglesa como 
LE, o idioma se propagou por todos os continentes, mostrando sua influência 
sociocultural. Nessa perspectiva, o presente trabalho trata o professor de língua 
inglesa e o material didático como participantes ativos do processo de 
aprendizagem. Objetivamos ressaltar a significância desse relacionamento para o 
aprendiz de LE, uma vez que o docente é o principal responsável pela escolha, 
criação e adaptação do material didático. A despeito dessa influência, discutimos    
o professor frente suas limitações, além da falta autoconfiança enquanto 
desenvolvedor e adaptador de materiais. Temos como base teórica Vilaça (2009), 
Cox e Assis-Peterson (2008), Leffa (1999), Tomlinson (2004) e outros. 
Metodologicamente nos detemos a esse tema como um recorte de nosso TCC, 
buscamos apoio em documentos educacionais (OCEM, PNLD, PCN, PCN+) e em 
pesquisadores que indagam sobre o ensino e aprendizagem de LE, de forma a se 
apropriar de alguns conceitos e questionamentos impulsionadores para nossa 
busca. Desse modo, consideramos eficaz que o professor esteja ciente de seu 
papel enquanto elo direto entre o aprendiz de língua inglesa e o material didático, 
uma vez que este é capaz de estimular a prática e exercício do idioma alvo. 

 
 

PALAVRAS- CHAVE: Professor; Material didático; Língua Inglesa. 
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5.1 A EDUCAÇÃO DE SURDOS E A INCLUSÃO ESCOLAR: EMBATES E 
DEBATES NA HISTÓRIA 

 
 

Edvaldo Feliciano da Silva (IESN), edvaldofs1@yahoo.com.br 
 
 

 
RESUMO: O trabalho tem por objetivo analisar se a inclusão do surdo acontece 
verdadeiramente na escola, considerando os seus embates e debates na história. A 
escolha do tema se justifica por se tratar de uma constante busca na nossa  
formação de educador de incluir para também mudar o pensamento de alguns 
profissionais da educação de que é difícil trabalhar com o surdo, porém, não é 
impossível. Trata-se de um inventário histórico da inclusão do surdo no contexto 
escolar, sendo esse o objeto da nossa pesquisa, e se centraliza nas ideias de 
Sanches (1996), permeando as experiências e o acúmulo de conhecimento no 
cotidiano e construídos na prática docente. Tomamos como recorte temporal os 
trabalhos de Carvalho (2005), Brasil (1996), Minayo (2007), Chizzotti (1998),  Santos 
(2008), Souza (2006), Rocha (2007), Ribeiro (1942), Lanna Júnior (2010), Limeira 
(2011), dentre outros estudiosos da matéria. Tem como aporte metodológico uma 
pesquisa descritiva e bibliográfica de cunho qualitativo que, segundo Chizzoti (1998), 
permite uma descrição fina dos componentes de uma situação, abarcando os 
sujeitos com seus aspectos pessoais e particulares. Como resultado, percebemos a 
importância de incluir o surdo na escola, transformando-a no lugar da inclusão, 
principalmente quando se aponta a possibilidade de marcar o território do aluno 
surdo no contexto escolar. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão de alunos surdos; Contexto escolar; Língua Brasileira 
de Sinais. 

 
 

 
5.2 CURRÍCULO E CULTURA SURDA: INVESTIGAÇÃO CURRICULAR EM 

UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE E INCLUSIVA DE FORTALEZA 
 
 

Ligiane de Castro Lopes (UFC), lilopes2001@yahoo.com.br 

Gracy Kelly Amaral Barros (UFC), gracy_barros.kelly@hotmail.com 

 
RESUMO: O presente estudo é resultado de uma pesquisa interdisciplinar entre as 
disciplinas Teoria da Educação de Surdos e Estudos Surdos I, cursadas em 2016.1 
no curso de Licenciatura em Letras Libras na Universidade Federal do Ceará. Estas 
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disciplinas discutem respectivamente o currículo escolar como artefato cultural, e 
questões relacionadas à cultura e à identidade surda. A pesquisa proposta tem 
como objetivos: refletir sobre o currículo escolar e a valorização da identidade dos 
alunos surdos; investigar o programa curricular da disciplina de Libras;  
compreender o envolvimento dos diferentes agentes (professores, gestores,  
alunos) na elaboração curricular da disciplina. Para nos auxiliar na análise curricular 
recorremos aos autores: Strobel (2008), Lunardi (1998), Formozo (2009) que 
também discutem o currículo escolar e as ideologias que transparecem nas  
práticas escolares. A metodologia consistiu: em visitas à escola técnica 
profissionalizante e inclusiva de Fortaleza; realização de entrevistas com o 
professor e coordenador do curso técnico de Libras; análise dos documentos 
curriculares da escola à luz do referencial teórico trabalhado nas disciplinas. 
Mediante a investigação, constatamos que documentos como o programa da 
disciplina de Libras, o projeto político pedagógico, o calendário escolar e a matriz 
curricular fazem referência aos artefatos culturais da comunidade surda, entretanto 
essa discussão só acontece para as turmas do curso técnico em Libras, e não 
envolvem a escola em sua totalidade. Em contrapartida, percebemos que, no 
primeiro ano do ensino médio, os conteúdos linguísticos estão relacionados aos 
conteúdos culturais, entretanto estes se restringiram à cultura local. Concluímos  
que através desse trabalho, os processos de desenvolvimento curricular devem 
partir do trabalho coletivo, com os professores de Libras, para que o currículo possa 
também valorizar  e fortalecer os artefatos culturais   do alunado surdo. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Currículo; Cultura Surda; Surdo. 
 
 
 
 

5.3 EXPRESSÕES FACIAIS DA LÍNGUA DE SINAIS BRASILEIRA: 

IDEOLOGIAS DA COMUNIDADE OUVINTE SOBRE AS MARCAÇÕES NÃO 

MANUAIS 
 
 

Gracy Kelly Amaral Barros (UFC), gracy_barros.kelly@hotmail.com 
 
 

RESUMO: O povo Surdo afrontou/afronta preconceitos linguísticos formulados pela 
comunidade ouvinte. Os preconceitos linguísticos emergiram através das ideologias 
ouvintistas, as quais afirmavam que a língua de sinais desprovia os sujeitos Surdos 
do desenvolvimento intelectual. Entretanto, a partir dos estudos linguísticos e do 
poder legislativo, a língua de sinais brasileira passou a ser reconhecida 
linguisticamente. O presente estudo visa apresentar as visões defendidas por parte 
da comunidade ouvinte sobre as expressões faciais da língua de sinais brasileira, 
haja  vista  que  a  maioria  dessa  comunidade  desconhece  o  valor  gramatical das 
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marcações não manuais. O trabalho desenvolveu-se em três etapas: elaboração do 
formulário para a coleta de dados; divulgação do formulário nas redes sociais; 
reflexão das respostas obtidas. O formulário continha quatro perguntas de múltiplas 
escolhas sobre os valores linguísticos das expressões faciais na Libras. O formulário 
foi disponibilizado nas redes sociais por uma semana, totalizando sessenta 
respostas. Organizou-se um levantamento quantitativo (percentual) para  
fundamentar o estudo reflexivo sobre as respostas obtidas. Por fim, através da 
presente pesquisa foi possível perceber que apesar da maioria dos ouvintes não 
entender a língua de sinais, não participar da comunidade Surda e não conhecer 
Surdos, 50% dos entrevistados tinham todas essas características, os dados 
percentuais foram bastante positivos. Apesar de a presente pesquisa ter pouco 
tempo de duração e tratar apensas de um parâmetro da língua de sinais, foi possível 
concluir que o preconceito linguístico para com as línguas de sinais está 
esmaecendo. A maioria dos entrevistados apresentaram ideologias 
socioantropológicas (66,7%), pois defenderam a importância gramatical das 
expressões faciais, apesar de não conhecerem profundamente a importância de 
parâmetro. Em suma, dentre os fatores que colaboram para o fim do preconceito 
linguístico podemos citar a tecnologia, pois a tecnologias vem divulgando e 
transformando o mundo virtual e espaços acessíveis e multiculturais. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Expressões Faciais; Língua de Sinais; Ouvintes. 
 
 
 
 

5.4 GÍRIAS EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS): UMA OBSERVAÇÃO 
DE VARIAÇÃO LINGUÍSTICA EM SURDOS DE FORTALEZA. 

 
 

Emanuel Bruno Carioca Silva (UFC), bruno06carioca@gmail.com 

Juan Teixeira Arruda Bandeira (UFC), jteixeira417@gmail.com 

 
RESUMO: O presente trabalho vem abordar uma temática de extrema relevância 
para a sociolinguística que é a variação da língua. Diante disso, tomamos de base a 
Língua Brasileira de Sinais (doravante Libras) como cerne do trabalho, uma vez que 
esta língua é passível de análise linguística, já que possui os mesmos universais 
linguísticos que caracterizam as línguas orais: fonético-fonológico, sintático, 
semântico e pragmático. Quadros (2004). Quanto a análise de variação e mudança 
linguística na Libras percebe-se que ainda são poucas as pesquisas sobre variação 
e mudança linguística, Xavier, (2006; 2010), Júnior, (2011), Brito et al, (2011), 
entretanto os poucos estudos já apresentam resultados que contribuem para melhor 
entender o funcionamento dessa língua. Por sua vez, o material que se presta a 
estudar e analisar as gírias em Libras é escasso, desta forma optou-se por utilizar 
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uma metodologia com abordagem qualitativa, objetivando desenvolver um estudo 
exploratório, a fim de propor uma reflexão teórico-metodológico. Em consonância 
com as pesquisas já realizadas, espera-se que este trabalho sirva como aporte tanto 
para a sociolinguística quanto para a área dos Estudos da Tradução e ensino da 
Libras uma vez que, as gírias identificadas em surdos fortalezenses, são passíveis 
de pesquisas  e estudos mais aprofundados . 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística; Libras; Gírias. 
 
 
 
 

5.5 SINALARIO: UMA REDE DE CONSULTA ESCOLAR E ACADÊMICA 
 
 

Wiliana Almeida Mota (UFC), wilianaalmeidam@gmail.com 
 
 

RESUMO: Este trabalho é fruto do Projeto de extensão intitulado “REDE SURDOS- 
CE: sinalário escolar” que consiste na elaboração de um website contendo um 
glossário escolar e acadêmico em Língua Brasileira de Sinais – Libras. Inicialmente 
as categorias elaboradas serviam de apoio à disciplina Libras nos cursos de 
Licenciatura/UFC, passando em seguida a englobar o universo das disciplinas 
curriculares das escolas. Os referenciais que respaldam são: Stumpf (2003); 
Quadros e Karnopp (2004), Capovilla (2001) e Matar (2013). O Sinalário encontra-se 
disponível em: https://redesurdosce.wordpress.com e seu desenvolvimento se dá 
através de pesquisas de sinais no universo acadêmico e escolar e registros em 
vídeos que são produzidos pelos bolsistas do projeto, pelos educadores da 
instituição parceiras e colaboradores voluntários. Tal glossário apresenta ainda  
sinais próprios do estado Ceará, devido ao regionalismo lexical da Libras,  isso 
reforça a posição da Libras como língua de instrução. Diante da  necessidade de 
uma maior explanação de significados, apresenta-se a descrição de verbetes de 
forma a somar o conhecimento específico com auxílio de imagens, conceito e escrita 
de sinais – Signwriting. Assim possibilita pesquisas de sinais já existentes, propõe a 
criação de novos sinais, consolidando ao final, a partir do resultado desta interação, 
com a publicação na internet e disponibilização de todo o material produzido. 
Podemos constatar interesse e aceitação por parte da Comunidade Surda e 
instituições interessadas em contribuir tanto com o glossário como em divulgar. 
Destarte, o trabalho está aberto a novas parcerias. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Sinalário; Libras; Glossário. 
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6.1 MARVEL + NETFLIX: LEGENDAGEM E O EMPODERAMENTO FEMININO EM 
JESSICA JONES 

 
 

Letícia de Oliveira Basílio (UNILAB), leticia@aluno.unilab.edu.br 

Tiago Martins da Cunha (UNILAB), tiagotmc@unilab.edu.br 

 
RESUMO: O presente trabalho se dispõe a avaliar o impacto da cultura da língua 
alvo na tradução de legendas do produto original Jessica Jones da ferramenta de 
streaming Netflix® em parceria com a Marvel. Percebendo que é necessário analisar 
as relações de tradução de termos semelhantes nas legendas da websérie Jessica 
Jones, disponibilizadas pela Netflix®, para construção de sentido na língua alvo e 
conservação do efeito de sentido produzido na língua original, tomando como base 
os quadrinhos Alias e Graphic Novel Jessica Jones originais da Marvel, há a 
necessidade de averiguar se as relações de substituições/traduções/equivalências 
de termos semelhantes nas línguas que estão sendo utilizadas representam uma 
real necessidade para manter o controle dos sentidos pretendidos com o texto 
original. Para fins de aperfeiçoamento e resultado da pesquisa, é utilizada a Análise 
do Discurso como meio de identificação/comparação das preleções no material que 
será analisado. Então, existindo a possibilidade de formatações variadas das 
legendas, a depender de como e onde esteja disponibilizada e seja reproduzida, a 
estrutura varia quanto ao estilo da letra, tamanho, cor, pontuações, tempo de 
permanência na tela e sentidos na equivalência da tradução, se foram traduzidas ao 
que se chama “pé da letra” (Belle Fidelis) ou foi feita uma tradução que pretendeu 
zelar pelos aspectos culturais fazendo substituições de termos semelhantes e 
equivalentes nas duas línguas. É interessante avaliar se as legendas  
disponibilizadas pela Netflix® se estruturam adequadamente sob os termos 
mencionados. A pesquisa se dispôs a fazer paralelo entre as 28 edições da revista 
Alias do ano de 2001, que incluem a personagem Jessica Jones da companhia 
Marvel® e a primeira temporada da websérie Jessica Jones da empresa Netflix®, 
levando ainda em consideração os quadrinhos da Graphic Novel Jessica Jones com 
edições recentes. Entendendo, ainda, que existe o “endeusamento” e a objetificação 
da mulher em várias esferas da literatura nacional e internacional, os traços de 
empoderamento e desprendimento da personagem aos traços do demarcado 
feminino produzem um efeito que destoa do senso comum e proporciona análise 
desses traços afim de revelar predominância da língua alvo e as perdas em relação 
ao contexto e ao empoderamento. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Legenda; Tradução; Netflix. 
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6.2 NA CONTRAMÃO DO SUJEITO, UM AGENCIAMENTO E SUA 

VIRTUALIZAÇÃO DÊITICA 

 
Jony Kellson de Castro Silva (UECE), jonykellson@yahoo.com.br 

 
 

RESUMO: Partindo de uma perspectiva pragmática dos estudos da linguagem que 
leva em consideração uma relação social e política imanente à linguagem,  
buscamos nesse trabalho pensar em uma produção de subjetividade para além do 
sujeito entendido na teoria da enunciação de Benveniste (1991 [1966]) em sua 
realização dêitica. Para isso, primeiramente, trazemos a ideia de agenciamento, 
segundo Deleuze e Guattari (2011 [1980]), como conceito que vai de encontro à 
egocentricidade que promove um sujeito de enunciação; e em seguida, 
problematizamos tal conceito com a palavra de ordem e hashtag #SexoÁgil  
enquanto um dêitico incorporado a um campo social (HANKS, 2008),  
potencializando uma relação existente entre linguagem, corpo e política. Em tempos 
de luta por direitos e liberdade para a mulheres, #SexoÁgil contingencialmente se  
faz singularidade a um modelo capitalístico de gênero que impõe uma identidade 
normativa para as mulheres: a de sexo frágil. Assim, com esta hashtag, mapeamos 
uma virtualização dêitica efetuando uma produção de subjetividade a nível de um 
agenciamento coletivo de enunciação e maquínico do desejo, produzindo realidade 
social. 
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6.3 NOVA PRAGMÁTICA E ANTROPOLOGIA LINGUÍSTICA: LENDO POR 
ENTRE TRAJETÓRIAS TEXTUAIS 

 
 

Marco Antonio Lima do Bonfim (UERN/FALA), marcoamando@yahoo.com.br 

Jony Kellson de Castro Silva (UECE/PosLA), jonykellson@yahoo.com.br 

 
RESUMO: O artigo propõe explorar, de maneira radical, a compreensão das  
relações dialógicas entre textos através de suas trajetórias, a fim de contribuir para a 
elaboração de análises linguísticas que levem em conta a mobililidade dos contextos 
e dos textos. Adotamos como base teórica a noção de língua,  significação  e 
contexto defendida pela Nova Pragmática (RAJAGOPALAN, 2010; MARTINS- 
FERREIRA; ALENCAR, 2014; SILVA et al., 2014); os   recentes estudos no    campo 
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da Linguística Aplicada sobre trajetórias textuais (FABRÍCIO, 2014; SILVA, 2014; 
PINTO, 2015); e as categorias analíticas indexicalidade (BLOMMAERT, 2008, 2010; 
SILVERSTEIN, 2003; AGHA, 2007) e descontextualização-entextualização- 
recontextualização propostas pela Antropologia da Linguagem (BAUMAN; BRIGGS, 
1990) para investigar os modos de transformação do discurso. Para tanto,  
realizamos uma análise da trajetória das recontextualizações do discurso do 
presidente Michel Temer (PMDB) na mídia brasileira a respeito do dia internacional 
da mulher neste ano. Como resultados preliminares, percebemos que levar em  
conta as trajetórias textuais em nossas análises linguísticas significa demonstrar 
inicialmente que tanto os textos como os contextos estão em permanente fluxo, o 
que nos leva à tese de que para compreender de forma mais analítica os textos é 
preciso perceber as múltiplas recontextualizações que constituem a história de 
determinado texto, ou melhor, ato de fala. 
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6.4 O CORPO PROIBIDO EM LAVOURA ARCAICA: A RELAÇÃO ENTRE A 

LITERATURA E A PSICÁNALISE. 

 
Carlos Ulisses Moreira Pessoa Teixeira Silva (IFCE), ulissesfts@gmail.com 

 
 

RESUMO: Neste trabalho nos propomos a analisar a obra Lavoura Arcaica, de 
Raduan Nassar, por uma perspectiva psicanalítica. Ao  ingressarmos  nesse 
romance, somos conduzidos pelas memórias voluntárias e involuntárias do 
personagem André, que torna-se voz narrativa contundente e intensa ao deixar vir à 
tona seu desejo pela personagem Ana, sua irmã. É dessa forma que nos tornamos 
cúmplices de suas angústias e passamos a filtrar as sensações e percepções 
experimentadas pelas demais personagens da narrativa que são apresentadas sob  
a ótica de André. Guardando uma profunda relação intertextual com a parábola 
bíblica da volta do filho pródigo, a narrativa inicia com Pedro, irmão mais velho de 
André, indo ao seu encontro e procurando resgatá-lo ao lar, cenário 

profundamente marcado pelas ações de duas personagens hegemônicas: a mãe e o 
pai. Ao observarmos a relação de André com a mãe, notamos a existência de um 
complexo de édipo intenso e repleto de sinuosidades que nos ajudam a também 
compreender a relação tempestuosa que o jovem mantém com a figura paterna. 
Diante disso, na composição de nosso trabalho, as teorias psicanalíticas se tornam 
instrumentos basilares para a compreensão da teia literária construída por Raduan 
Nassar. Nossa pesquisa é qualitativa, de cunho bibliográfico, pautada na visão de 
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Freud(1974); Villari (2000); Souza(2002), dentre outros que auxiliaram a 
compreender a relação entre o complexo de édipo e a literatura de Raduan Nassar. 
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6.5 O PAPEL DA LINGUAGEM PARA A FORMAÇÃO DA CONSCIENCIA ÉTICA 
NA RELAÇÃO DOCENTE/DISCENTE EM DANÇA 

 
 

Marineide Furtado Campos (UFRN), mafurca2014@gmail.com 
 
 

RESUMO: Ao se pensar em ética e produção de conhecimento em dança, é preciso 
observar a possibilidade de manter a integridade daquele que ensina e daquele que 
aprende, pois estamos num universo de trocas de saberes que se fazem linguagem. 
A integridade individual e coletiva dos corpos que dançam deve ser preservada, uma 
vez que estamos trabalhando com corpos que se emprestam à dança, em sua 
totalidade e que devem ser respeitados e incluídos, não excluídos. Logo, no  
presente trabalho, objetivamos contribuir para o estudo da compreensão do papel da 
linguagem na formação docente, a partir de um discurso ético na relação 
professor/aluno e assim esclarecer que o uso da linguagem na construção do 
conhecimento sistematizado pode ajudar na melhoria da qualidade do ensino. Para  
o aprofundamento do estudo, recorremos a aspectos referentes à ética em Vázquez 
(1977), Johann (2009), Rios (1994), à prática educativa em Libâneo (1985), e os 
fundamentos desenvolvidos na Pedagogia do corpo (Vianna, Miller, Rodrigues, 
Alexander, Greiner), e a Conscientização corporal (Alexander, Mauss e Miller), numa 
pesquisa essencialmente qualitativa, tendo a linguagem no seu papel principal sob o 
olhar da Linguística Aplicada como área que se amplia a outras áreas, inclusive, à 
escrita da dança. 
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