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APRESENTAÇÃO
O Núcleo Cataphora - Núcleo de Pesquisa em Texto, Gênero e
Discurso - teve origem em 2008 como Grupo de Pesquisa. Surgiu como
resultado de pesquisas na área de gêneros realizadas por mestrandos e
graduandos do Curso de Letras (UFPI), orientados pelo Professor Doutor
Francisco Alves Filho. Em 2013, o Grupo tornou-se oficialmente um núcleo
de pesquisa da Universidade Federal do Piauí. Diante das várias pesquisas
realizadas pelo Grupo, nasceu a necessidade de socializar e discutir os
resultados desses estudos, o que culminou com a criação do I COGITE Colóquio sobre Gêneros & Textos, realizado em 2011.
O COGITE é um evento tanto de divulgação como de discussão de
pesquisas sobre gêneros de texto/discurso e suas relações com a vida
social. A realização do COGITE atende à necessidade da promoção de
reuniões científicas que visem discutir temáticas bem delimitadas, de
modo a se avançar teórica e metodologicamente na abordagem de
fenômenos da vida sociocultural no Brasil e no Piauí. Este evento também
se justifica face à necessidade de fortalecer os grupos e núcleos de
pesquisa locais — caso do Núcleo Cataphora — contribuindo para a
formação e fixação de jovens pesquisadores em nosso Estado. Também
agrega a função de criação de um espaço para divulgação das pesquisas
individuais realizadas por professores, pesquisadores, alunos de
graduação, de pós-graduação e de estudantes que realizam iniciação
científica.
Bem-vindos ao VI COGITE!
Comissão Organizadora

SUMÁRIO

PROGRAMAÇÃO GERAL ............................................................................. 7
PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES ORAIS ........................................ 12
RESUMOS DE CONFERÊNCIA, DEBATE E MESAS-REDONDAS .................. 33
RESUMOS DE SIMPÓSIOS TEMÁTICOS..................................................... 42
RESUMOS DE TRABALHOS EM SIMPÓSIOS TEMÁTICOS .......................... 55

7
PROGRAMAÇÃO GERAL

06 de junho de 2018 (quarta-feira)

Das 8h às 18h Credenciamento
Local: Sala do Núcleo Cataphora

Das 15h às 17h30 Apresentação de trabalhos nos Simpósios Temáticos
Local: Salas do CCHL
Sessão 1 – ST2: “A Multimodalidade em Diálogos”
Sessão 2 – ST4: “Desafios e Possibilidades nas Práticas Escolares com o
Ensino da Língua Portuguesa”
Sessão 3 – ST3: “Ações Instrucionais-Colaborativas em Sequências
Didáticas sobre Leitura e Escrita”
Sessão 4 – ST10: “Práticas de Ensino de Leitura e Escrita: Narrativas da
Experiência Docente em Sala de Aula”
Sessão 5 – ST11: “A Análise do Discurso e o Estudo dos Gêneros”
Às 18h Abertura do VI COGITE
Local: Auditório do CT - Centro de Tecnologia

VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
CADERNO DE RESUMOS E PROGRAMAÇÃO

com texto e leitura”
Local: Auditório do CT - Centro de Tecnologia
O CONCEITO DE TEXTO NOS ESTUDOS DA MULTIMODALIDADE NO
CONTEXTO BRASILEIRO
Thais Ludmila da Silva Ranieri (UFRPE)
MULTIMODALIDADE NA MÍDIA: LEITURA E PERSPECTIVAS EM UM
CONTEXTO EDUCACIONAL
Vânia Soares Barbosa (UFPI)
A MULTIMODALIDADE NA LITERATURA PARA INFÂNCIA: DAS OBRAS
ILUSTRADAS AOS LIVROS-APLICATIVOS
Juliana Pádua S. Medeiros (USP)

07 de junho de 2018 (quinta-feira)

Das 8h às 10h30 Apresentação de trabalhos nos Simpósios Temáticos
Local: Salas do CCHL
Sessão 6 – ST1: A Escola em Tempos Digitais: (Multi)Letramentos,
Tecnologias, Gêneros Textuais e Ensino de Línguas
Sessão 7– ST4: “Desafios e Possibilidades nas Práticas Escolares com o
Ensino da Língua Portuguesa”
Sessão 8 – ST8: “Gêneros Textuais, Referenciação e Intertextualidade”
Sessão 9 – ST5: “Gêneros Acadêmicos: Características e Funcionamento
em Práticas Sociocomunicativas”
VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
CADERNO DE RESUMOS E PROGRAMAÇÃO
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Às 18h30 Mesa-redonda de abertura: “Multimodalidade no trabalho
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Sessão 10 – ST11: “A Análise do Discurso e o Estudo dos Gêneros”

Das 11h às 12h30 Debate Cataphora e Dileta – Gêneros acadêmicos e
culturas disciplinares
Local: Auditório do CCHL
CENAS DE ESCRITA DE PROJETOS DE DISSERTAÇÃO
Núcleo de Pesquisa em Texto, Gênero e Discurso CATAPHORA (UFPI)
Francisco Alves Filho (UFPI)
Bruno Diego de Resende Castro (UFPI/UFC)
Emanoel Barbosa de Sousa (UFPI/UFC)
GÊNEROS ACADÊMICOS: UM MOSAICO DE CULTURAS DISCIPLINARES
Grupo de Pesquisa em Discurso, Identidade e Letramento
Acadêmicos – DILETA (UECE)
Cibele Gadelha Bernardino (UECE)
Nícollas Oliveira Abreu (UECE)

Das 15h às 17h30 Apresentação de trabalhos nos Simpósios
Temáticos
Local: Salas do CCHL
Sessão 11 – ST4: “Desafios e Possibilidades nas Práticas Escolares com
o Ensino da Língua Portuguesa”
Sessão

12

–

ST5:

“Gêneros

Acadêmicos:

Características

e

Funcionamento em Práticas Sociocomunicativas”
Sessão 13 – ST8: “Gêneros Textuais, Referenciação e Intertextualidade”

VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
CADERNO DE RESUMOS E PROGRAMAÇÃO

Experiência Docente em Sala de Aula”
Sessão 15 – ST11:“A Análise do Discurso e o Estudo dos Gêneros”
Sessão 16 – ST11: “A Análise do Discurso e o Estudo dos Gêneros”

Às 18h Mesa-redonda: “Gêneros no mundo do trabalho e sua
aplicabilidade no ensino instrumental de línguas”
Local: Auditório do CCHL
ANÁLISE DE GÊNERO EM CONTEXTO PROFISSIONAL: UM ESTUDO DE
MEMORANDOS NO ÂMBITO DO IFPE/CAMPUS RECIFE (1973-2014) –
Valfrido da Silva Nunes (IFPE)
ANÁLISE DE GÊNERO TEXTUAL NA CONCEPÇÃO SOCIORRETÓRICA:
ESTUDO DO OFÍCIO E SEUS USOS NA CORRESPONDÊNCIA
ADMINISTRATIVA OFICIAL E EMPRESARIAL
Maria Inez Matoso Silveira (UFAL)

Às 19h30 Coquetel e Apresentação Musical

08 de junho de 2018 (sexta-feira)

De 9h30 às 12h Apresentação de trabalhos nos Simpósios Temáticos
Local: Salas do CCHL

VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
CADERNO DE RESUMOS E PROGRAMAÇÃO
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Sessão 14 – ST10: “Práticas de Ensino de Leitura e Escrita: Narrativas da

Tecnologias, Gêneros Textuais e Ensino de Línguas”
Sessão 18 – ST10: “Práticas de Ensino de Leitura e Escrita: Narrativas da
Experiência Docente em Sala de Aula”
Sessão 19 – ST6: “Gêneros Discursivos e Relações Axiológico-Dialógicas”
Sessão 20 – ST7: “Gêneros Textuais Multimodais e Tecnologias:
Ensinando e Aprendendo no Século XXI”
Sessão 21 – ST10: “Práticas de Ensino de Leitura e Escrita: Narrativas da
Experiência Docente em Sala de Aula”

Das 15h às 17h30

Apresentação de trabalhos nos Simpósios

Temáticos
Local: Salas do CCHL
Sessão

22

–

ST5:

“Gêneros

Acadêmicos:

Características

e

Funcionamento em Práticas Sociocomunicativas”
Sessão 23 – ST8: “Gêneros Textuais, Referenciação e Intertextualidade”
Sessão 24 – ST9: “Interfaces Entre Estudos Linguísticos de LIBRAS e
Texto, Gênero e Discurso”
Sessão 25 – ST10: “Práticas de Ensino de Leitura e Escrita: Narrativas da
Experiência Docente em Sala de Aula”

Às 18h Conferência de Encerramento
Local: Auditório do CCHL

VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
CADERNO DE RESUMOS E PROGRAMAÇÃO
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Sessão 17 – ST1: “A Escola em Tempos Digitais: (Multi)Letramentos,

Às 19h30 Encerramento e sorteio de livros

VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
CADERNO DE RESUMOS E PROGRAMAÇÃO
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GÊNEROS: DISPOSITIVOS DE INTERLOCUÇÃO QUE ORGANIZAM AS
INTERAÇÕES ENTRE SERES HUMANOS
Adail Sobral (UCPEL)
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PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES ORAIS

06 de junho - Das 15h às 17h30

SESSÃO 1 – ST2: “A MULTIMODALIDADE EM DIÁLOGOS”
Local: SALA DE VÍDEO 2
1. O RECURSO DA MODALIZAÇÃO VERBO-GESTUAL EM ENTREVISTAS
DO RODA VIVA
Ivanilson José da Silva (PPGL-UFPE/FACEPE)
2. MULTIMODALIDADE E ENSINO: A COERÊNCIA INTERSEMIÓTICA NA
PRODUÇÃO TEXTUAL DE ALUNOS DE UMA ESCOLA ESTADUAL DE
PERNAMBUCO
Erika Maria Santos de Araujo (UFAL)
3. CONFIGURAÇÃO GENOLÓGICA:
TEXTO/DISCURSO LITERÁRIO
Hugo Lenes Menezes (IFPI)

UMA

ABORDAGEM

4. UM ESTUDO DA MULTIMODALIDADE EM CARTAS LITERÁRIAS
Maria Margarete Fernandes de Sousa (UFC/GETEME)

SESSÃO 2 – ST4: “DESAFIOS E POSSIBILIDADES NAS PRÁTICAS
ESCOLARES COM O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA”
Local: SALA 317

VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
CADERNO DE RESUMOS E PROGRAMAÇÃO

DO

2. A ESTILÍSTICA DO GÊNERO DISCURSIVO NO ENSINO DE LÍNGUA
MATERNA
Eliane Pereira dos Santos (UFMA) e Valdulce R. Cruz Sousa
(Anhanguera)
3. O GÊNERO TEXTUAL MIDIÁTICO: DESAFIOS E CONTRIBUIÇÕES NA
PRÁTICA DE LEITURA
Maria Goreth de Sousa Varão (UFPI)
4. MACUNAÍMA, DE ROMANCE A HQ: UMA PRÁTICA DE
RETEXTUALIZAÇÃO COM UMA TURMA DE ENSINO MÉDIO DO IFPI
CAMPUS PARNAÍBA
Fabiana Gomes Amado (IFPI) e Hannah Isabel Sousa Aragão Silva (IFPI)

SESSÃO 3 – ST3: “AÇÕES INSTRUCIONAIS-COLABORATIVAS EM
SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS SOBRE LEITURA E ESCRITA”
Local: SALA DE VÍDEO 1
1. A MOTIVAÇÃO COMO PROVOCAÇÃO PARA A LEITURA LITERÁRIA
Amanda Tamires Morais Gonçalves (UECE)
2. SEQUÊNCIA DIDÁTICA DE LEITURAS PARA CONSTRUÇÃO DE
SENTIDO TEXTUAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA COM ALUNOS SURDOS
DA UFPI
Maria da Luz Oliveira Dias (UFPI)
3. DESENVOLVENDO A ESCRITA NA SALA DE AULA: LEITURA E
RETEXTUALIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS
VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
CADERNO DE RESUMOS E PROGRAMAÇÃO
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1. A LINGUAGEM NÃO VERBAL EM GÊNEROS DA ESFERA
PUBLICITÁRIA: UMA PROPOSTA DE LEITURA MULTIMODAL
Talita Ferreira da Silva de Brito Arruda (UECE) e Suelene Silva Oliveira
(UECE)

4. REFLEXÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DE PERGUNTAS DE ATIVIDADES
DE COMPREENSÃO LEITORA EM LIVRO DIDÁTICO
Lara Luiza de Oliveira Santos (UFPI) e Raíssa Martins Brito (UFPI)
5. O PAPEL DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA NA FORMAÇÃO DE
LEITORES LITERARIOS: UM ESTUDO NA BIBLIOTECA “PROF. SEVERINO
FRANCISCO ” DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT)
Nilo Marinho Pereira Junior (UFT)
6. COESÃO TEXTUAL: MECANISMOS DE COESÃO REFERENCIAL EM
TEXTOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Marcus Antonio de Sousa Filho (UFPI) e Maria Angélica Freire de
Carvalho (UFPI)

SESSÃO 4 – ST10: “PRÁTICAS DE ENSINO DE LEITURA E ESCRITA:
NARRATIVAS DA EXPERIÊNCIA DOCENTE EM SALA DE AULA”
Local: SALA 340B
1. ENTRE CITAÇÃO, AUTORIA E PLÁGIO NA ESCRITA CIENTÍFICA DE
ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO
José Cezinaldo Rocha Bessa (UERN)
2. O PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA DE CRÔNICAS EM SALA DE
AULA: UMA EXPERIÊNCIA REFLEXIVA
Lafity dos Santos Alves (IDB/CATAPHORA) e Raimunda da Conceição
Silva (IDB/ UFPI)
3. O FANZINE NA SALA DE AULA: UMA PROPOSTA DE LETRAMENTO E
DE MARCAS AUTORAIS NA PRODUÇÃO ESCRITA DE ALUNOS DA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Amanda Almeida Alencar de Souza (UECE)
VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
CADERNO DE RESUMOS E PROGRAMAÇÃO
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Yasmin Thuanny Damasceno de Oliveira (UFPI)

5. UM CARROSSEL DE LEITURA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Marcos Suel dos Santos (Universidade Cândido Mendes)

SESSÃO 5 – ST11: “A ANÁLISE DO DISCURSO E O ESTUDO DOS
GÊNEROS”
Local: SALA 316
1. O ORALISMO E SUA ATUALIZAÇÃO NO DISCURSO SOBRE O
IMPLANTE COCLEAR
Clevisvaldo Pinheiro Lima (UFPI)
2. O PROCESSO DE REELABORAÇÃO DA WEBNOTÍCIA DO G1 E AS
FUNÇÕES DISCURSIVAS DO INFOGRÁFICO
Francisco Marques Sampaio (UFC)
3. SENTIDOS DE “SUPERAÇÃO” NO DISCURSO SOBRE A INCLUSÃO
EDUCACIONAL DE SURDOS NO ESTADO DO PIAUÍ: UMA ANÁLISE
DISCURSIVA EM NOTÍCIAS DO JORNAL MEIO NORTE
Valdeny Costa de Aragão Campelo (UFPI)
4. DA VIOLÊNCIA DO DISCURSO AO DISCURSO DA VIOLÊNCIA:
CONSTRUÇÕES MIDIÁTICAS ACERCA DA VIOLÊNCIA URBANA
Cássio Eduardo Soares Miranda (UFPI)
5. FOLHA DE S. PAULO: DA PRODUÇÃO DE SENTIDOS ACERCA DA
DIVERSIDADE E DA DEFICIÊNCIA NAS ESCOLAS REGULARES NACIONAIS
Maraisa Lopes (UFPI)
VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
CADERNO DE RESUMOS E PROGRAMAÇÃO
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4. AS ESTRATÉGIAS DE LEITURA UTILIZADAS POR CRIANÇAS DE 8 E 9
ANOS, NA LEITURA DE HQ’S DA TURMA DA MÔNICA: PERCEPÇÕES
QUE DIRECIONAM O ELABORAR DO PROFESSOR
Thâmara Talyta Alves de Andrade Uchôa (UFPI)

SESSÃO 6 – ST1: “A ESCOLA EM TEMPOS DIGITAIS:
(MULTI)LETRAMENTOS, TECNOLOGIAS, GÊNEROS TEXTUAIS E ENSINO
DE LÍNGUAS”
Local: SALA DE VÍDEO 1
1. A LEITURA DE MEMES EM TECNOLOGIAS DIGITAIS
Idjane Mendes de Freitas Macêdo (UNICAP)
2. DIFERENTES TICS NO ENSINO E NA APRENDIZAGEM DE INGLÊS PARA
ALUNOS SURDOS: UM OLHAR SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA
Alexandra Aparecida de Oliveira (IFSudestemg – Campus São João delRei)
3. LETRAMENTOS EMERGENTES NO CONTEXTO DA CIBERCULTURA: O
QUE DIZEM OS LIVROS DIDÁTICOS SOBRE OS GÊNEROS
MULTISSEMIÓTICOS
Manuel Álvaro Soares dos Santos (UFAL)
4. MODELO DIDÁTICO DO GÊNERO DIGITAL HISTÓRIAS EM
QUADRINHOS
Luana Fossatti Testa (UTFPR)
5. LÍNGUA PORTUGUESA PARA SURDOS: POTENCIALIDADES DE
ENSINO COM TECNOLOGIAS DIGITAIS
Vicente de Lima-Neto (UFERSA)

VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
CADERNO DE RESUMOS E PROGRAMAÇÃO
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07 de junho - Das 8h às 10h30

Local: SALA 317
1. OS PERFIS HUMORÍSTICOS DE INSTAGRAM COMO POSSIBILIDADE
PEDAGÓGICA PARA O ENSINO DE LÍNGUA MATERNA
Osilene Xavier do Nascimento (UESPI) e Antonio Artur Silva Cantuário
(UESPI)
2. REFLEXÕES SOBRE PRÁTICAS ESCOLARES E LEITURA NA ESCOLA: O
TEXTO MOTIVADOR REALMENTE MOTIVA?
Júlia Maria Muniz Andrade (UFPI) e Alceane Bezerra Feitosa (UFPI)
3. AS PRÁTICAS DE ORALIDADE NA ESCOLA: DISCUTINDO O GÊNERO
SEMINÁRIO
Evaldo Ribeiro de Andrade (UESPI)
4. A ORALIDADE NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA: UMA ANÁLISE
DE LIVROS DIDÁTICOS
Elaine Cristina Forte-Ferreira (UFERSA) e Leiliane Aquino Noronha
(UFERSA)
5. ORALIDADE EM FOCO: UM TRABALHO COM OS GÊNEROS TEXTUAIS
SEMINÁRIO E LETRA DE MÚSICA NAS AULAS DE PORTUGUÊS
Vânia Maria Oliveira de Araújo (UECE)

SESSÃO 8 – ST8: “GÊNEROS TEXTUAIS, REFERENCIAÇÃO E
INTERTEXTUALIDADE”
VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
CADERNO DE RESUMOS E PROGRAMAÇÃO
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SESSÃO 7 – ST4: “DESAFIOS E POSSIBILIDADES NAS PRÁTICAS
ESCOLARES COM O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA”

1. A RECATEGORIZAÇÃO METAFÓRICA E A PERSPECTIVA
MULTIMODAL COMO EXERCÍCIO DE ANÁLISE NOS RÓTULOS DA
SALON LINE
Domingos Vieira dos Santos Junior (UEMA/CESC)
2. A RECATEGORIZAÇÃO SEM MENÇÃO DE EXPRESSÃO REFERENCIAL:
UMA ESTRATÉGIA ARGUMENTATIVA
Jeydson Jonys Barros Batista (UESPI)
3. ASPECTOS DA ARGUMENTAÇÃO E DA RECATEGORIZAÇÃO
METAFÓRICA NO GÊNERO SERMÃO ORAL
Max Silva da Rocha (UNEAL)
4. ARGUMENTAÇÃO E REFERENCIAÇÃO: UMA ANÁLISE DO GÊNERO
SPOT
Maria Francisca Oliveira Santos (UNEAL)
5. A REFERENCIAÇÃO E O DESTINO DO RÉU DE UM HOMICÍDIO
DOLOSO
Deborah Andrade Leal (UFAL)

SESSÃO 9 – ST5: “GÊNEROS ACADÊMICOS: CARACTERÍSTICAS E
FUNCIONAMENTO EM PRÁTICAS SOCIOCOMUNICATIVAS”
Local: SALA 340B
1. APRESENTANDO O GÊNERO ARTIGO ACADÊMICO: UMA INCURSÃO
POR DIFERENTES CULTURAS DISCIPLINARES
Cibele Gadelha Bernardino (UECE) e Dawton Lima Valentim (UECE)
2. A CONFIGURAÇÃO SOCIORRETÓRICA DA INTRODUÇÃO DE ARTIGOS
ACADÊMICOS DE SOCIOLINGUÍSTICA VARIACIONISTA
VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
CADERNO DE RESUMOS E PROGRAMAÇÃO
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Local: SALA DE VÍDEO 2

3. A UNIDADE RETÓRICA DE CONCLUSÃO EM ARTIGOS ACADÊMICOS
EMPÍRICOS DA CULTURA DISCIPLINAR DA ÁREA DE PSICOLOGIA
Nícollas Oliveira Abreu (UECE)
4. UMA PROPOSTA DE CONFIGURAÇÃO SOCIORRETÓRICA PARA A
SEÇÃO DE INTRODUÇÃO DO ARTIGO ACADÊMICO NA CULTURA
DISCIPLINAR DA ÁREA DE HISTÓRIA
Tatiane Lima de Freitas (UECE) e Jorge Tércio Soares Pacheco (UECE)

SESSÃO 10 – ST11: “A ANÁLISE DO DISCURSO E O ESTUDO DOS
GÊNEROS”
Local: SALA 316
1. FILME: GÊNERO OU TIPO DISCURSIVO? A CONSTRUÇÃO DO ETHOS
DO PERSONAGEM CECIL GAINES EM “O MORDOMO DA CASA
BRANCA”
Rita de Cássia Macêdo Costa (UFPI)
2. AUTORIA NO CIBERESPAÇO: OS LIMITES ENTRE A DISPERSÃO E A
UNICIDADE NO HIPERTEXTO
Fernanda Martins Luz Barros (UFPI)
3. O AMOR E NO SÉCULO XXI: UMA CONSTRUÇÃO DE SENTIDO
ATRAVÉS DE IMAGENS RETIRADAS DO FACEBOOK
Paula Celma Assunção de Sousa (UEMA/CESTI) e Raimundo Nonato da
Silva Junior (UEMA/CESTI)
4. UMA CONSTRUÇÃO GENÉRICA: ETHOS E ESTRATÉGIAS
DISCURSIVAS DO PROF. RON JONES NO DOCUMENTÁRIO “A TERCEIRA
ONDA”
Gisela Andreza dos Santos (UFPI)
VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
CADERNO DE RESUMOS E PROGRAMAÇÃO
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Ametista de Pinho Nogueira (UECE)

07 de junho - Das 15h às 17h30

SESSÃO 11 – ST4: “DESAFIOS E POSSIBILIDADES NAS PRÁTICAS
ESCOLARES COM O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA”
Local: SALA DE VÍDEO 2
1. O TRABALHO COM O GÊNERO TEXTUAL ARTIGO DE OPINIÃO: DOS
DOCUMENTOS OFICIAIS ÀS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO TEXTUAL
Anderson Jose de Paula (IFSP/VTP-UFMS/CPTL/PROFLETRAS)
2. GÊNERO PROPAGANDA: A CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO DE
ESCRITA BASEADO NO DIALOGISMO BAKHTINIANO
Maria Eliana Ferreira Fernandes (UESPI)
3. O GÊNERO HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NO LIVRO DIDÁTICO PARA
VIVER JUNTOS – PORTUGUÊS
Pérola de Sousa Santos (UESPI) e Bárbara Olímpia Ramos de Melo
(UESPI)
4. O GÊNERO CORDEL NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA: UM
FAZER EM PROCESSO
Darlene Silva dos Santos (UNEAL)
5. LETRAMENTO, GÊNEROS TEXTUAIS E ESFERA CULTURAL NO ENSINO
MÉDIO
VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
CADERNO DE RESUMOS E PROGRAMAÇÃO
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5. O CONTRATO DE COMUNICAÇÃO MIDIÁTICO EM COLUNAS DE
OPINIÃO DA REVISTA CARTA CAPITAL
André de Moura Carvalho (UFPI) e João Benvindo de Moura (UFPI)

SESSÃO 12 – ST5: “GÊNEROS ACADÊMICOS: CARACTERÍSTICAS E
FUNCIONAMENTO EM PRÁTICAS SOCIOCOMUNICATIVAS”
Local: SALA 317
1. COMPARATIVO DA SEÇÃO CONSIDERAÇÕES FINAIS DE
MONOGRAFIAS DAS ÁREAS DE LINGUÍSTICA E BIOLOGIA
Ana Jackelline Pinheiro Porto (UFPI) e Jaqueline Salviano de Sousa
(UFPI)
2. ORGANIZAÇÃO RETÓRICA DA SEÇÃO DE INTRODUÇÃO DE
MONOGRAFIAS DOS CURSOS DE LETRAS E BIOLOGIA
Cleidiane Silva Pereira (UFPI – Pibid/Cataphora Beta) e Jancen Sérgio
Lima de Oliveira (UFPI – Pibid/Cataphora Beta)
3. A ORGANIZAÇÃO RETÓRICA DA SEÇÃO DE METODOLOGIA EM TCCs
NAS ÁREAS DE LINGUÍSTICA E BIOLOGIA
Amanda Gabriella Lima Leal (UFPI) e Ana Karolina de Melo Pessoa
Oliveira (UFPI)
4. A RELAÇÃO ENTRE O PROJETO DE PESQUISA NA DISCIPLINA DE TCC
I E A VIDA ACADÊMICA DOS GRADUANDOS EM LETRAS PORTUGUÊS
DA UFPI
Emanoel Barbosa de Sousa (UFPI/UFC)
5. PRÁTICAS DISCURSIVAS NA UNIVERSIDADE: O DESAFIO DA
LEITURA/ESCRITA ACADÊMICA PARA GRADUANDOS INICIANTES
Renata Freitas de Oliveira (IFPI)

VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
CADERNO DE RESUMOS E PROGRAMAÇÃO
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Gilmarley Lima de Sousa (UFPI/CTF/LPT/CNPq) e Rawane Soares Santos
(UFPI/CTF/LPT)

Local: SALA DE VÍDEO 1
1. ANÁLISE DOS ASPECTOS REFERENCIAIS E CONVERSACIONAIS NO
GÊNERO ENTREVISTA ORAL
Amanda Maria Dos Santos Machado (UNEAL) e Jonnas Nichollas de Lima
Costa (UNEAL)
2. A TRADIÇÃO DISCURSIVA CARTA PESSOAL NO ENSINO DE LÍNGUA
PORTUGUESA: PROPOSTAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO MÉDIO
Cícero Barboza Nunes (UFRPE/UAST/AESET)
3. RECATEGORIZAÇAO: UM ESTUDO DE SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS
Héberton Mendes Cassiano (UESPI)
4. A CONSTRUÇÃO DOS SENTIDOS EM TEXTOS MULTIMODAIS VIA
PROCESSOS DE RECATEGORIZAÇÃO: UM OLHAR SOCIOCOGNITIVO
Marcos Helam Alves da Silva (UESPI)
5. ANÁLISE DE ASPECTOS FUNCIONAIS DO GÊNERO MEME
Leila Patrícia de Sousa Rosa (UESPI)

SESSÃO 14 – ST10: “PRÁTICAS DE ENSINO DE LEITURA E ESCRITA:
NARRATIVAS DA EXPERIÊNCIA DOCENTE EM SALA DE AULA”
Local: SALA 340B
1. RELATOS DE EXPERIÊNCIAS: ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Natali Nartene Melo (UFMA) e Sandra Regina Gomes Bonfim (UFMA)
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SESSÃO 13 – ST8: “GÊNEROS TEXTUAIS, REFERENCIAÇÃO E
INTERTEXTUALIDADE”

3. A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL PARA OS FUTUROS PEDAGOGOS
Maria Suzana Almeida da Silva (UFMA) e Irislene Paiva Araújo (UFMA)
4. ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM OLHAR
SOBRE A PRÁTICA DOCENTE NO MUNICÍPIO DE CODÓ-MA
Maria Mary Salazar Nogueira Brandão (UFMA) e Franciele Vieira da
Cunha (UFMA)
5. OS DESAFIOS DE ALFABETIZAR LETRANDO: DESBRAVANDO
CONHECIMENTOS
Sílvia Maria Alves Pinto Sousa (SEMED)

SESSÃO 15 – ST11: “A ANÁLISE DO DISCURSO E O ESTUDO DOS
GÊNEROS”
Local: SALA 316
1. A LÍNGUA PORTUGUESA NA BASE NACIONAL COMUM
CURRICULAR- BNCC: UMA ANÁLISE SOB A HISTÓRIA DAS IDEAIS
LINGUÍSTICAS
Marcos Paulo de Sousa Araújo (UFPI)
2. SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS NO ENSINO DE GÊNEROS TEXTUAIS
Márcia Antônia Dias Catunda (UECE)
3. EXPECTATIVAS ACERCA DA ORGANIZAÇÃO RETÓRICA DE
PROJETOS DE PESQUISA PRESENTES EM EDITAIS DE PROGRAMAS
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA
VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
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2. EXPERIÊNCIA DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A INFLUÊNCIA
LITERÁRIA COMO INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE
ÉTNICA
Tercilia Mária da Cruz Silva (UFMA) e Laiane Morais de Almeida (UFMA)

4. ABORDAGEM DE GÊNEROS DISCURSIVOS EM TURMAS DO CICLO
DE ALFABETIZAÇÃO DE CAXIAS-MA
Kerleiane de Sousa Oliveira (UFPI)
5. A (IR) REPETIBILIDADE DO DISCURSO SOBRE O GÊNERO TEXTUAL
DISSERTAÇÃO ESCOLAR NO ENEM: PERSPECTIVAS DE ANÁLISE
Vanessa Raquel Soares Borges (SEDUC-PI)

SESSÃO 16 – ST11: “A ANÁLISE DO DISCURSO E O ESTUDO DOS
GÊNEROS”
Local: SALA 323L
1. UMA ANÁLISE DISCURSIVA DO “SILENCIAMENTO” DA ESCRITORA
MARIA FIRMINA DOS REIS NA LITERATURA BRASILEIRA
Nathalie de Jesus Maria Ribeiro (UEMA)
2. UM ERRO JUDICIÁRIO: UM ESTUDO DO ETHOS DISCURSIVO NA
OBRA OS IRMÃOS KARAMÁZOV, DE FIÓDOR DOSTOIÉVSKI
Patrícia Rodrigues Tomaz (UFPI)
3. O GÊNERO CARTA PESSOAL E O DISCURSO LITERÁRIO BYRONIANO
Célia de Freitas Araújo Neta (UFPI) e Marília Mesquita Queiroz (UFPI)
4. A ORGANIZAÇÃO DO DISCURSO NARRATIVO NO GÊNERO TIRINHA:
OS IMAGINÁRIOS SOCIODISCURSIVOS ACERCA DA MAFALDA
Adriana Rodrigues de Sousa (UFPI)
5. O GÊNERO CONTO: CENAS ENUNCIATIVAS E IMAGINÁRIOS
SOCIODISCURSIVOS
Iara Silva de Souza (UFPI)
VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
CADERNO
RESUMOS
E PROGRAMAÇÃO
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Maria Edite Moura Gomes (UFPI)
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SESSÃO 17 – ST1: “A ESCOLA EM TEMPOS DIGITAIS:
(MULTI)LETRAMENTOS, TECNOLOGIAS, GÊNEROS TEXTUAIS E ENSINO
DE LÍNGUAS”
Local: SALA DE VÍDEO 2
1. LETRAMENTO: TEORIAS E ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUEM COM
PRÁTICAS DOCENTES
Adane Hywston Ferreira de Sousa (UFPI)
2. MULTILETRAMENTOS: O USO DE TEXTOS DIGITAIS MULTIMODAIS
COMO MOTIVADORES DA PRODUÇÃO ESCRITA NAS AULAS DE
REDAÇÃO
Ana Maria Alves de Brito (SEDUC)
3. A EXPRESSÃO CULTURAL INTERMEDIADA PELA PRODUÇÃO DE
CURTAS-METRAGENS COMO SUPORTE LINGUÍSTICO NO ENSINO DE
LÍNGUA ESPANHOLA
Márcio Leonardo Lima Pereira (IFPI)
4. O PROJETO TV RADIOTEC DO LABORATÓRIO DE LEITURA E
PRODUÇÃO TEXTUAL DE FLORIANO/ UFPI: REDES SOCIAIS E
LETRAMENTO NO ENSINO MÉDIO
José Ribamar Lopes Batista Júnior (UFPI/CTF/LPT/CNPq) e Pedro Carlos
Leal Miranda (UFPI/CTF/LPT/CNPq)

SESSÃO 18 – ST10: “PRÁTICAS DE ENSINO DE LEITURA E ESCRITA:
NARRATIVAS DA EXPERIÊNCIA DOCENTE EM SALA DE AULA”
VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
CADERNO DE RESUMOS E PROGRAMAÇÃO

1. UMA EXPERIÊNCIA COM LEITURA E PRODUÇÃO DE CRÔNICAS NA
EJA
Larissa Nascimento de Oliveira (UESPI) e Alinne Souza Andrade (UESPI)
2. NÍVEL DE ESCRITA NA PRODUÇÃO DE GÊNEROS TEXTUAIS: A PARTIR
DE UMA EXPERÊNCA DO PIBEU
Janaira Caroline da Silva Rodrigues (UESPI)
3. O PIBID E A FORMAÇÃO DOCENTE: UMA ANÁLISE DAS ATIVIDADES
REALIZADAS NO CENTRO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI)
MARCOS PARENTE, EM PICOS – PI
Arissandra Andréia dos Santos (UFPI) e Elaine Maria Luz Barbosa (UFPI)
4. METODOLOGIA DE ENSINO DA LEITURA DE GÊNEROS TEXTUAIS: A
PARTIR DE UMA PROPOSTA DO PIBEU
Maria Caroline da Luz Sousa (UESPI)
5. A ABORDAGEM BAKHTINIANA DE GÊNEROS DO DISCURSO NO
ENSINO DE LÍNGUA MATERNA: UMA ANÁLISE DE PRODUÇÕES
CIENTÍFICAS BRASILEIRAS
Jakelyne Santos Apolônio (UERN) e Mayrla Correia Bento (UERN)

SESSÃO 19 – ST6: “GÊNEROS DISCURSIVOS E RELAÇÕES AXIOLÓGICODIALÓGICAS”
Local: SALA 323L
1. ANÁLISE SOCIORRETÓRICA DO GÊNERO FOLDER TURÍSTICO
Maria Inez Matoso Silveira (UFAL)
2. GÊNERO DISCURSIVO FICCIONAL TELENOVELA E AS INTERFACES
COM OS CONTEXTOS REAIS
VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
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Local: SALA DE VÍDEO 1

3. DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA – DDS: QUE GÊNERO É ESSE?
Andréia Dellano Mendes Nunes (UFMA) e Marize Barros Rocha Aranha
(UFMA)
4. GÊNERO CHARGE: HUMOR E A CONSTRUÇÃO DE SUBJETIVIDADE
NO FACEBOOK
José Luan Sousa Oliveira (UEMA)
5. O UNIVERSO DIGITAL E SEUS DISCURSOS SOBRE A ESCRITA
CIENTIFICA
Nara Karolina de Oliveira Silva (UERN) e Fernando Monteiro Oliveira
(UERN)
6. SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA: UMA BREVE DISCUSSÃO
SOBRE QUESTÕES IDEOLÓGICAS E FATORES CONTEXTUAIS QUE
INTEGRAM O GÊNERO PROPAGANDA SOCIAL
Lucinete Maria da Silva (IFPI)

SESSÃO 20 – ST7: “GÊNEROS TEXTUAIS MULTIMODAIS E
TECNOLOGIAS: ENSINANDO E APRENDENDO NO SÉCULO XXI”
Local: SALA DE DEFESA DE TESE
1. O LETRAMENTO ATRAVÉS DO GÊNERO CARTÃO-POSTAL: UMA
PROPOSTA SOCIOEDUCATIVA PARA AS AULAS DE ESPANHOL COMO
LÍNGUA ESTRANGEIRA
Carmem Lúcia Alves e Silva (UESPI)
2. ANÁLISE DE COMPOSIÇÕES MULTIMODAIS INSTITUCIONAIS NO
LIVRO DE CONVERSAÇÃO I DO CURSO DE LETRAS
ESPANHOL/EAD/UESPI
Leiliane de Vasconcelos Silva (UESPI)
VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
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Francisco Renato Lima (UFPI) e Safira Ravenne da Cunha Rêgo (UEMA)

4. MULTIMODALIDADE E ENSINO EM GÊNEROS ESCOLARES NA SALA
DE AULA
Maria Gabriela de Sousa Oliveira (UFPI) e Juscelino Francisco do
Nascimento (UFPI)

SESSÃO 21 – ST10: “PRÁTICAS DE ENSINO DE LEITURA E ESCRITA:
NARRATIVAS DA EXPERIÊNCIA DOCENTE EM SALA DE AULA”
Local: SALA 318
1. LETRAMENTO LITERÁRIO: UMA INVESTIGAÇÃO ACERCA DAS
PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA DE POESIAS NO ENSINO
FUNDAMENTAL EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE ARAGUAÍNA-TO
Leomar Alves de Sousa (UFT)
2. “E O COENTRO LEVOU”: RELAÇÕES INTERTEXTUAIS EM ANÚNCIOS
DA EMPRESA HORTIFRUTI APLICADAS AO ENSINO
Francisca Verônica Araújo Oliveira (IDB) e Beatrice Nascimento
Monteiro (IDB)
3. PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA NAS AULAS DE GEOGRAFIA
Fábia Edwirgens Gonçalves Benvindo (UFPI)
4. LETRAMENTO DIGITAL: LEITURA E PRODUÇÃO NO AMBIENTE
VIRTUAL
Thaísa Renata Bacelar dos Santos (IFPI)
VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
CADERNO
DE RESUMOS
E PROGRAMAÇÃO
08 de
junho - Das
15h às 17h30
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3. MULTIMODALIDADE E TECNOLOGIA: A MATRIZ VERBAL DA
LINGUAGEM EM BLOGS PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA
PORTUGUESA
Naziozênio Antonio Lacerda (UFPI) e Geovan Pedro Silva de Macedo
(UFPI)
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SESSÃO 22 – ST5: “GÊNEROS ACADÊMICOS: CARACTERÍSTICAS E
FUNCIONAMENTO EM PRÁTICAS SOCIOCOMUNICATIVAS”
Local: SALA DE VÍDEO 2
1. A ORGANIZAÇÃO RETÓRICA DA SEÇÃO DE CONCLUSÃO DO GÊNERO
ARTIGO ACADÊMICO DA ÁREA DE LINGUÍSTICA
Carmem Lúcia da Cunha Rocha (UFPI) e Thalita Christina Cavalcante
Arré (UFPI)
2. ANÁLISE DAS CITAÇÕES NAS SEÇÕES DE FUNDAMENTAÇÃO
TEÓRICA DE ARTIGOS DE PESQUISA DA ÁREA DE LINGUÍSTICA
Carolina Aurea Cunha Rio Lima (UFPI)
3. PRÉ-PROJETOS DE MESTRADO DE LINGUÍSTICA E LITERATURA: UMA
VISÃO DOS AUTORES
Bruno Diego de Resende Castro (UFC)
4. A ORGANIZAÇÃO RETÓRICA NA SEÇÃO DE METODOLOGIA DE
ARTIGOS ACADÊMICOS EM SUBÁREAS DA LINGUÍSTICA
Ana Caroline Moura Teixeira (UFPI) e Thiago de Sousa Amorim (UFPI)
5. OS RECURSOS LÉXICO-GRAMATICAIS DA SEÇÃO DE JUSTIFICATIVA
EM PRÉ-PROJETOS DE PESQUISA EM CULTURAS DISCIPLINARES
DISTINTAS
Leonardo da Cunha Sousa (UFPI)

SESSÃO 23 – ST8: “GÊNEROS TEXTUAIS, REFERENCIAÇÃO E
INTERTEXTUALIDADE”
VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
CADERNO DE RESUMOS E PROGRAMAÇÃO

1. OS PROCESSOS REFERENCIAIS E A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS EM
CONTOS
Noemi Kelly de Oliveira Cruz (UESPI)
2. A CONSTRUÇÃO DOS REFERENTES DA “BATALHA DO CENTRO
CÍVICO” NO JORNAL ONLINE GAZETA DO POVO
Ismael Paulo Cardoso Alves (UFPI)
3. AS CONSTRUÇÕES ARGUMENTATIVAS EM EDITORIAS DO JORNAL O
GLOBO SOBRE A OPERAÇÃO CARNE FRACA
Francisco Herbert da Silva (UESPI)
4. A CONSTRUÇÃO DE REFERENTES EM COMENTÁRIOS DO JORNAL
FAROL DE NOTÍCIAS: COMEMORAÇÃO DO DIA DA VISIBILIDADE
LÉSBICA
Bruno Huann da Silva Nogueira (UFRPE/UAST) e Thaís Ludmila da Silva
Ranieri (UFRPE/UAST)
5. O DÉTOURNEMENT NA CONSTRUÇÃO DE DITADOS POLÍTICOS: UM
EXERCÍCIO DE ANÁLISE
Quésia dos Santos Alves (UESPI)

SESSÃO 24 – ST9: “INTERFACES ENTRE ESTUDOS LINGUÍSTICOS DE
LIBRAS E TEXTO, GÊNERO E DISCURSO”
Local: SALA 323L
1. ESTRATÉGIAS DE RETEXTUALIZAÇÃO UTILIZADAS POR SURDOS NA
LEITURA DE TEXTOS EM PORTUGUÊS
Maria do Rosário Alves da Silva (UFPI)
VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
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Local: SALA DE DEFESA DE TESE

3. ESTRATÉGIAS DESENVOLVIDAS POR PROFESSORES SURDO E
OUVINTE NO ENSINO DE LIBRAS PARA CRIANÇAS SURDAS NO CAS-PI
E APAE-PI
Francisca Lidiane de Sousa Lima (UFPI) e Sanatiana Gomes Alencar
(UFPI)
4. A AQUISIÇÃO DE LIBRAS COMO SEGUNDA LÍNGUA POR
ESTUDANTES OUVINTES DE LETRAS-LIBRAS A PARTIR DO CONTATO
COM ALUNOS SURDOS
Dalva Brandão Viana (UFPI) e Heron Ferreira da Silva (UFPI)
5. A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS DE TEXTOS EM LIBRAS A PARTIR DA
RETEXTUALIZAÇÃO ORAL FEITA POR TILS
Conceição de Maria Ferreira de Macedo (UFPI)
6. PANORAMA HISTÓRICO DA ESCRITA DE SINAIS SIGNWRITING NO
BRASIL E SUA IMPORTÂNCIA PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
Brunoro Rocha Gomes Macedo (UFPI) e Maria da Luz Oliveira Dias
(UFPI)

SESSÃO 25 – ST10: “PRÁTICAS DE ENSINO DE LEITURA E ESCRITA:
NARRATIVAS DA EXPERIÊNCIA DOCENTE EM SALA DE AULA”
Local: SALA DE VÍDEO 1
1. REFLEXÕES SOBRE PRÁTICAS DE PRODUÇÃO TEXTUAL ESCOLAR: OS
GÊNEROS CARTA ABERTA E DIÁRIO PESSOAL NA PERSPECTIVA DO
LETRAMENTO
Rômulo Silvestre Quaresma Mendes (UFPI)
VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
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2. APRENDIZAGEM DE LIBRAS DENTRO E FORA DO PERÍODO CRÍTICO:
O CASO DE DOIS SUJEITOS SURDOS
Laena Nayara de Sousa Silva Oliveira (UFPI) e Lucelina Vieira Costa
(UFPI)

3. ENTRE PALAVRAS E IMAGENS: A PRODUÇÃO MONOGRÁFICA
MULTISSEMIÓTICA NO ENSINO MÉDIO
Juliana Pádua Silva Medeiros (USP)
4. ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS EM DISSERTAÇÕES ESCOLARES:
ENTRE A FORMA E O SENTIDO
Digenário Pessoa de Sousa (IDB)

VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
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2. TIPOLOGIAS TEXTUAIS EM REALIDADE DE ENSINO
Isana Melo da Silva (UEMA) e Daniel dos Santos Teixeira (UEMA)
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RESUMOS DE CONFERÊNCIA, DEBATE E MESAS-REDONDAS

Conferência
GÊNEROS: DISPOSITIVOS DE INTERLOCUÇÃO QUE ORGANIZAM AS
INTERAÇÕES ENTRE SERES HUMANOS
Adail Sobral (UCPEL)
No meu modo de ver, em tudo o que se refere a gêneros, a base, aquilo
que faz deles mais do que formas, modalidades, objetos estáticos, é a
relação entre interlocutores. Ainda que se costume afirmar essa base,
vêm-se muitas vezes a negação desse princípio na prática, já que se acaba
nesses casos dando primazia à forma, à estrutura, aos recursos linguísticos
estritos, desprezando o que há de radical na concepção de gênero
formulada por Bakhtin, que tem sido objeto de interpretações
textualizantes. Pretendo demonstrar aqui que os gêneros, “formas
relativamente estáveis de enunciado”, são recursos translinguísticos de
que lançam mão os usuários das línguas para realizar seus projetos
enunciativos. Trata-se de dispositivos enunciativos potentes que
transcendem, sem delas prescindir, a língua-sistema e as estruturas
textuais, entre outros aspectos.

VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
CADERNO DE RESUMOS E PROGRAMAÇÃO

34
Debate CATAPHORA e DILETA
Gêneros acadêmicos e culturas disciplinares

CENAS DE ESCRITA DE PROJETOS DE DISSERTAÇÃO
Núcleo de Pesquisa em Texto, Gênero e Discurso CATAPHORA (UFPI)
Francisco Alves Filho (UFPI)
Bruno Diego de Resende Castro (UFPI/UFC)
Emanoel Barbosa de Sousa (UFPI/UFC)
O gênero projeto de dissertação, conquanto sua relevância na vida
acadêmica e profissional de pesquisadores, tem sido pouco estudado no
campo da Análise de Gêneros, principalmente no Brasil. Tendo em vista
esta lacuna, o objetivo desta comunicação é discutir implicações da
investigação sobre o gênero projeto de pesquisa efetuada no Núcleo
Cataphora em relação aos modos se dá como a elaboração escrita de
exemplares do gênero bem como em relação aos modos como os
metagêneros orientam a produção de projetos. Faz parte do corpus de
análise projetos de dissertação da área de Linguística e de História do
Brasil de uma universidade federal brasileira. Algumas questões têm
emergido mais claramente da pesquisa: a) o significativo status quo
devotado à fundamentação teórica; b) a valorização dos saberes
estabelecidos e estabilizados e, em contrapartida, pouca ênfase em
relação ao que ainda não se sabe; c) uma presença marcante de
presumidos sociais nos metagêneros, o que aponta para uma dimensão
escondida para este letramento; d) uma significativa valorização dos
objetivos e das possíveis aplicações dos resultados da pesquisa.
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GÊNEROS ACADÊMICOS: UM MOSAICO DE CULTURAS DISCIPLINARES
Grupo de Pesquisa em Discurso, Identidade e Letramento Acadêmicos –
DILETA (UECE)
Cibele Gadelha Bernardino (UECE)
Nícollas Oliveira Abreu (UECE)
Em 2011 iniciei o projeto de pesquisa Práticas Discursivas em
Comunidades Disciplinares Acadêmicas que partiu de minha preocupação
com o ensino dos gêneros acadêmicos nas diversas graduações. Minha
experiência com a disciplina Produção de Gêneros Acadêmicos em cursos
variados me levou a perceber que a escrita acadêmica longe estava de ser
uma realidade homogênea. A prática docente me levou à hipótese de que
as diversas áreas percebiam e construíam diferentemente os mesmos
gêneros. Foi, pois, a partir desta inquietação que iniciamos a investigação
sobre a produção do gênero Artigo Acadêmico nas áreas de Medicina,
Linguística, Nutrição, Psicologia e Direito. Para essa investigação, partimos
dos pressupostos teóricos de ken Hyland (1998/2000) sobre os conceitos
de Disciplina e de Cultura Disciplinar a partir dos quais o autor nos mostra
que cada disciplina pode ser vista como um grupo com normas,
nomenclaturas, campos de conhecimentos, conjuntos de convenções,
objetos e metodologias de pesquisa, constituindo uma cultura disciplinar
particular que se manifesta e é também construída pelos respectivos
discursos disciplinares. Tais culturas diferem em torno de dimensões
cognitivas e sociais, apresentando contrastes não somente em seus
domínios de conhecimento, mas também em seus objetivos,
comportamentos sociais/discursivos, relações de poder, formas de
estruturar os argumentos e de lidar com os gêneros escritos e orais na
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Mesa-redonda: Gêneros no mundo do trabalho e sua
aplicabilidade no ensino instrumental de línguas
ANÁLISE DE GÊNERO EM CONTEXTO PROFISSIONAL: UM ESTUDO DE
MEMORANDOS NO ÂMBITO DO IFPE/CAMPUS RECIFE (1973-2014)
Valfrido da Silva Nunes (IFPE)
Inicialmente, convém sublinhar que as pesquisas sobre gêneros
(“textuais” e/ou “discursivos”) em ambientes de trabalho despontam
como mais um campo de práticas discursivas que tem despertado a
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academia. Para a operacionalização teórica e metodológica da análise dos
exemplares dos artigos das áreas disciplinares mencionadas, realizamos
um diálogo entre os conceitos desenvolvidos por Hyland (1998/2000) e a
teoria/metodologia de análise de gêneros desenvolvida por J. Swales
(1990/2004). A esse diálogo teórico/metodológico atribuímos a
denominação de Análise Sociorretórica de Gêneros, uma vez que
acreditamos que a descrição da configuração retórica dos exemplares dos
gêneros somente pode ser explicada à luz das crenças das culturas
disciplinares sobre a construção, circulação e consumo desses gêneros.
Assim, ao longo desses anos de pesquisa, desenvolvemos uma
metodologia para a descrição/compreensão de Culturas Disciplinares
como pano de fundo para a descrição/compreensão das características
retóricas e linguísticas prototípicas dos gêneros acadêmicos. Como
resultado desse empreendimento de investigação, surgiu, em 2017, o
grupo de pesquisa Discurso, Identidade e Letramento Acadêmicos
(DILETA). Atualmente, o DILETA tem se dedicado ao aperfeiçoamento dos
procedimentos metodológicos para a descrição de culturas disciplinares e
investigado novas áreas, como Educação, História, Comunicação Social e
as diversas subáreas da grande área da Saúde. Esta fala tem, pois, como
objetivo apresentar um panorama dos achados acumulados ao longo
desses anos de pesquisa.

ANÁLISE DE GÊNERO TEXTUAL NA CONCEPÇÃO SOCIORRETÓRICA:
ESTUDO DO OFÍCIO E SEUS USOS NA CORRESPONDÊNCIA
ADMINISTRATIVA OFICIAL E EMPRESARIAL
Maria Inez Matoso Silveira (UFAL)
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atenção de pesquisadores diversos, seja no Brasil, seja no exterior. A
propósito, como afirmam Bawarshi e Reiff ([2010] 2013, p. 165-166),
“quem estuda os gêneros dos ambientes de trabalho está interessado nos
processos pelos quais os escritores aprendem gêneros e se iniciam na
comunidade, como utilizam os gêneros na produção e transmissão do
conhecimento e como os gêneros restringem ou possibilitam as ações
sociais dos participantes nas organizações profissionais”. Ante isso, esta
apresentação tem como objetivo relatar e discutir o uso de gêneros em
contexto profissional, mais especificamente o memorando na esfera
pública. Para tanto, será utilizado um corpus, constituído por 60 (sessenta)
memorandos, coletado no Arquivo Geral do Instituto Federal de
Pernambuco (IFPE), Campus Recife, contendo exemplares autênticos
desse gênero, produzidos no período compreendido entre 1973-2014. A
discussão fundamenta-se numa abordagem que põe em diálogo
categorias advindas de diferentes abordagens teóricas dos estudos de
gêneros, tais como esfera discursiva (ADD), gênero como ação social
(ERG), sistema de gêneros (ERG), metagênero (ERG), propósito
comunicativo (ESP) e tradição discursiva (TD). Todas essas categorias
serão analisadas a partir do objeto de estudo em discussão – o
memorando –, numa intrínseca relação com as práticas profissionais que
o engendram. Dizendo de outra maneira, o construto genérico em tela
será analisado tanto de um ponto de vista contextual quanto textual,
numa relação imbricada. Por fim, pretende-se sinalizar algumas
implicações do estudo realizado, especialmente para o ensino
instrumental de língua portuguesa.

Mesa-redonda: “Multimodalidade no trabalho com
texto e leitura
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Este trabalho teve como objetivo estudar o ofício, gênero textual
tradicional e de uso muito frequente na correspondência administrativa
oficial e empresarial, considerando o contexto enunciativo de sua
produção e recepção, sua organização retórica, seus aspectos textuais e
seus dispositivos retórico-gramaticais. O estudo fundamenta-se na
concepção sociorretórica de gênero textual (Miller, 1984) e, para a
descrição e análise, utilizou-se uma adaptação dos modelos de análise de
gênero de Swales (1990) e de Bhatia (1993). O corpus utilizado consistiu
de 48 exemplares de ofício, que, para efeito de análise, foram classificados
em 4 tipos de ofício, de acordo com os propósitos comunicativos a que
serviam, tendo-se, assim, o ofício de solicitação, o ofício de
encaminhamento de documento, o ofício de convite para evento e o ofício
de informação e esclarecimento. A análise da estrutura retórica dos ofícios
do corpus revelou a característica mais relevante desse gênero – a
heterogeneidade –, que aparecia mesmo entre os exemplares que se
destinavam ao mesmo propósito comunicativo. A despeito disso, foram
detectadas algumas regularidades que asseguravam o caráter prototípico
do gênero. Quanto à análise dos aspectos textuais e dos recursos retóricogramaticais, considerou-se, primeiramente, o registro linguístico em que
se escrevem os ofícios – a linguagem burocrática –, enfatizando suas
principais características e suas marcas linuísticas na superfície textual dos
exemplares analisados. Quanto às implicações pedagógicas da pesquisa, a
autora considera que os resultados da análise podem fornecer subsídios
relevantes ao ensino instrumental da língua materna, especialmente no
que respeita ao ensino da chamada redação oficial e à escritura de ofícios,
devendo-se enfatizar a eficácia retórica através da diversificação e
flexibilização dos recursos discursivos e linguístico-gramaticais adequados
aos vários propósitos comunicativos que o gênero em tela pode veicular.

Thais Ludmila da Silva Ranieri (UFRPE)

Nos últimos anos, os estudos da multimodalidade vêm ganhando um
espaço cada vez maior dentro dos estudos da linguagem no Brasil. Nesse
tempo, houve um crescimento no número de pesquisas que se dedicam a
investigar os sentidos produzidos e pretendidos pela associação das
semioses diversas, em especial, dentro da Linguística de Texto. Tal
casamento implicou em um alargamento do conceito de texto, saindo de
uma abordagem intrinsecamente linguística para abarcar outras
linguagens (RAMOS, SILVA, 2016). Diante desse cenário, o conceito de
texto se alargou, como já apontado por Cavalcante e Custódio Filho (2010)
em uma releitura de Koch (2004) e acabou por permitir uma série de novos
conceitos que emergiram nesses últimos anos nas pesquisas brasileiras.
No contexto brasileiro, podemos nos deparar com uma série de novos
conceitos de texto ou subconceitos que buscam marcar a relação do
verbal com as outras semioses em seus estudos. Assim, encontramos
texto multimodal (RAMOS, 2012; ROJO, 2012; DIONÍSIO, VASCONCELOS,
2013; CANI, COSCARELLI, 2016), texto visual (BELMIRO, s/d), texto verbovisual (BRAIT, 2013), texto verbo-imagético (BERNARDINO SILVA, 2014),
entre outros. Para tanto, a proposta desta comunicação, primeiramente,
é apresentar reflexões em torno desses conceitos emergentes. Além
disso, buscamos apontar as convergências e divergências entre os diversos
conceitos e, por fim, suas implicações para as pesquisas em Linguística de
Texto e Multimodalidade e para o ensino de Línguas.

MULTIMODALIDADE NA MÍDIA: LEITURA E PERSPECTIVAS EM UM
CONTEXTO EDUCACIONAL
VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
CADERNO DE RESUMOS E PROGRAMAÇÃO

39

O CONCEITO DE TEXTO NOS ESTUDOS DA MULTIMODALIDADE NO
CONTEXTO BRASILEIRO

A crescente produção, disseminação e consumo de imagens,
proporcionados pelos avanços tecnológicos, têm despertado o interesse
de pesquisadores e educadores e levantado discussões a respeito da
multimodalidade presente em eventos comunicativos, particularmente,
em materiais didáticos de diferentes gêneros textuais, tais como anúncios
publicitários, capas de revistas, jornais, entre outros. Com o suporte
teórico de Kress (2010), Jewitt (2009) e Kress e van Leeuwen (2006), além
de outros teóricos que discutem a multimodalidade no contexto
educacional, nessa apresentação os fenômenos mencionados serão
discutidos a partir de uma visão panorâmica da comunicação multimodal
e de ferramentas que permitem análises facilitadoras de seu
entendimento, tais como a Gramática do Design Visual (GDV). Em seguida,
serão apresentadas propostas de leitura para dois anúncios publicitários e
uma capa de revista. Essas propostas foram realizadas por oito alunos do
Curso de Letras Inglês da UFPI como parte de uma intervenção pedagógica
que teve como um dos objetivos diagnosticar o letramento visual daqueles
participantes a partir da exposição dos mesmos às ideias da Gramática,
em atividades de leitura integrada à prática da habilidade de ver
(BARBOSA, 2017). Resultados apontaram o potencial da GDV como
ferramenta facilitadora da leitura e a mudança de um conhecimento
intuitivo para consciente do letramento visual por parte dos alunos
participantes, à medida em que foram incorporando uma metalinguagem
própria para a leitura de composições multimodais. Para finalizar, serão
apresentadas perspectivas de pesquisas em multimodalidade no contexto
de educacional do Século XXI.

A MULTIMODALIDADE NA LITERATURA PARA INFÂNCIA: DAS OBRAS
ILUSTRADAS AOS LIVROS-APLICATIVOS
Juliana Pádua S. Medeiros (USP)
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Vânia Soares Barbosa (UFPI)
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A literatura, como produto da linguagem, deve ser considerada sob a
perspectiva de um complexo fenômeno de criação humana que se
constrói indissociável da cultura, da história e da sociedade. A partir do
século XXI, por exemplo, em razão dos avanços tecnológicos e do
alargamento dos meios de comunicação, o projeto artístico das obras
literárias destinadas para crianças ganha contornos ainda mais
expressivos e criativos, de modo a privilegiar as múltiplas semioses. Assim,
palavra, imagem, som e movimento imbricam-se na mesma tessitura,
rompendo as fronteiras rígidas entre as linguagens e seus suportes. Esses
novos arranjos textuais (aqui, tratados como multimodalidade) exigem,
portanto, outros paradigmas de leitura, os quais pleiteiam um leitor que
seja capaz de percorrer a multiplicidade de caminhos de significação.
Nessa senda, pelas vias de acesso dos estudos multimodais, propõe-se
uma conversa sobre as produções literárias contemporâneas para
infância, buscando discorrer de que forma a leitura – enquanto uma
experiência estética – garante a promoção de um olhar sensível acerca dos
diferentes modos semióticos que se articulam na urdidura do livro: das
obras ilustradas aos aplicativos. Para tanto, à luz de Belmiro (2010, 2012),
Dionísio (2014), Rojo (2012) e Santaella (2004, 2005), serão apresentadas
algumas dessas produções literárias, vislumbrando uma reflexão sobre a
leitura de textos multimodais.
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RESUMOS DE SIMPÓSIOS TEMÁTICOS

Simpósio Temático 1
A ESCOLA EM TEMPOS DIGITAIS: (MULTI)LETRAMENTOS,
TECNOLOGIAS, GÊNEROS TEXTUAIS E ENSINO DE LÍNGUAS
Coordenação: José Ribamar Lopes Batista Júnior (UFPI) e Vicente LimaNeto (UFERSA)
O conceito de escola e de prática educacional tem mudado nas últimas
décadas, visto que a escola saiu da formação erudita para a construção de
habilidades. Nesse caminho, a participação dos indivíduos em práticas
tecnológicas e digitais passou a ganhar ênfase, na medida em que
diferentes grupos antes excluídos agora se encontram contemplados por
políticas públicas de educação. Assim, a construção de caminhos para a
atuação profissional constituem uma necessidade e um desafio ao qual o
pensar pedagógico deve oferecer soluções. Para tanto, tecnologias
digitais, práticas e concepções de ensino estão resultando em práticas
educacionais cada vez mais emancipatórias e participativas. Ante a
complexidade do fluxo de informações e a capacidade de influenciar
hábitos promovidos pelas tecnologias, novos gêneros textuais são
produzidos para atender às novas demandas. Para encurtar as fronteiras
entre escola e sociedade, os usos digitais da leitura e da escrita vêm sendo
a principal ferramenta nesse processo que tanto é inclusivo como
capacitador. A vida digital e os usos dos textos digitais atravessam as
práticas concretas em sincronismo e concretude e permitem, assim, a
confluência de esforços no campo da leitura e da escrita, na medida em
que a escola dá contornos sociais significativos ao fazer estudantil. Os
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Palavras-chave: Letramento. Tecnologias Digitais. Ensino de Línguas.
Escola.

Simpósio Temático 2

A MULTIMODALIDADE EM DIÁLOGOS
Coordenação: Thaís Ludmila da Silva Ranieri (UFRPE/UAST) e Ivanilson
José da Silva (PPGL/UFPE)
Em tempos atuais, o termo multimodalidade vem acompanhando as
pesquisas voltadas aos estudos da linguagem, fazendo com que haja um
aumento no número de investigações que partem de uma abordagem
multimodal. Vale salientarmos que os recursos multissemióticos não são
constitutivos exclusivamente de tempos atuais, eles são intrínsecos da
linguagem humana, sobretudo nas interações face a face, desde sempre.
Hoje, em especial com o advento das novas tecnologias, incluindo as
chamadas mídias digitais, mais do que nunca vivemos em uma sociedade
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projetos de letramento (leitura e escrita) associados às tecnologias
oferecem a possibilidade de extrapolar o tempo de execução, além de
requerer pouco ou nenhum recurso financeiro. Os celulares assumem
funções primordiais, e os hábitos, culturas e modos de trabalho passam
por meio dessa ferramenta a serem compartilhados em tempo real. Nesse
sentido, este grupo de discussão pretende reunir pesquisadores e
professores empenhados na articulação entre tecnologias e usos digitais
nas escolas, envolvidos com práticas multiletradas, vinculados a
diferentes vertentes teóricas (Análise de Gêneros, Semiótica Social,
Gramática Sistêmico-Funcional, Análise de Discurso Crítica, Linguística
Aplicada entre outras), que tenham como objetivo compartilhar
experiências ou propor avanços teóricos ou epistemológicos para o ensino
de línguas (materna e estrangeira) no Ensino Médio.

Palavras-chave: Texto. Gênero. Discurso. Multimodalidade.

Simpósio Temático 3
AÇÕES INSTRUCIONAIS-COLABORATIVAS EM SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS
SOBRE LEITURA E ESCRITA
Coordenação: Maria Angélica F. de Carvalho (UFPI) e Keyla Alves
Pimentel da Silva (PPGEL/UFPI)
Reflexões sobre o ensino e o aprendizado da leitura e da escrita são
pertinentes e constantes nos ambientes acadêmicos e, reforçadas em
direcionamentos (PCN, 1998) para o ensino de língua portuguesa na
Educação Básica. Em razão de inúmeras dificuldades encontradas no
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em que a articulação de semioses diversas, através de situações reais e/ou
virtuais, se mostra presente em nossas ações cotidianas. Logo, ao nos
reconhecermos como seres de linguagem, somos, por conseguinte, seres
multissemióticos (NORRIS, 2012). Por essas razões, cada vez mais as
pesquisas nas áreas de Letras e Linguística vêm se voltando para uma
abordagem de cunho multimodal. Diante desse cenário, o presente
Simpósio Temático se propõe a agregar trabalhos que tenham
embasamento numa abordagem multimodal, tendo por foco os estudos
do discurso e do texto, bem como que tratem de investigações em torno
dos gêneros sob a ótica das mais diversas áreas da Linguística Funcional,
tais como, a Linguística de Texto, a Análise do Discurso e a Linguística
Sistêmico-Funcional (JEWITT, BEZEMER, O’HALLORAN, 2016). Posto assim,
esperamos receber trabalhos que sejam fruto de pesquisas concluídas ou
em andamento. Esperamos também por reflexões que abordem alguma
discussão em torno dos conceitos de discurso, de texto, de gênero e de
sua associação com os estudos multimodais que, por questões de ordem
metodológica, tenham a investigação multimodal como ponto de partida.

Palavras-chave: Texto. Leitura-escrita. Enunciados de atividades.

Simpósio Temático 4
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contexto de ensino-aprendizagem dessas práticas (IPL, 2016), torna-se
necessário identificar o que fica perdido na travessia entre reflexão e
aplicação. Parte desse trajeto no ensino se estabelece sob metodologias e
ferramentas pedagógicas, tais como o livro didático e demais recursos
empregados na elaboração e aplicação de atividades. Insucessos
atribuídos aos alunos se ancoram na falta de correspondência ao que é
produzido como ferramenta de ensino, mas é necessário ponderar essa
resposta. Aponta-se a necessidade de (re)avaliar as instruções e
conduções no ensino-aprendizagem da leitura e da escrita. Nesse cenário,
é importante entrelaçar teorias e práticas de modo a somar conduções
que evidenciem um processamento circular em ações descritivas,
reflexivas e ativas. Nessa circularidade é possível contar com estratégias
que possam ser mais bem desenvolvidas, elencam-se: elaboração de
enunciados em atividades de orientação e de verificação leitora
(CARVALHO, 2013; ARAÚJO, 2017); apresentação e objetivos para a
aplicação de atividades na produção escrita, em inserções contextuais no
uso da língua; ações interdisciplinares por meio de projetos (KLEIMAN,
1999) que envolvam a escrita e a leitura; dentre outras. No Simpósio
“Ações instrucionais-colaborativas em sequências didáticas sobre leitura
e escrita” abre-se um espaço de diálogos, cujo fundamento está na
divulgação de estudos e práticas no contexto de ensino-aprendizagem da
leitura e da escrita, de modo a ampliar discussões. O objetivo principal do
Simpósio é potencializar o debate sobre a escolarização da leitura e da
escrita, avaliando como conduções pedagógicas, que tenham o aluno
como protagonista, possam desenvolver sujeitos capazes de marcar sua
singularidade (BAKHTIN, 1920/2006) nas ações diversas com a linguagem
no mundo.

Coordenação: Bárbara Olímpia Ramos de Melo
(UESPI/PROFLETRAS/MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS) e Shirlei Marly
Alves (UESPI/PROFLETRAS)
Como fortes marcas da tradição do ensino de língua materna, em nosso
país, encontram-se a leitura vinculada à esfera literária, a escrita sem
propósitos sociais e a normatização linguística calcada em uma visão
redutora, privilegiando uma única norma considerada correta. Não há,
portanto, espaço para mudanças ou variações linguísticas, sendo a língua
tratada como homogênea e estática, e a leitura e a escrita pautadas pelo
monologismo. Esse quadro vem se modificando com o desenvolvimento
das pesquisas linguísticas, as quais deram subsídios para se repensar o
ensino de língua, destacando-se os estudos da enunciação, que
contribuíram para elucidar as dinâmicas envolvidas nas atividades
linguageiras para além do estritamente linguístico. Nesse sentido, no final
da década de 1990, os Parâmetros Curriculares Nacionais orientam a
abordagem da língua em uso, privilegiando-se o texto como objeto de
estudo, com vistas à ampliação do conhecimento linguístico e discursivo
com o qual o sujeito opera ao participar das práticas sociais mediadas pela
linguagem. Schneuwly e Dolz (2004), mais recentemente, enfatizam que o
gênero funciona como meio de articulação entre práticas sociais e objetos
escolares, especialmente no ensino de textos orais e escritos. Tais
concepções configuram um ensino de língua materna calcado nos diversos
gêneros de textos, fortalecendo-se, assim, no trabalho escolar, a relação
entre língua e sociedade. Nessa perspectiva, o objetivo deste simpósio é
reunir pesquisas sobre os gêneros textuais e sua relação com o ensinoaprendizagem nos Ensinos Fundamental ou Médio, dando visibilidade aos
estudos sobre gêneros e suas contribuições para o desenvolvimento de
competências relacionadas à leitura e à escrita. Primando pela
heterogeneidade das correntes de estudo, serão aceitos trabalhos de
pesquisa que tenham como escopo os princípios teórico-metodológicos
VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
CADERNO DE RESUMOS E PROGRAMAÇÃO

46

DESAFIOS E POSSIBILIDADES NAS PRÁTICAS ESCOLARES COM O ENSINO
DA LÍNGUA PORTUGUESA

Simpósio Temático 5
GÊNEROS ACADÊMICOS: CARACTERÍSTICAS E FUNCIONAMENTO EM
PRÁTICAS SOCIOCOMUNICATIVAS
Coordenação: Bruno Diego de Resende Castro (UFC/Cataphora) e
Emanoel Barbosa de Sousa (UFPI/UFC/Cataphora)
Este simpósio tem por objetivo promover discussões acerca de gêneros
acadêmicos, sob diferentes concepções teóricas de gênero. Tendo em
vista que as pesquisas sobre gêneros acadêmicos se encontram em franco
desenvolvimento no Brasil e que estas possibilitam uma reflexão sobre o
fazer científico, consideramos importante que os resultados de pesquisas
desenvolvidas e em desenvolvimento sejam discutidos na comunidade
acadêmica. Então, promoveremos discussões sobre como as
características linguísticas e extralinguísticas estão imbricadas na
composição dos gêneros acadêmicos, refletindo ainda sobre a produção,
a leitura e a função social do gênero, que são opções para elaboração de
trabalhos nesta área. Como as comunicações desse simpósio visam ao
atendimento do objetivo mencionado inicialmente, sugerimos as
seguintes questões para discussão: relação entre as características
formais do gênero e o contexto acadêmico; análise de um gênero
acadêmico, em relação à produção, à leitura e ao ensino desse gênero;
função(ões) da organização retórica de determinado gênero; a influência
da cultura acadêmica ou da cultura disciplinar no funcionamento dos
gêneros, dentre outras. Acreditamos que as discussões deste simpósio
podem contribuir para a área de estudo de gêneros, promovendo debates
sobre a teoria e os métodos utilizados, difundindo diagnósticos sobre o
que a comunidade espera dos produtores de gêneros na academia, bem
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do interacionismo sociodiscursivo, da teoria dialógica bakhtiniana, da
sociorretórica e de outros atinentes ao tema.

Palavras-chave: Gêneros acadêmicos. Práticas sociocomunicativas.
Leitura e Produção.

Simpósio Temático 6
GÊNEROS DISCURSIVOS E RELAÇÕES AXIOLÓGICO-DIALÓGICAS
Coordenação: Eliane Pereira dos Santos (UFMA) e Valdulce Ribeiro Cruz
Sousa (UFPI)
O presente Simpósio Temático busca abrir espaço para discussão de
trabalhos que abordem o estudo dos gêneros discursivos em diferentes
esferas da comunicação: escolar, científica, jurídica, jornalística, religiosa,
literária, etc. Conforme Bakhtin (2003[1979]) todo enunciado se
concretiza em forma de gêneros. Eles são constituídos de elementos
relativamente estáveis: tema, estilo e forma composicional. De acordo
com a teoria dialógica, os discursos são perpassados por ideologias e
construídos dialogicamente nas relações de interação social. Pretendemos
promover uma discussão sobre o modo como os gêneros discursivos
orientam a construção dialógica dos discursos, refletindo sobre a relação
entre o falante e seu destinatário (imediato ou presumido), sobre a
relação de alteridade entre o eu e o(s) outro(s), e entre diferentes
discursos ou textos. Assim, visamos discutir conceitos, tais como:
dialogismo, heterodiscursividade, intertextualidade e polifonia. Para
Bakhtin (2015[1934-1936] o estudo da língua não pode ser indiferente à
sua natureza social, portanto, em contraposição a uma estilística
tradicional (estruturalista), ele sugere a estilística do gênero, ou a
estilística sociológica como único meio produtivo capaz de dar conta do
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como poder compartilhar com nossos colegas pesquisadores nossas
experiências e resultados de pesquisas desenvolvidas por nós sobre essa
temática.

Palavras-chave: Gênero discursivo. Dialogismo. Interação. Discurso.

Simpósio Temático 7
GÊNEROS TEXTUAIS MULTIMODAIS E TECNOLOGIAS: ENSINANDO E
APRENDENDO NO SÉCULO XXI
Coordenação: Francisco Wellington Borges Gomes (UFPI/UESPI/UnB) e
Vânia Soares Barbosa (UFPI)
Os multiletramentos, enquanto práticas sociais de uso da linguagem,
apresentam-se de formas diversas, de acordo com diferentes contextos e
situações comunicativas, sejam eles por meio de textos impressos, de
textos digitais ou por meio de textos visuais, dentre outros, integrando
modos semióticos variados na construção da estrutura e do sentido
textual. Esses textos multimodais, cada vez mais presentes no cotidiano
das pessoas, tanto em ambiente escolar quanto fora dele, têm sido
integrados dentro dos estudos da linguagem por suportes teóricos como
a Multimodalidade (KRESS, JEWITT, OGBORN, TSATSARELIS, 2001; KRESS,
2010), O letramento digital (LANKASHEAR, 1999; WARSCHAUER, 2011), e
a Gramática do Design Visual (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996), dentre
outros, reconhecendo a necessidade de uma reflexão mais aprofundada
sobre os conceitos de texto, linguagem e ensino. Nesse sentido, esse
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estudo da linguagem em seus aspectos linguísticos e extralinguísticos.
Alinhado a esse pensamento, Medviédev (2016[1928]) propõe o método
sociológico como forma de superação do método formal. Embasado na
teoria dialógica, o Simpósio Temático: Gêneros discursivos e as relações
axiológico-dialógicas refletirá também sobre a importância do contexto
extraverbal como elemento constitutivo do discurso, de modo que o
material linguístico deve ser visto como meio e não como fim em si
mesmo.

Palavras-chave: Gêneros textuais
Tecnologias. Formação de palavras.

discursivos.

Multimodalidade.

Simpósio Temático 8
GÊNEROS TEXTUAIS, REFERENCIAÇÃO E INTERTEXTUALIDADE
Coordenação: Franklin Oliveira Silva (UESPI)
Os fenômenos que envolvem a produção de sentidos dos textos tem
provocado discussões teóricas e práticas que em muito contribuem para
uma evolução da Linguística Textual, em especial as pesquisas sobre dois
aspectos: o processo de referenciação e as relações intertextuais
presentes nos mais diversos gêneros textuais. Os recursos multimodais, o
ambiente virtual e o surgimento de novos gêneros ou mesmo a
transmutação de gêneros já existentes suscitam a necessidade de
reelaboração de conceitos além de novas investigações para descrever
cientificamente tais fenômenos. A construção e a condução
argumentativa, orquestradas por estratégias de textualização que
atendam aos propósitos comunicativos do autor, sinalizam para
mecanismos importantes que podem auxiliar na compreensão da
produção de sentidos do texto. Nesse sentido, este simpósio pretende-se
reunir trabalhos abrigados sob o enfoque teórico da linguística textual em
sua vertente sociocognitivo-discursiva. Partindo de uma concepção que
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simpósio tem como objetivo contribuir para discussões sobre a presença,
as características e os usos de textos multimodais em atividades
multiletradas, sejam elas em ambientes formais e informais de interação,
de ensino/aprendizagem de línguas, e de formação de professores de
línguas. Dessa forma, convidamos para esse debate pesquisadores e
educadores que tenham pesquisas e/ou relatos de experiências com o
foco nos multiletramentos, notadamente no letramento crítico, no
letramento digital, no letramento visual e no letramento multimodal em
contextos de uso de língua materna e/ou estrangeira.

Palavras-chave: Gêneros textuais. Referenciação. Intertextualidade.

Simpósio Temático 9

INTERFACES ENTRE ESTUDOS LINGUÍSTICOS DE LIBRAS E TEXTO,
GÊNERO E DISCURSO
Coordenação: Maria Lourdilene Vieira Barbosa (UFPI/Cataphora) e Leila
Rachel Barbosa Alexandre (UFPI/Cataphora)
Considerando que o evento Cogite (Colóquio sobre Gêneros e Textos)
incentiva a reflexão sobre múltiplos olhares de texto, gênero e discurso, a
proposta deste simpósio é promover um espaço de discussão entre
pesquisadores, docentes, discentes e profissionais em geral que refletem
a Língua Brasileira de Sinais sob um viés linguístico. As características das
línguas de sinais permitem identificá-las com as demais línguas naturais,
segundo Karnopp e Quadros (2007), uma vez que uma língua natural
promove uma realização específica da faculdade de linguagem, com um
sistema abstrato de regras finitas, que permitem a produção de um
número ilimitado de enunciados. Entendemos que, ao se pensar a Libras
do ponto de vista da ciência Linguística, na atualidade, é preciso se
considerar as noções de texto, gênero e discurso, uma vez que se trata de
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destaca a multiplicidade de fatores concernentes à produção e
compreensão de sentidos, propomos um espaço de discussão e análises
de diversos fenômenos textual-discursivos, a saber: referenciação,
intertextualidade, argumentação e gêneros textuais. O objetivo deste
simpósio reside, pois, na partilha de conhecimentos oriundos das
investigações que contemplem tais fenômenos. Finalmente, o simpósio
abriga as investigações que tratem do ensino de língua (materna ou
estrangeira) com foco na mobilização de estratégias textual-discursivas
para o desenvolvimento da competência comunicativa dos aprendizes.

Palavras-chave: Libras. Estudos Linguísticos. Texto. Gênero. Discurso.

Simpósio Temático 10

PRÁTICAS DE ENSINO DE LEITURA E ESCRITA: NARRATIVAS DA
EXPERIÊNCIA DOCENTE EM SALA DE AULA
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noções que permeiam boa parte das pesquisas sobre língua/linguagem. A
utilização efetiva do sistema linguístico de uma língua viso-espacial, com
um fim social, permite a comunicação entre os sujeitos, que se dá por
meio de situações concretas de utilização dessa língua. Logo, a
comunicação por meio da Libras, por exemplo, dá-se, fundamentalmente,
através da produção de textos sinalizados, que, semelhantemente às
línguas orais, participam de gêneros textuais e são permeados por
discursos. Karnopp e Quadros (2007) argumentam que as palavras faladas
representam para as línguas orais o que as palavras sinalizadas
representam para as línguas de sinais, de modo que os enunciados
produzidos em línguas de sinais são representáveis em termos de uma
sequência dessas unidades e se organizam seguindo as regras específicas
do sistema linguístico a que pertencem. Os sinais não são imagens, mas
símbolos abstratos complexos, com uma complexa estrutura interior, de
organização e de combinação na comunicação efetiva. Cada sinal
apresenta pelo menos três partes independentes, que são a localização, a
configuração de mãos e o movimento, sendo que cada parte possui um
número limitado de combinações. Neste simpósio, serão aceitos trabalhos
que discutam aspectos linguísticos da Libras, voltados, especialmente,
para a interação entre os sujeitos, incluindo a aplicação e a proposição de
metodologias de ensino de Libras como L1 e/ou como L2 nas escolas.

A linguagem se concretiza na interação social entre os sujeitos. Essa
interação é fator crucial no processo de ensino-aprendizagem em sala de
aula, uma vez que, no espaço escolar, por meio da interação, é possível
ampliar a capacidade de leitura dos alunos, bem como ampliar a qualidade
de escrita desses sujeitos sociais. Levando-se em conta o fato de que as
práticas de linguagem ocorrem via gêneros (BAKHTIN,1992; SCHNEUWLY
e DOLZ, 1999), o conhecimento ampliado de diferentes gêneros textuais,
por consequência, deveria funcionar como um facilitador em atividades
de leitura e, naturalmente, de escrita também. Dentro desse quadro,
entende-se que qualquer tentativa de compreender a relação entre o
conhecimento de determinados gêneros textuais e a influência que este
conhecimento exerce nas práticas de linguagem é digna de atenção. Nesse
sentido, este simpósio pretende ser um espaço para divulgação de
projetos e experiências didáticas de leitura e escrita realizados no âmbito
da esfera escolar, em quaisquer áreas do conhecimento. Também serão
aceitos trabalhos resultantes de pesquisas que versam sobre as práticas
de escrita e leitura de gêneros tanto na esfera escolar como na esfera
acadêmica. O simpósio não priorizará uma única vertente teórica de
estudo dos gêneros, de modo que serão bem-vindas propostas que se
situem ou façam uso de princípios teórico-metodológicos das diferentes
abordagens de gêneros.
Palavras-chave: Leitura. Escrita. Gêneros. Esfera escolar. Esfera
acadêmica.

Simpósio Temático 11
A ANÁLISE DO DISCURSO E O ESTUDO DOS GÊNEROS
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Coordenação: Digenário Pessoa de Sousa (Instituto Dom Barreto – IDB /
CATAPHORA) e Láfity dos Santos Alves (Instituto Dom Barreto – IDB /
CATAPHORA)

Os estudos acerca dos gêneros textuais ou discursivos atravessaram os
tempos e continuam a nos desafiar nas salas de aula e nas pesquisas
científicas. Aristóteles já abordava a questão dos gêneros retóricos
considerando-os como modos de organização dos discursos com a
finalidade da persuasão. Bakthin nos propõe a classificação dos gêneros
em primários e secundários. Para a Análise do Discurso, os gêneros são
dispositivos de comunicação que só podem aparecer quando certas
condições sócio-históricas estão presentes. De acordo com Maingueneau
(2002) os gêneros de discurso pertencem a diversos tipos de discurso
associados a vastos setores da atividade social. Assim, o autor apresenta
a noção de cena de enunciação dentro da qual estão a cena englobante,
que corresponde à definição mais usual de tipo discursivo; a cena
genérica, através da qual se pode identificar o gênero discursivo e a
cenografia que é a própria forma com que a cena é construída e legitima
os dizeres. Por sua vez, Charaudeau (2009) propõe os modos de
organização do discurso, quais sejam: narrativo, descritivo, argumentativo
e enunciativo no interior dos quais se acomodam os gêneros discursivos.
O objetivo desse simpósio é debater acerca da disputa e da produção de
sentidos a partir dos diversos gêneros existentes, considerando, para tal,
as diferentes teorias discursivas propostas por pesquisadores como
Michel Pêcheux, Dominique Maingueneau, Patrick Charaudeau, Ruth
Amossy e Norman Fairclough. Compreendemos, portanto, que a produção
de sentidos não equivale apenas a reconhecer o “sinal”, a forma
linguística, nem a um processo de identificação; outra dimensão
igualmente importante é a interação dos significados das palavras e seu
conteúdo ideológico, não só do ponto de vista enunciativo, mas também
do ponto de vista das condições de produção, do contrato de
comunicação, da prática social e da interação locutor/receptor.
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Coordenação: João Benvindo de Moura (UFPI/NEPAD) e Maraisa Lopes
(UFPI/NEPAD)
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RESUMOS DE TRABALHOS EM SIMPÓSIOS TEMÁTICOS

ST 1 - A Escola em Tempos Digitais: (Multi)Letramentos,
Tecnologias, Gêneros Textuais e Ensino de Línguas

LETRAMENTO: TEORIAS E ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUEM COM
PRÁTICAS DOCENTES
Adane Hywston Ferreira de Sousa (UFPI)
Este trabalho tem o objetivo principal de analisar as principais teorias
sobre letramento, avaliando as suas contribuições para o
aperfeiçoamento das práticas docentes. O estudo deriva da participação
no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID/UFPI)
na área de Língua Portuguesa. Este importante programa permite, ao
aluno da licenciatura, conhecer o contexto de ensino, possibilitando
reflexões e ações didáticas que viabilizem o aperfeiçoamento dos
processos de leitura, escrita e compreensão de textos, além de outros.
Assim a importância da abordagem sobre letramento e alfabetização bem
como o estudo das principais teorias se tornam válidas quando se verifica
a extrema necessidade de uma maior compreensão do tema e a
importância para aperfeiçoar as práticas docentes. Para o
desenvolvimento do estudo, contou-se com diversas reflexões como:
artigos e livros que versam sobre o tema. Letramento: um tema em três
gêneros da Professora Drª titular e emérita da UFMG Magda Soares,
publicado pela editora Autêntica em 2009 foi o livro que contribuiu para
os estudos. É fundamental e de suma importância possibilitar aos alunos
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Palavras-chave: Letramento. Teorias. Ensino.

DIFERENTES TICS NO ENSINO E NA APRENDIZAGEM DE INGLÊS PARA
ALUNOS SURDOS: UM OLHAR SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA
Alexandra Aparecida de Oliveira (IFSudestemg – Campus São João delRei)
Tendo em vista as diretrizes da educação inclusiva e o contexto
tecnológico, este trabalho se propõe a refletir sobre a metodologia do
professor utilizando o livro didático e quando insere o computador como
ferramenta pedagógica. Tem-se como objetivo geral a descrição e análise
da prática docente de Inglês para estudantes surdos e ouvintes de uma
escola pública. O específico é apontar as possíveis semelhanças e
diferenças na prática do professor quando ele utiliza diferentes
ferramentas pedagógicas. Esta investigação tem caráter descritivoexploratório, com delineamento de estudo de caso, em abordagem
qualitativa. A geração de dados foi efetuada por meio de questionários,
gravação em vídeo, observação/registro das aulas de inglês, onde se
buscou perceber se o professor desenvolveu práticas diferentes de acordo
com a ferramenta utilizada. As análises dos dados foram feitas tendo
como instrumental analítico o conceito de profissional reflexivo de Schön
e a Teoria da Atividade. Os resultados obtidos evidenciaram a relevância
do conhecimento por parte do docente sobre a cultura dos surdos e que
o inglês corresponde a sua terceira língua; ou seja, compreender como o
surdo entende o mundo para melhor associar teoria à prática docente;
mostrou que o professor desenvolveu práticas diferentes de acordo com
a ferramenta pedagogica utilizada e que a carência de habilidades para
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que se interessam por letramento e alfabetização, principalmente aos que
recentemente ingressam na universidade nos cursos de licenciaturas,
esclarecimentos e estudos que os aproximem e incentivem para novas
pesquisas.

Palavras-chave: Alunos Surdos. Tecnologia. Prática pedagógica.

MULTILETRAMENTOS: O USO DE TEXTOS DIGITAIS MULTIMODAIS
COMO MOTIVADORES DA PRODUÇÃO ESCRITA NAS AULAS DE
REDAÇÃO
Ana Maria Alves de Brito (SEDUC)
Este trabalho tem como temática os multiletramentos na perspectiva dos
textos digitais multimodais como ferramentas motivadoras para produção
escrita na sala de aula. Com as novas tecnologias da informação e
comunicação a escrita têm sofrido influências no modo como as pessoas
se comunicam e emitem suas opiniões sobre o mundo. Isto se dá através
de textos que lhes chegam por meio de sons, gráficos, cores e imagens, os
quais têm se tornado ferramentas para o entendimento de novas formas
de linguagem e ressignificação da própria escrita. Assim, o objetivo desta
pesquisa, no campo da Linguística Aplicada, foi de constatar a influência
desses textos digitais multiletrados como motivadores para a produção
escrita de alunos do Ensino Médio. O trabalho parte de uma pesquisa
etnográfica, quanti-qualitativa, a partir de dados empíricos, coletados por
meio da aplicação de questionários aos alunos participantes e observação
de situações de leitura e produção escrita durante as aulas de Redação.
Partimos de fundamentos teóricos de autores que versam sobre os
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com tal ferramenta tecnológica faz com que sua prática tenha muitas
semelhanças com a do livro didático. Conclui-se que, segundo os preceitos
da Teoria da Atividade, a alteração da ferramenta didática causa tensões
no sistema de atividade e altera os elementos que o constitui; assim como
se altera também a prática docente. Esperamos que este trabalho
fomente a reflexão dos profissionais da educação de forma a produzir
conhecimento, a instigar mudanças e possível rompimento com práticas
que alimentam um paradigma não condizente aos preceitos de uma
educação inclusiva.

Palavras-chave: Multiletramentos. Textos digitais. Produção escrita.

A LEITURA DE MEMES EM TECNOLOGIAS DIGITAIS
Idjane Mendes de Freitas Macêdo (UNICAP)
As tecnologias digitais ampliaram o conceito de leitura, no tocante às
estratégias e efeitos produzidos pela leitura online, e fizeram emergir
novos gêneros textuais. O presente trabalho buscou analisar as estratégias
de leitura e seus efeitos para a a compreensão do gênero Meme, em
Tecnologia Digital da Informação e Comunicação (TDIC) e no impresso.
Interessa-nos investigar as estratégias de leitura utilizadas por estudantes
do 1º ano do ensino médio e os efeitos delas quando leem o gênero
Meme, isso porque algumas instituições de ensino insistem em trabalhar
gêneros do meio digital fora do seu contexto real. Como aporte teórico,
recorremos à teoria dos gêneros, na perspectiva de Bakhtin e Marcuschi;
aos aspectos relacionados ao Letramento Digital - propostos por Ribeiro;
aos aspectos multimodais do gênero na perspectiva de Dionísio,
Vasconcelos, Fonte e Caiado e às estratégias de leitura propostas por Solé
e Coscarelli. Foram aplicadas duas sequências didáticas (SD): uma para o
trabalho com a leitura online, em dispositivo digital - smartphone - e outra
para a leitura no impresso, objetivando analisar as estratégias de leitura
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multiletramentos como Rojo (2012; 2013) Kress e Van Leeuwen (2006);
enfocando também o letramento digital a partir de Coscarelli e Ribeiro
(2014), Barton (2015), tendendo para o aspecto da multimodalidade em
Dionisio e Vasconcelos (2013), a interação social em Bazerman (2007),
entre outros. Constatamos que no contexto escolar, o multiletramento em
textos digitais, por sua capacidade de expressão, cores, formas e texturas,
associados a metodologia do professor têm corroborado
significativamente para desempenho de habilidades de escrita dos alunos,
favorecendo o ensino aprendizagem na produção de textos
argumentativos mais coerente nas aulas de Redação.

Palavras-chave: Leitura. Tecnologia Digital. Gênero Meme.

O PROJETO TV RADIOTEC DO LABORATÓRIO DE LEITURA E PRODUÇÃO
TEXTUAL DE FLORIANO/ UFPI: REDES SOCIAIS E LETRAMENTO NO
ENSINO MÉDIO
José Ribamar Lopes Batista Júnior (UFPI/CTF/LPT/CNPq) e Pedro Carlos
Leal Miranda (UFPI/CTF/LPT/CNPq)
As redes sociais são capazes de promover múltiplos letramentos (práticas
de leitura e escrita) na escola, dentre eles o letramento digital, o
letramento jornalístico e o letramento midiático no processo de ensino e
aprendizagem. Além disso, a redes sociais permitem inserir toda a
comunidade escolar na prática midiática, bem como numa arena de
debates permanentes sobre o espaço em que nos situamos. Desta forma,
um canal no YouTube abre o espaço para que a comunidade escolar possa
opinar sobre os textos e os discursos que circulam na esfera da
comunicação, auxiliando no propósito de promover uma educação
emancipadora. Sendo assim, o canal do Laboratório de Leitura e Produção
Textual do Colégio Técnico de Floriano/UFPI no YouTube, TV Radiotec,
baseada no conceito de letramento (BARTON, 2007; STREET, 2014), tem
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de Memes utilizadas pelos discentes e, consequentemente, os efeitos
produzidos por elas. Registramos, em um diário de observação, as
estratégias utilizadas pelos estudantes para ler Memes e realizamos uma
entrevista semiestruturada com os sujeitos, objetivando analisar a leitura
compreensiva do gênero Meme. Entendemos que analisar como se dá a
leitura compreensiva do gênero Meme em Tecnologias Digitais é uma
forma de compreender a influência que o ambiente digital exerce sobre
os estudantes na leitura de gêneros emergentes. Concluímos que ler, no
ambiente digital, requer novas estratégias de leitura, que se somam às
estratégias de leitura no impresso e que exigem a prática de novas
habilidades de leitura de diferentes gêneros, em diferentes dispositivos.

Palavras-chave: Letramento. Redes sociais. Ensino Médio

MODELO DIDÁTICO DO GÊNERO DIGITAL HISTÓRIAS EM QUADRINHOS
Luana Fossatti Testa (UTFPR)
Considerando que o contexto escolar vem se modificando cada vez mais
nos últimos anos, e que a maneira de chamar a atenção dos educandos
para o ensino tornou-se um desafio, cabe ao professor a difícil tarefa de
criar pontes entre a realidade do aluno e a realidade tecnológica mundial,
e isso é possível através do trabalho com gêneros textuais digitais.
Portanto, o estudo aqui exposto tem como objetivo analisar o gênero
história em quadrinhos na modalidade digital, a partir da construção de
modelos didáticos para posterior elaboração e aplicação de sequências
didáticas. Visando alcançar nosso objetivo, embasamo-nos nas
VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
CADERNO DE RESUMOS E PROGRAMAÇÃO

60

por objetivo oportunizar a promoção de práticas interativas que vão além
da escola, capazes de gerar demandas de textos reais às quais os alunos
do Ensino Médio respondem com apoio e orientação. O canal TV Radiotec,
sendo uma rede social por promover interação entre os assinantes e
usuários, possui quatro programas: Radiotec Entrevista, Radiotec em
Pauta, Repórter Radiotec e o Universo Radiotec. A metodologia consiste
no processo de elaboração, definição e revisão de pautas, gravação,
edição e publicação/divulgação nas redes sociais. Os resultados
demonstram que TV Radiotec tem sido acessado com frequência pela
comunidade escolar, fazendo com que os programas circulem com maior
frequência. Igualmente, a prática e a audiência dos debates formam
pessoas capazes de discutir sobre os assuntos polêmicos. Para os
participantes do projeto, houve melhoria na escrita, na fala e, também, na
superação da timidez, tornando-os melhor preparados para o mercado de
trabalho. Por fim, os resultados apontam para a contribuição das práticas
dos múltiplos letramentos na abertura para novos papéis sociais e para
construção de habilidades linguísticas.

Palavras-chave: Gêneros textuais. Modelo didático. Histórias em
quadrinho.

LETRAMENTOS EMERGENTES NO CONTEXTO DA CIBERCULTURA: O QUE
DIZEM OS LIVROS DIDÁTICOS SOBRE OS GÊNEROS MULTISSEMIÓTICOS
Manuel Álvaro Soares dos Santos (UFAL)
A intensificação semiótica provocada pela Cultura de Mídias na década de
80 trouxe para o campo da comunicação uma diversidade de linguagens e
advindo delas múltiplas formas de apropriação, assim houve um
reposicionamento nas formas de interação social entre os sujeitos
(SANTAELLA, 2003, 2007). Com a chegada da Cibercultura (LÉVY, 1999) no
início do século XXI os modos semióticos se inflacionaram, demandando
novos letramentos para a participação efetiva dos sujeitos nesta nova
configuração social (LEMKE, 2010; STREET, 2014; ROJO, 2012, 2013).
Nesse contexto, as acepções sobre leitura, escrita e gênero foram
reajustadas, colocando em voga as múltiplas semioses emergentes na
modernidade líquida, ou seja, a paisagem comunicacional (KRESS, 2006)
do século XXI é composta por um mosaico semiótico (DIONISIO, 2013) e
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abordagens teóricas do Interacionismo Sociodiscursivo de modelização
didática, sequências didáticas e gêneros textuais de Bronckart (2012) e
Schneuwly e Dolz (1999/2002), e no conceito de trabalho docente de
Machado (2007, 2009), oriundo da Clínica da Atividade (Clot, 2006) e da
Ergonomia da Atividade, (Amigues, 2004, Faita, 2004, Saujat, 2002). Como
resultado desta pesquisa, apresentaremos um modelo didático do gênero
história em quadrinhos digital, que contribuirá para o trabalho docente,
pois poderá subsidiar a elaboração de sequências didáticas a serem
aplicadas em sala de aula, possibilitando o desenvolvimento de
capacidades de linguagem dos professores e alunos, despertando o
interesse e a motivação nas aulas e, consequentemente, a efetivação do
ensino-aprendizagem no que se refere à leitura e produção de textos.

Palavras-chave: Gêneros multissemióticos. Letramentos visuais. Ensino
de Língua Portuguesa.

A EXPRESSÃO CULTURAL INTERMEDIADA PELA PRODUÇÃO DE CURTASMETRAGENS COMO SUPORTE LINGUÍSTICO NO ENSINO DE LÍNGUA
ESPANHOLA
Márcio Leonardo Lima Pereira (IFPI)
A intensidade do uso das tecnologias e suas interferências nas atividades
comunicativas diárias e na educação favorecem o surgimento de novas
maneiras de ensinar e de aprender. A língua é uma das maiores formas de
expressão cultural, ensinar e aprender línguas agindo culturalmente é
uma forma de trazer para o ambiente de aprendizagem esses dois elos
indissociáveis. A presente pesquisa, ainda em andamento, busca
identificar pontos de avanço no aprendizado linguístico dos alunos da
educação básica do 4º ano do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Estado do Piaui - IFPI que produziram curtas-metragens em
língua espanhola, eles sendo autores e atores, utilizando aplicativos de
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diante disto exige dos sujeitos novas habilidades de produção e leitura de
texto, que agora multissemióticos, tornam a leitura e a produção ainda
mais complexos. Diante disto, o objetivo deste trabalho é discutir, no
âmbito dos letramentos escolares, propostas de leitura de textos
multissemióticos, tomando o livro didático do ensino médio como corpus
propício a essas reflexões. Em nossas análises preliminares podemos
perceber que os livros didáticos são multimodais de ponta a ponta, talvez
essa composição se dê mediante a antiga política que fomentava a
publicação dos livros, exigindo deles uma articulação entre as linguagens,
no entanto mesmo diante da presença dos gêneros os livros não
conseguem propor atividades efetivas que trabalhem os aspectos
multissemióticos dos gêneros esgotando, na maioria dos casos vistos, em
componentes verbais.

Palavras-chave: Tecnologia. Curta-metragem. Aprendizado de Língua
Espanhola.

LÍNGUA PORTUGUESA PARA SURDOS: POTENCIALIDADES DE ENSINO
COM TECNOLOGIAS DIGITAIS
Vicente de Lima-Neto (UFERSA)
O desenvolvimento de ambientes linguisticamente favoráveis são mais
que necessários para a comunidade surda quando falamos em práticas
linguístico-pedagógicas mais acessíveis. Pensar nas questões do ensino de
Língua Portuguesa (LP) para surdos em uma perspectiva bilíngue,
bicultural, multiletrada e com o uso de tecnologias é o que nos propomos
a discutir neste trabalho. Dessa forma, nosso objetivo é discutir algumas
implicações e possibilidades ao uso de tecnologias digitais no processo de
ensino-aprendizagem de LP para alunos surdos de forma metodológicaculturalmente condizentes com as especificidades do ser surdo. Para
atingir esse objetivo, realizou-se a aplicação de uma oficina de LP para
surdos que foi mediada por um professor bilíngue e consequentemente
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edição a seu critério para apresentar os resultados no evento chamado
“Festival de Cortometraje” idealizado por seu professor de língua
espanhola na instituição onde a pesquisa está sendo desenvolvida. Como
hipótese acredita-se que estruturas comunicativas da língua objeto de
estudo, a espanhola, passaram a ter maior fixação por partes dos alunos
que participaram da produção dos curtas, além de contribuir para análise,
em sala de aula, de estruturas morfossintáticas e semânticas, bem como
entendimento de questões culturais de países onde o espanhol é língua
oficial. A metodologia qualitativa de análise dos curtas e de entrevistas
com os alunos participantes ainda estão sendo desenvolvidas. Como
suporte teórico serão utilizados autores como Jean Piaget, Pierre Lévy, Lev
Semyonovich Vigostsky entre outros não menos importantes que
abordam sobre ensino, aprendizado e intermediações tecnológicas.

Palavras-chave: Ensino de Língua Portuguesa. Surdos. Tecnologias
Digitais.
ST 2 - A Multimodalidade em Diálogos

MULTIMODALIDADE E ENSINO: A COERÊNCIA INTERSEMIÓTICA NA
PRODUÇÃO TEXTUAL DE ALUNOS DE UMA ESCOLA ESTADUAL DE
PERNAMBUCO
Erika Maria Santos de Araujo (UFAL)
O objetivo deste trabalho é apresentar uma discussão introdutória acerca
da minha pesquisa de mestrado cujo propósito principal é descobrir
formas de trabalho com o texto de modo a utilizar também os recursos
multimodais em uma escola estadual de Pernambuco. Centrada no campo
conceitual da Pedagogia dos Multiletramentos apresentada pelo grupo de
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houve um acompanhamento em um aplicativo de comunicação que teve
atividades como esclarecimentos de léxico, avaliação na construção de
textos diversos, dicas de LP e outros. Amparamo-nos em Quadros (2006)
e Strobel (2008) sobre a língua de sinais e as identidades do sujeito surdo;
em Araujo e Leffa (2016); Ribeiro (2016) e Coscarelli (2016) acerca de
tecnologias no ensino e; em Rojo e Moura (2012) com relação aos
multiletramentos. Com os primeiros resultados podemos verificar
algumas potencialidades com o ensino de LP mediado por tecnologias
digitais, uma vez que percebemos também grandes lacunas no processo
educacional dos alunos surdos, que os marginaliza ao não contar com
metodologias que possam dar amparo a esse ensino que deve ser
específico e especializado. Pode-se ver que esta pesquisa também dá
indícios para a construção de metodologias mais adequadas ao sujeito
surdo, que necessita de adaptações ao seu contexto e às suas
competências linguísticas em sua língua materna, a LIBRAS.

Palavras-chave: Multimodalidade. Ensino. Produção textual.
CONFIGURAÇÃO GENOLÓGICA: UMA ABORDAGEM DO
TEXTO/DISCURSO LITERÁRIO
Hugo Lenes Menezes (IFPI)
Na condição de seres multissemióticos (NORRIS, 2012), entre outras
faculdades, possuímos linguagem, que corresponde a uma habilidade
simbólica e abrange todas as formas de significação: da linguagem das
VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
CADERNO DE RESUMOS E PROGRAMAÇÃO

65

Nova Londres (1996) e embasada em autores como Gomes (2015); Lemke
(2010) e Rojo & Moura (2012) a pesquisa visa responder as seguintes
questões: 1- a partir do conhecimento da “realidade” local e das
necessidades e interesses dos alunos, quais atividades podem ser
desenvolvidas? 2- qual a importância do ensino formal de outras
linguagens (ou modos) para a construção de textos multimodais impressos
ou digitais? Para respondê-las, além do levantamento bibliográfico, a
pesquisa foi dividida em duas etapas: a primeira, já realizada durante o
ano letivo de 2017, foi uma pesquisa descritiva exploratória a fim de saber
como meus alunos elaboram sentidos aos textos multimodais impressos
ou digitais; e segundo, a prática e documentação dos multiletramentos
advindos das atividades a serem realizadas de acordo com a sequência
didática/plano de trabalho/ensino. Após a pesquisa exploratória e
descritiva observei que os alunos têm dificuldades quando se trata de
conjugar os diferentes modos em um único texto. A escolha de uma
imagem coerente para uma apresentação em PowerPoint, por exemplo,
causou incertezas entre eles. Quando questionados sobre o porquê da
escolha de uma imagem, os alunos não conseguiram dizer o motivo de
forma clara. Porém, isso não significa que eles não possuam seus critérios
“de gosto” e de apreciação estética que colaboram para a construção de
novos sentidos. O desafio da segunda etapa é justamente saber quais são
os critérios e, na prática, fazê-los refletir sobre suas construções e como
se dá a coerência intersemiótica.

Palavras-chave: Texto/Discurso. Gênero. Literatura.
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abelhas à verbal, passando pela mímica, musical, pictórica, cinética etc. E
uma questão evidente no tocante à linguagem verbal, em Letras e
Linguística, é a do texto/discurso, seus gêneros e a multimodalidade. Tal
tema mostra-se relevante dada sua conexão conosco. É mediante o
texto/discurso, com tipos específicos, que estabelecemos relação com o
mundo e os outros. Devemos então estudar a linguagem verbal visando à
diversidade de gêneros textuais, cuja maioria talvez ainda precise ser
descrita e analisada, trazendo avanços para ensino e pesquisa das práticas
discursivas, incluindo hoje mídias digitais. Não só comunicação vocabular,
mas quaisquer modalidades comunicativas podem ser concebidas como
textos/discursos. Conforme teóricos de áreas da Linguística Funcional,
como a Análise do Discurso e a Linguística Textual, texto lato sensu é todo
tipo de comunicação via signos, como fotografia, poema, ou melodia,
equivalendo stricto sensu à passagem falada ou escrita num todo
significativo, independente da extensão (FÁVERO e KOCH, 2008). Uma
palavra contextualizada, como silêncio, até todas as enunciações emitidas
numa linguagem verbal, ou idioma (HYELMSLEV, 1985), interpretamos
como texto/discurso. Eni Orlandi apresenta, em A linguagem e seu
funcionamento: as formas do discurso (2006) e na modalidade verbal,
estes textos/discursos: o autoritário, o polêmico e o lúdico. Como
resultado da pesquisa enfocada, pudemos constatar que o primeiro
texto/discurso mencionado, como o hierárquico-militar, constitui-se de
signos monossêmicos, impedindo leitura plural; o segundo, como o de
defesa de tese, representa disputa de vozes; e o terceiro, como o
estético/artístico, constitui-se de signos polissêmicos, viabilizando
múltiplas leituras. Assim, também considerando uma Teoria dos Gêneros
de outro especialista em Análise do Discurso, Marc Augenot, objetivamos
abordar a configuração genológica literária enquanto categoria discursivotextual lúdica.

Ivanilson José da Silva (PPGL-UFPE/FACEPE)
Este trabalho traz um recorte da dissertação desenvolvida no âmbito do
Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE. Tendo como base o
diálogo entre a Linguística Sistêmico-Funcional e a Multimodalidade,
nosso objetivo foi analisar a relação verbo-gestual em construções
modalizadoras registradas em entrevistas do programa Roda Viva, da TV
Cultura. Fuzer & Cabral (2014, p. 114) afirmam que o recurso da
modalidade é interpessoal e “[...] utilizado para expressar significados
relacionados ao julgamento do falante em diferentes graus. Refere-se a
como falantes e escritores assumem uma posição, expressam uma opinião
ou ponto de vista ou fazem um julgamento.” Nesse sentido, a
Modalização, que faz parte das estratégias linguísticas de interação entre
os sujeitos desenvolve-se também como uma peça argumentativa e de
defesa do ponto de vista de quem enuncia frente ao(s) seu(s)
interlocutor(es). Quanto às semioses não verbais, que nas interações face
a face se manifestam, sobretudo, por meio de gestos com mãos, braços,
cabeça e expressões faciais (KNAPP; HALL, 1999; PEREIRA, 2010; RANIERI,
2015a e 2015b), acreditamos que as “feições e a postura podem ser lidas
também como formas de modalização do discurso que permitem ao
locutor imprimir no seu enunciado uma avaliação sobre o conteúdo de sua
enunciação” (RODRIGUEZ, 2016, p. 14). Nos dados analisados observamos
não apenas uma relação interligada entre fala e gestos, como o caráter de
potencialidades e limitações (JEWITT; BEZEMER; O’HALLORAN, 2016) de
cada uma das modalidades da língua. Em suma, as potencialidades do
modo verbal podem preencher as limitações do modo gestual, assim
como ao contrário. As potencialidades e limitações se expressam nos
contextos de uso da língua, diante das necessidades de interação dos
sujeitos.
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O RECURSO DA MODALIZAÇÃO VERBO-GESTUAL EM ENTREVISTAS DO
RODA VIVA

Verbo-gestual.

Multimodalidade.

UM ESTUDO DA MULTIMODALIDADE EM CARTAS LITERÁRIAS
Maria Margarete Fernandes de Sousa (UFC/GETEME)
Para Kress e van Leeuwen (2006), a comunicação é multissemiótica, por
isso, os autores ressaltam a relevância de se entender a linguagem
multimodal. Nesta pesquisa, investigamos a multimodalidade,
especificamente, relacionada aos princípios de composição visual (valor
informativo, saliência, framing-moldura), em cartas literárias. Para isso,
seguimos a proposta teórica de Kress e van Leeuwen (2006), que designam
três princípios da composição visual de gêneros, os quais são interligados,
o valor informativo (dado e novo, ideal e real, centro e margem), a
saliência e o framing (a moldura). Analisamos uma amostra composta por
10 cartas literárias: 5 cartas direcionadas ao público infanto-juvenil; 5
cartas, ao público adulto. Na análise da amostra, verificamos que a
saliência se realiza de forma produtiva nas 10 cartas literárias em estudo,
a qual possibilita, de forma persuasiva, a leitura dessas cartas por um
leitor, convidando-o a interagir com as semioses existentes nessas cartas.
O framing (a moldura) apresenta-se de forma significativa nas cartas
destinadas ao público infanto-juvenil, com exceção nas 5 cartas literárias,
vinculadas ao público adulto. O valor informativo (dado e novo, ideal e
real, centro e margem) realiza-se, nas cartas em análise, da seguinte
forma: há mais ocorrência do valor informativo dado, novo e margem nas
cartas literárias direcionadas ao público-alvo infanto-juvenil; e, do valor
informativo ideal e real nas cartas literárias relacionadas ao público
adulto. Diante desse resultado, concluímos que os gêneros cartas
analisados apresentam linguagem multimodal de forma harmoniosa e
coerente na construção dos sentidos dos textos, pelos diferentes modos
de representação vinculados a sua composição.
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Palavras-chave:
Modalização.
Entrevista. Roda Viva.

ST 3 - Ações Instrucionais-Colaborativas em Sequências
Didáticas sobre Leitura e Escrita
A MOTIVAÇÃO COMO PROVOCAÇÃO PARA A LEITURA LITERÁRIA
Amanda Tamires Morais Gonçalves (UECE)
O presente artigo apresenta uma proposta de atividade literária
fundamentada no conceito de sequência didática de COSSON (2006) e nas
contribuições de CANDIDO (2004), BOSI (2003) e PEREIRA (2008). Nosso
trabalho objetiva colaborar para a formação de professores da educação
básica no que concerne às aulas de leitura de textos literários, com a
apresentação de uma proposta didática aplicável às turmas dos últimos
anos do ensino fundamental. Em uma perspectiva de letramento literário,
a atividade desenvolvida em torno do conto “Restos de Carnaval”, de
Cecília Meireles, vislumbra o ensino literário numa abordagem de
destaque da presença do lúdico, com enfoque no aspecto cultural
presente no conto, pois, assim como defende CANDIDO (2004),
entendemos que a os valores repercutidos socialmente são reafirmados
ou negados na literatura, o que contribui para o ensino literário
direcionado para a reflexão sobre os valores sociais. Utilizamos a
sequência básica constituída por quatro etapas: motivação, introdução,
leitura e interpretação, como conceito que configura o nosso trabalho.
Entendemos que a motivação é o fator diferencial para uma atividade
literária envolvente e incentivadora do processo leitor. Consideramos que
a elaboração de atividades que proponham uma imersão do aluno no
universo lúdico favorece a leitura motivada tornando- se deveras
significativa para os discentes.
Palavras-chave: Letramento. Conto. Motivação.
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Palavras-chave: Cartas literárias. Multimodalidade. Composição visual.

Lara Luiza de Oliveira Santos (UFPI) e Raíssa Martins Brito (UFPI)
Reflexões sobre as dificuldades encontradas no ensino da Língua
Portuguesa, mais especificamente no ensino da leitura, são
imprescindíveis para analisar os encaminhamentos presentes nos
exercícios de compreensão leitora propostos em livros didáticos (LDs).
Diante disso, nos propusemos a observar os tipos de perguntas presentes
no livro didático Projeto Teláris: Português para, a partir daí, avaliar os
níveis de compreensão leitora que são suscitados aos alunos. A
argumentação fundamenta-se na análise das perguntas do LD em estudo,
com o propósito de discutir as competências leitoras solicitadas pelos
comandos das questões e com o objetivo de propor reflexões sobre os
níveis de compreensão leitora do material didático analisado.
Metodologicamente, esse trabalho parte de uma pesquisa de cunho
qualitativo com base em autores como Marcuschi (2001) acerca dos tipos
de perguntas mais frequentes nos livros didáticos; Smith e Barrett (1974)
no que diz respeito aos tipos de perguntas de compreensão leitora
levando em consideração o que é esperado do aluno pelo professor;
Pearson e Johnson (1978) no que se refere às respostas dos leitores em
relação às perguntas solicitadas; Català et al. (2001) que propõem uma
síntese da taxonomia da compreensão leitora e Carvalho (2015, 2016) que
discute sobre a elaboração de perguntas de compreensão. Constatou-se,
por meio dessa pesquisa, que as perguntas utilizadas apontam para o uso
principalmente de estratégias de identificação, ou seja, são perguntas de
reconhecimento de informações explícitas, em que as respostas podem
ser identificadas facilmente. Esse condicionamento não propicia ao aluno
ancorar as informações presentes no texto com seus conhecimentos de
mundo, fazendo com que a leitura não transcenda as estruturas do texto.
Vale ressaltar que os níveis de compreensão não se excluem, mas se
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REFLEXÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DE PERGUNTAS DE ATIVIDADES DE
COMPREENSÃO LEITORA EM LIVRO DIDÁTICO

Palavras-chave: Compreensão Leitora. Livro Didático. Ensino de Língua
Portuguesa.

COESÃO TEXTUAL: MECANISMOS DE COESÃO REFERENCIAL EM TEXTOS
DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Marcus Antonio de Sousa Filho (UFPI) e Maria Angélica Freire de
Carvalho (UFPI)
Partindo do princípio de que o texto é entendido como o “evento
comunicativo” numa perspectiva interacionista, este trabalho objetivou
investigar a organização textual empregada por alunos do sétimo (7º) ano
do Ensino Fundamental da Unidade Escolar Engenheiro Sampaio, em
Teresina-PI. Para o desenvolvimento da proposta aplicou-se uma
atividade de produção textual para 27 alunos, que deveriam redigir um
texto narrativo. Dentre os fatores que conferem a textualidade, este
estudo delimita sua observação para o emprego de recursos coesivos
como meio constitutivo e basilar para a produção escrita e consequente
exposição do pensar de si e do mundo. O estabelecimento da coesão é um
processo imprescindível para a construção textual e, por conseguinte, da
argumentação por meio da continuidade textual, resultando, assim, no
melhor encadeamento de ideias. A metodologia, aqui aplicada, é de
ordem qualitativa sob a fundamentação teórica de Beaugrande e Dressler
(1981), Marcuschi (2001), Carvalho (2004), Cavalcante (2012) e Koch
(1999; 2009) acerca de como o texto é constituído atentando para o
processamento textual e o enlace das ideias de modo a tornar o texto um
todo compreensível. No que confere os estudos sobre a coesão, Koch
(2014) junto a Halliday e Hasan (1976) deram significativa contribuição
para as reflexões dispostas no corpo do trabalho. Concluímos, pois, que a
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completam, no entanto, os resultados evidenciam que há apoio
predominante no explícito-textual e implícito-textual, em que as respostas
podem ser facilmente identificadas.

Palavras-Chave: Escrita. Texto. Coesão Referencial.
SEQUÊNCIA DIDÁTICA DE LEITURAS PARA CONSTRUÇÃO DE SENTIDO
TEXTUAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA COM ALUNOS SURDOS DA UFPI
Maria da Luz Oliveira Dias (UFPI)
Há várias discussões sobre as metodologias e atividades que primam pela
formação leitora dos sujeitos, especialmente quando essas estão
relacionadas aos sujeitos surdos. Dessa maneira, propõe-se, nesse
trabalho, apresentar por meio de um relato de experiência, como
acontecem as práticas de leituras acadêmicas para os alunos surdos
matriculados entre o primeiro e quinto período do curso de Letras Libras
da Universidade Federal do Piauí – UFPI. Os atendimentos acontecem
durante dois dias da semana com três horas em cada dia, perfazendo um
total de 6 horas semanais. Os alunos surdos realizam uma leitura
individualizada antes do atendimento para que no momento de serem
atendidos socializem o que entenderam do texto, após essa socialização é
realizada uma leitura com cada aluno por meio da Língua Brasileira de
Sinais – Libras, com complementações de conceitos e significados. Vale
destacar que nem sempre os alunos compreendem os textos somente
com a leitura que realizam sozinhos, pois a maioria desses alunos
desconhecem boa parte das palavras que formam os textos vinculados ao
Curso de Letras Libras. O referencial teórico está alicerçado
principalmente nas autoras Quadros e Schmiedt (2006). A temática
abordada se justifica porque a formação leitora dos Surdos apresenta uma
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observação dos textos dos alunos permite identificar o processamento das
ideias que se realiza pela construção e reconstrução de objetos discursivos
que são apresentados no texto com intenção argumentativa. E esse
movimento de reapresentação é promovido por meio de encadeamentos
explícitos e/ou inferíveis constituindo a textualidade, neste caso
particular, promovida pelos mecanismos coesivos de que se vale cada
produtor.

Palavras-Chave: Sequência didática. Leitura. Surdos.
O PAPEL DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA NA FORMAÇÃO DE LEITORES
LITERARIOS: UM ESTUDO NA BIBLIOTECA "PROF. SEVERINO FRANCISCO
" DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT)
Nilo Marinho Pereira Junior (UFT)
Este trabalho é uma pesquisa de mestrado em andamento, que tem como
temática a Biblioteca e a Formação de Leitores na universidade, tendo
como hipótese que muitos alunos ingressam na academia com a
necessidade de desenvolver melhor sua leitura. Para que bons leitores
sejam formados, é importante que sejam oferecidos a eles materiais que
colaborem com sua formação da competência leitora, como bons livros
que despertem e alimentem o desejo pela leitura. Neste contexto se
destaca a biblioteca, pois nela estão os mais variados livros que são
indispensáveis para a formação de leitores. Esta pesquisa tem como
objetivo geral analisar o perfil dos leitores da biblioteca Universitária
“Prof. Severino Francisco” e a utilização desta no processo de formação
de leitores literários. Quanto a metodologia, é uma pesquisa Descritiva,
com abordagem qualitativa, onde terá os seguintes procedimentos:
identificação do perfil do leitor da UFT através de questionários e
relatórios; pesquisa bibliográfica, com análise de documentos e
bibliografias para traçar um percurso histórico da biblioteca, desenvolver
embasamento teórico referente à leitura e à formação de leitor e
identificar políticas públicas para leitura. Serão pesquisados ainda, ações
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relevância social e acadêmica muito grande, pois sem a prática da leitura
pode haver um comprometimento no desenvolvimento do aluno, uma vez
que todo o contexto universitário está baseado na leitura, seja ela verbal,
não verbal ou mista. Almeja-se com o presente relato de experiência
despertar o interesse na área da formação leitora de alunos Surdos e
mostrar as principais práticas de leituras que proporcionaram uma
construção de sentido textual significativa nos surdos assistidos.

Palavras-chave: Formação de leitores. Biblioteca. Leitura.

DESENVOLVENDO A ESCRITA NA SALA DE AULA: LEITURA E
RETEXTUALIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS
Yasmin Thuanny Damasceno de Oliveira (UFPI)
Resumo: O presente trabalho relata o desenvolvimento e resultados do
Projeto de Extensão Oficina de Redação, realizado por alunos do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência – PIBID, do curso de Letras
Português da Universidade Federal do Piauí (UFPI), realizado na escola em
tempo integral, CETI (Centro de Educação em Tempo Integral)– Professor
Edgar Tito, em Teresina – PI. O objetivo da atividade realizada com os
alunos foi de, através da leitura de um texto motivador e das estratégias
de retextualização, colaborar para o desenvolvimento de suas habilidades
de leitura, interpretação e produção de texto argumentativo. Escolheu-se
como estratégia a leitura e interpretação de um texto base/ motivador, a
crônica “Circuito Fechado” do autor Ricardo Ramos em que partindo
deste, os alunos tiveram que elaborar, em grupos, a retextualização da
crônica em diversos gêneros conforme o proposto pela atividade. Teve-se
como embasamento teórico os estudos sobre leitura e compreensão de
textos como uma prática sociodiscursiva (MARCUSHI, 2008), assim como
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com foco na formação de leitores, desenvolvidas em outras bibliotecas. A
pesquisa se fundamenta teoricamente em conceitos e reflexões sobre
leitura e formação de leitores a partir das concepções defendidas pelos
seguintes autores: Rosa (2006), Borges (2012), Azevedo (2004), Rangel
(2005) e Rios (2004). Quanto à biblioteca e seu papel na formação de
leitores a pesquisa é norteada pelos estudos de Castro Filho (2012),
Milanesi (1983), Schwarcz (2002), Eco (2003) e Manguel (2006). Ao final
da pesquisa espera-se conhecer o perfil do leitor que frequenta a
biblioteca “Prof. Severino Francisco” da UFT, e em seguida propor ações
na Biblioteca, com foco no desenvolvimento de leitores proficientes.

Palavras-chave: Leitura. Retextualização. Estratégias argumentativas.

ST 4 - Desafios e Possibilidades nas Práticas Escolares com
o Ensino da Língua Portuguesa

O TRABALHO COM O GÊNERO TEXTUAL ARTIGO DE OPINIÃO: DOS
DOCUMENTOS OFICIAIS ÀS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO TEXTUAL
Anderson Jose de Paula (IFSP/VTP-UFMS/CPTL/PROFLETRAS)
Esta comunicação tem como objetivo verificar o tratamento do gênero
textual Artigo de Opinião em dois documentos oficiais: o Conteúdo Básico
Comum – CBC – do estado de Minas Gerais e o Referencial Curricular – RC
– do estado do Mato Grosso do Sul. Trata-se de uma pesquisa de
abordagem qualitativa que busca verificar, especificamente, como e sob
quais pressupostos são propostas as competências e habilidades desse
gênero ao longo do ensino fundamental – anos finais e se elas são as que,
de fato, levam ao aprendizado efetivo do gênero em questão. No âmbito
das exigências do Mestrado Profissional (PROFLETRAS), este estudo
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a importância do estudo dos gêneros em sala de aula, apoiados pela
linguística textual e estratégias de leitura e compreensão de textos (KOCH;
ELIAS, 2017). Dentre os resultados obtidos, constatou-se a necessidade de
dar continuidade aos esforços em busca de estratégias de ensino que
auxiliem os alunos no processo de leitura e compreensão de textos, assim
como de produçãotextual, visto as inúmeras dificuldades apresentadas
em suas produções como identificação de gênero, organização de ideias
na construção do texto e ortografia.

Palavras-chave: Documentos oficiais. Artigo de Opinião. Gêneros
Textuais.

O GÊNERO CORDEL NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA: UM FAZER
EM PROCESSO
Darlene Silva dos Santos (UNEAL)
O ensino de Língua Portuguesa vem sendo, a partir da década de 1990,
pautado nas mais diversas teorias de gêneros textuais. Acredita-se que
estudá-los numa perspectiva dialógica e/ou interativa pode proporcionar
resultados satisfatórios no que respeita à leitura e à escrita de alunos da
Educação Básica. Partindo dessa concepção, o presente trabalho objetiva
realizar uma análise em produções de cordéis elaboradas por alunos do 9º
ano. O gênero textual cordel foi escolhido por ser um gênero típico da
região Nordeste e por conter vestígios culturais, sociais, históricos e
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interveio no 9º ano de duas escolas dos estados supracitados, a fim de
subsidiar conhecimentos aos alunos, no tocante da produção de tipologias
argumentativo-opinativas. As produções dos alunos resultantes da (SDPDG) foram norteadas por meio da elaboração de um Modelo Didático de
Análise do Gênero (MDG) – expandido pelos balizadores (mecanismos,
critérios e apontamentos) – ancorado no aporte teórico-metodológico do
(ISD), a fim de analisar a apropriação do gênero pelos alunos durante a
escrita inicial e produção final, tendo a reescrita como estratégia de
consolidação dos conhecimentos acerca do gênero. A pesquisa aponta
para um cenário interessante do trabalho com tal gênero textual em
ambos estados, utilizando o ensino de maneira espiral e articulado aos
atuais estudos sobre esta temática, além de evidenciar a apropriação do
gênero por meio de práticas sociais. Por fim, é por meio deste uso social
da língua que o trabalho com o gênero textual em questão permite um
desenvolvimento tanto para o aluno quanto para o professorpesquisador.

Palavras-chave: Gênero Cordel. Língua Portuguesa. Sala de aula.
A ESTILÍSTICA DO GÊNERO DISCURSIVO NO ENSINO DE LÍNGUA
MATERNA
Eliane Pereira dos Santos (UFMA) e Valdulce R. Cruz Sousa (Anhanguera)
Este artigo tem por objetivo discutir a importância do uso de metodologias
de ensino que contemplem questões de estilística no ensino de língua
materna. Para Bakhtin (2013[1942-1945]), as formas gramaticais não
devem ser separadas de seu valor estilístico. Precisam ser compreendidas
em conexão com o contexto extraverbal, com as relações axiológicodialógicas. Bakhtin (2015[1934-19360]) propõe a estilística do gênero,
argumentando a favor de que o estudo da língua deve ser realizado a
partir dos gêneros discursivos. Medviédev (2016[1928]) critica o método
formal nos estudos literários, defendendo uma estilística sociológica. Os
autores do círculo bakhtiniano entendem que a língua deve ser estudada
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políticos que influenciam a produção textual dos discentes. A investigação
desta pesquisa parte de uma abordagem qualitativa, cuja amostra foi
coletada durante intervenções pibidianas na turma observada. Lá, foram
produzidos vários cordéis, dentre os quais, escolheu-se um para
amostragem e análise. O cordel selecionado intitula-se A feira de nossa
cidade. O presente trabalho ampara-se nos pressupostos teóricos de
Bakhtin (2010), Koch (2004; 2017), Marcuschi (2005; 2008), Pinheiro e
Marinho (2012), Schneuwly e Dolz (2004), dentre outros. Quanto à análise,
verificou-se que o cordel foi bem construído, visto que os fatores de
textualização se fizeram presentes na produção linguística. Os autores
utilizaram elementos de coesão, para dar maior legibilidade ao texto;
também conseguiram criar uma unidade global de sentido e, assim,
garantiram a progressão e a coerência textuais. A principal relevância foi
fazer com que os discentes fossem produtores de seus próprios sentidos,
por meio de um gênero típico do meio social em que estão inseridos, além
do contato entre Ensino Superior e Educação Básica.

Palavras-chave: Estilo. Língua materna. Comentário online.

AS PRÁTICAS DE ORALIDADE NA ESCOLA: DISCUTINDO O GÊNERO
SEMINÁRIO
Evaldo Ribeiro de Andrade (UESPI)
Historicamente, por excelência, a escrita constitui-se como objeto de
ensino das práticas escolares para leitura, produção e análise. Nos últimos
anos, no entanto, os estudos sobre a oralidade ganharam espaço e,
atualmente, a língua oral compõe um dos eixos de ensino das aulas de
Língua Portuguesa, já que também é por meio da oralidade que os alunos
podem exercer sua cidadania. Com a implantação, em 1998, dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a discussão acerca da
importância de trazer o eixo da oralidade para a sala de aula ganhou mais
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na sua relação com os aspectos sociais. Diante dessas considerações
teóricas, questionamos: Como as relações axiológico-dialógicas definem
os aspectos linguístico-estilísticos? Como o gênero discursivo pode
orientar o estudo das formas da língua? Tendo em vista esses
questionamentos, selecionamos como corpus comentários online sobre
notícias acerca do acontecimento social: Impeachment da presidente
Dilma Rousseff. Nosso aporte teórico tem como base a teoria dialógica:
Bakhtin (2016[1928]; 2015[1934-1936]; 2013[1942-1945]) e autores que
discutem teórico-metodologicamente as noções bakhtinianas no ensino
de língua materna, tais como: Rojo (2013); Cunha (2006); Rodrigues
(2004). A pesquisa revelou que é improdutivo estudar as formas da língua
apartadas das entonações axiológico-dialógicas que antecedem as
escolhas linguístico-estilísticas. Percebemos que essas escolhas feitas
pelo falante, no gênero comentário online, são de caráter social e
individual ao mesmo tempo, determinadas tanto pela entonação
característica da singularidade desse falante, quanto pela orientação do
gênero.

Palavras-chave: Oralidade. Seminário. Ensino.
MACUNAÍMA, DE ROMANCE A HQ: UMA PRÁTICA DE
RETEXTUALIZAÇÃO COM UMA TURMA DE ENSINO MÉDIO DO IFPI
CAMPUS PARNAÍBA
Fabiana Gomes Amado (IFPI) e Hannah Isabel Sousa Aragão Silva (IFPI)
O trabalho com os gêneros textuais no Ensino Médio é uma oportunidade
de fundamentar e contextualizar o ensino da Língua Portuguesa, tanto na
modalidade oral como na escrita. Para Marcuschi (2010), os gêneros
textuais são textos materializados com características sociocomunicativas
e voltadas para a operacionalização das atividades de linguagem. Diante
dessas reflexões e pautando-se nas teorias de gêneros textuais de
Marcuschi (2010), Bakthin (1997) e de retextualização de Marcuschi
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significação quando os gêneros orais, a exemplo do seminário, foram
inseridos na grade curricular. Nesse sentido, o presente estudo objetiva
investigar, em uma turma de 9º ano do ensino fundamental, o uso do
gênero seminário como objeto de ensino e de aprendizagem no
desenvolvimento das práticas de linguagem oral em contextos formais de
comunicação. Fundamentada pela teoria do interacionismo
sociodiscursivo, esta pesquisa estabelece um diálogo com, dentre outros
pesquisadores, Goulart (2005), Gomes-Santos (2012), Gonçalves (2009),
Marcuschi (2006), (2010a) e (2010b) e Schneuwly & Dolz (2004) cujas
postulações teóricas são essenciais para dar embasamento a este
trabalho. Metodologicamente, esta pesquisa, quanto aos objetivos,
classifica-se como exploratória e descritiva e possui natureza aplicada. A
pesquisa realizada, além de contribuir com a prática pedagógica dos
professores da educação básica, possibilita também algumas reflexões
acerca do trabalho com o seminário, uma vez que as análises mostraram
que, por exemplo, em relação à organização global desse gênero, os
alunos ainda não usam adequadamente elementos importantes de sua
estrutura, como o fechamento da exposição.

Palavras-chave: Macunaíma. HQ. Retextualização.

LETRAMENTO, GÊNEROS TEXTUAIS E ESFERA CULTURAL NO ENSINO
MÉDIO
Gilmarley Lima de Sousa (UFPI/CTF/LPT/CNPq) e Rawane Soares Santos
(UFPI/CTF/LPT)
A revista Cais Cultural é um projeto do Laboratório de Leitura e Produção
Textual (LPT/CNPq) do Colégio Técnico de Floriano/UFPI e tem por
objetivo aproximar o público, especialmente, os jovens, da cultura e da
arte vivenciadas e produzidas no município de Floriano/PI e microrregião.
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(2010), este trabalho objetiva relatar a experiência didática da proposta
de retextualização do romance Macunaíma através da realização da
adaptação para o gênero textual história em quadrinhos (HQ). A HQ é um
gênero textual que se realiza no âmbito do escrito, mas busca reproduzir
a fala, associando-se também ao caráter da multimodalidade. Na
realização dessa proposta, os estudantes puderam inferir que o romance
Macunaíma apresenta uma linguagem metafórica e inovadora e que,
dentro da proposta linguística modernista, é alicerçado em uma sátira da
supervalorização norma padrão da língua em detrimento das demais
possibilidades de uso da língua, apreendendo assim, o trabalho além do
âmbito do texto literário, permitindo a percepção do contexto linguístico
e dos aspectos semântico-textuais. O trabalho foi realizado com os alunos
do 3º ano de Informática integrado ao médio do IFPI (Instituto Federal do
Piauí) , Campus Parnaíba, no ano de 2017, e teve como procedimentos
metodológicos a leitura e análise da obra original, o estudo das
características genéricas e metodológicas de HQ’s e, posteriormente, a
divisão em grupos para a produção textual e, como resultado, a produção
da HQ do romance Macunaíma, culminando com a apresentação do
trabalho à comunidade através do evento SARIFPI ( Sarau Literário do
IFPI).

Palavras-chave: Letramento. Gêneros Textuais. Cultura.

REFLEXÕES SOBRE PRÁTICAS ESCOLARES E LEITURA NA ESCOLA: O
TEXTO MOTIVADOR REALMENTE MOTIVA?
Júlia Maria Muniz Andrade (UFPI) e Alceane Bezerra Feitosa (UFPI)
Este trabalho objetiva discutir os direcionamentos textuais e a autonomia
do aluno a partir do norteamento proporcionado pelos textos
motivadores que antecedem as produções textuais do grande Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM), como também os laboratórios textuais
das grandes escolas que se apropriam deste recurso textual como um
facilitador de produção. Buscamos refletir sobre o conceito de texto
motivador e como ele implica em uma direção e posicionamento realizado
pelo próprio estudante. Buscamos perceber o trabalho com a leitura em
sala de aula em uma turma de 3º ano do Ensino Médio de uma escola
pública localizada na zona norte de Teresina. Para tanto, utilizamos como
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Nesse sentido, alicerçado no conceito de letramento (BARTON, 2007), o
projeto é desenvolvido anualmente, tendo como participantes os alunos
de turmas de 3º ano dos cursos de Agropecuária e Informática,
subsidiando a construção de um espaço de diálogos com a sociedade,
pensamentos e iniciativas. A metodologia do projeto consiste na
apresentação da atividade e divisão dos grupos, discussão sobre esfera
cultural, perpassa pela realização de oficinas de Reportagem e Fotografia.
Em seguida, reunião de pauta, produção, revisão, finalização dos textos e
culmina com a diagramação e publicação (impressa e digital) da revista.
Como resultados, o projeto já publicou quatro edições e concluiu o
treinamento dos alunos participantes nos gêneros reportagem,
entrevista, editorial e dicas. A pesquisa aponta para a importância de
estabelecer práticas concretas nas quais os alunos ancoram suas
referências. Tal procedimento reverbera na qualidade dos textos e na
melhoria da capacidade crítico-reflexiva dos educandos.

Palavras-chave: Leitura. Texto motivador. Ensino de língua.
A ORALIDADE NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA: UMA ANÁLISE DE
LIVROS DIDÁTICOS
Leiliane Aquino Noronha (UFERSA) e Elaine Cristina Forte-Ferreira
(UFERSA)
A relevância de práticas sistematizadas com a oralidade vem se tornando
constantemente objeto de indagações, principalmente, quando se trata
da sua inserção no âmbito do ensino. Desse modo, esta pesquisa objetiva
investigar a abordagem da oralidade em livros didáticos de português,
partindo da análise comparativa entre as propostas de aplicabilidade
sobre a temática em coleções do Ensino Fundamental II e Médio
aprovadas pelo Plano Nacional do Livro Didático - PNLD (2012; 2015 e
2014; 2017). Assim, para compor nossa base teórica amparamo-nos,
especialmente, em Bakhtin (2006), Bueno; Costa-Hubes (2015), Cruz
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metodologia de investigação entrevista com os alunos, como também
observação de aulas de Língua Portuguesa. Neste prisma, esta pesquisa se
ampara em três pilares teóricos, sendo leitura; letramento (leitura e
escrita) e produção textual. Para dar embasamento à discussão e
fundamentar nossa pesquisa, adotamos referenciais que permitem
delinear conceitualmente o objeto de pesquisa. Sendo assim, alguns dos
teóricos que alicerçam o desenvolvimento da pesquisa são: Soares (2015);
Kleiman (2008); Marcuschi (2008), entre outros. Com os resultados
obtidos após as observações e entrevistas, pudemos compreender como
se processa a noção de texto motivador aos alunos e como essa noção de
texto motivador como facilitador pode ser desmistificada de acordo com
cada contexto situacional, refletindo sobre novas posturas que envolvem
a noção de leitura em sala de aula e de produção textual. Assim, pudemos
levantar questões mais aprofundadas sobre a relação desse elemento com
o próprio texto e com o leitor, buscando refinar o olhar sobre a
perspectiva de leitura e texto motivador como provedor de reflexão crítica
aos alunos.

Palavras-chave: Oralidade. Livros didáticos. Ensino Fundamental II e
Médio.

GÊNERO PROPAGANDA: A CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO DE ESCRITA
BASEADO NO DIALOGISMO BAKHTINIANO
Maria Eliana Ferreira Fernandes (UESPI)
Este trabalho apresenta uma proposta de ensino-aprendizagem de gênero
em que o trabalho com a escrita é pautado no dialogismo: o projeto de
escrita intitulado “Propagandas: abrindo portas para o sucesso e janelas
para os sonhos!”, desenvolvido no curso on-line “Caminhos da escrita”. Ao
observar as postagens no grupo de WhatsApp de alunos da 5ª série – EJA,
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(2012), Forte-Ferreira (2014), Mendes (2005) e Marcuschi; Dionisio
(2007). Para a construção dessa pesquisa, como corpus, analisamos
quatro coleções de livros didáticos - Português: linguagens, dos autores
William Cereja e Thereza Cochar, sendo 02 do Ensino Fundamental II e 02
do Ensino Médio. Para tanto, a análise dos dados se constituiu por meio
da descrição e um processo comparativo entre as atividades presentes nos
diferentes livros didáticos. Assim, os resultados apontaram um
reducionismo de informações sobre oralidade e os gêneros orais; um
equívoco quando se trata do trabalho com a oralidade a partir de
atividades de oralização da escrita e, além disso, foi possível constatar
uma estagnação no processo metodológico das atividades, já que as
abordagens, sobretudo no Ensino Médio apresentam praticamente o
mesmo processo metodológico do Ensino Fundamental II. Portanto, as
atividades analisadas demonstraram a necessidade de uma revisão do
trabalho com a oralidade nos livros didáticos estudados, já que
apresentaram uma alternância em seus propósitos, pois ora contemplam
um trabalho efetivo com a língua oral, já em outras situações fica evidente
a necessidade de uma reformulação das propostas destinadas para a
abordagem da oralidade.

Palavras-chave: Projeto de escrita. Gênero propaganda. Dialogismo.

O GÊNERO TEXTUAL MIDIÁTICO: DESAFIOS E CONTRIBUIÇÕES NA
PRÁTICA DE LEITURA
Maria Goreth de Sousa Varão (UFPI)
Este artigo objetiva analisar a inserção de textos das mídias analógica e
digital, especificamente os gêneros audiovisuais, no ensino-aprendizagem
de Língua Portuguesa, destacando contribuições e desafios de cada
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de uma escola pública em Teresina - Piauí, quando buscava interesses dos
estudantes que pudessem ser objeto de um projeto de práticas de
letramento em sala de aula, a autora deste trabalho notou que, apesar de
terem contato com anúncios no dia a dia quando, por exemplo, ligam a
televisão ou saem nas ruas, esses alunos ainda não se apropriaram das
características desse gênero discursivo. Partindo dessa constatação,
construiu-se, coletivamente, um projeto em que se reconhece que o
gênero exerce uma ação social em que se busca promover reflexões sobre
a dinamicidade da língua e de suas variações. Esta proposta oferece um
modelo didático alternativo de ensino de gêneros, que permite a
exploração em sala de aula de um gênero multimodal. Assim, seu principal
objetivo é contribuir para o desenvolvimento de competências
relacionadas à escrita e propiciar um ensino de língua materna em que as
práticas escolares de escrita não sejam realizadas de forma
descontextualizada, sem propósitos sociais. As discussões sobre gêneros
se sustentarão na teoria dialógica bakhtiniana (BAKHTIN, 1997), na
concepção de gênero como forma de ação social (MILLER, 1984) e no
Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 1999). Espera-se, com este
projeto, contribuir para o desenvolvimento de um ensino de língua que
seja norteado pelo dialogismo, que conceba a linguagem como forma de
interação social, em que se escolham, para o ensino de gêneros, os que
sejam significativos e em consonância com os interesses dos alunos.

Palavras-chave: Gênero Midiático. Leitura. Ensino.

OS PERFIS HUMORÍSTICOS DE INSTAGRAM COMO POSSIBILIDADE
PEDAGÓGICA PARA O ENSINO DE LÍNGUA MATERNA
Osilene Xavier do Nascimento (UESPI) e Antonio Artur Silva Cantuário
(UESPI)
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contexto midiático para a formação do leitor no Ensino Fundamental. No
século XXI, vivemos uma evolução constante das novas tecnologias da
informação e comunicação em vários setores e, nesse contexto, as
práticas sociais exigem um leitor capaz de ler e compreender códigos e
linguagens variados presentes em múltiplos textos. Por isso, acreditamos
que os gêneros midiáticos podem colaborar, significativamente, no
desenvolvimento de práticas de leitura e produção de sentido dos textos,
visto que contribuem para que o aluno tenha acesso à língua em
funcionamento, às múltiplas linguagens e às práticas sociais diferenciadas,
o que lhe permite maiores condições para receber, ler, interpretar e
produzir textos diversos. Para verificação dos dados, usaremos um texto
da mídia analógica e outro da digital para um confronto de aplicação em
uma análise interpretativa e qualitativa. Não queremos tecer críticas, mas
mostrar novas possibilidades de leitura com o uso de um texto midiático.
Para cumprirmos essa meta, apoiamo-nos em alguns teóricos, como:
Bakhtin (2000) e Koch (2006) sobre gêneros; observamos Schneuwly e
Dolz (2004) e os PCNs (1998) sobre o ensino de língua materna na escola;
visitamos Coscarelli (2005) e Costa (2005) sobre as mídias analógicas e
digitais; entre outros. Percebemos, como resultado parcial desta pesquisa,
que o uso dos gêneros midiáticos no ensino de Língua Portuguesa tem sua
complexidade e seus desafios, mas contribui, com maior abrangência no
uso das linguagens e inferências, para a formação de leitores críticos.
Consideramos esse estudo enriquecedor e que pode suscitar discussões
produtivas no campo da Línguística Textual e do Ensino de Língua
Portuguesa.

Palavras-chave: Ensino de língua materna. Instagram. Multimodalidade.

O GÊNERO HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NO LIVRO DIDÁTICO PARA
VIVER JUNTOS – PORTUGUÊS
Pérola de Sousa Santos (UESPI) e Bárbara Olímpia Ramos de Melo
(UESPI)
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Sabe-se que as mudanças nas relações sociais têm propiciado à linguagem
novos espaços de interação como as situações comunicativas no
instagram, que vem se constituindo como um poderoso recurso
multimodal. Isso impõe à escola outras estratégias de leitura e escrita, isto
é, de ser e estar com o outro, entendendo-se que as pessoas leem e
escrevem para fins específicos e situados linguística e discursivamente,
seja através de vídeos, fotos, mensagens escritas ou áudio. Desse modo,
este estudo inquieta-se por verificar de que modo os perfis humorísticos
de instagram se configuram em relação aos encadeamentos dos recursos
multissemióticos para cumprir seus objetivos comunicativos, percebendose as possibilidades didáticas para o ensino de língua materna numa
perspectiva sociointeracionista. O aporte teórico tem como referências
Antunes (2002), Araújo-Júnior (2013), Braga (2010), Xavier (2010), entre
outros. Metodologicamente, esse estudo tem caráter descrito e
qualitativo, uma vez que os dados coletados são postos à interpretação, e
quanto ao processo de coleta de dados para as análises, selecionaram-se
os principais perfis humorísticos, levando-se em conta a quantidade de
seguidores. Os dados ainda estão em fase de análise, tendo-se apenas
resultados parciais, entre os quais podem-se citar a diversidade de
linguagens que dinamizam o querer dizer dos internautas, extrapolandose os limites do verbal e desdobrando-se em práticas de ensino autênticas
que configuram um caráter reflexivo no tocante à virtualidade e as
semioses que nela se encontram, com seus imperativos frente aos
conteúdos tradicionais do currículo escolar.

Palavras-chave: Gênero. História em quadrinhos. Livro didático.

A LINGUAGEM NÃO VERBAL EM GÊNEROS DA ESFERA PUBLICITÁRIA:
UMA PROPOSTA DE LEITURA MULTIMODAL
Talita Ferreira da Silva de Brito Arruda (UECE) e Suelene Silva Oliveira
(UECE)
Resultados de exames de avaliação em larga escala que avaliam a
competência leitora, como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e
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Este trabalho, visando contribuir com as atuais reflexões em torno da
noção de gênero e sua relação com o contexto de ensino-aprendizagem,
tem como objetivo apresentar os resultados da análise do gênero história
em quadrinhos presente no livro didático de Língua Portuguesa Para Viver
Juntos – Português, do 6° ano do Ensino Fundamental (anos finais). Na
análise, buscou-se observar a concepção de gênero que subjaz às
atividades de interpretação e produção textual, bem como verificar a
harmonia entre as orientações contidas no manual do professor e as
atividades propostas no referido livro. No que concerne à metodologia,
esta investigação é de cunho analítico-qualitativo e foi desenvolvida
ancorada no método de revisão bibliográfica que consistiu na leitura e
análise de autores como Marcuschi (2008); Bezerra (2017); Dolz e
Schneuwly (2004), vinculando as concepções de tais autores com as
propostas, orientações e atividades apresentadas no livro analisado. Os
resultados revelaram que as atividades de interpretação e produção
textual se concentram principalmente nas características estruturais do
gênero, ou seja, na sua materialidade textual, não fazendo referência à
função social do mesmo. Quanto às orientações propostas pelo manual do
professor e as atividades abordadas no livro, constatou-se que não há uma
coerência entre elas, revelando, assim, a necessidade de se repensar o
trabalho com os gêneros em sala de aula apenas por intermédio do
manual didático.

Palavras-chave: Ensino. Leitura. Multimodalidade.

ORALIDADE EM FOCO: UM TRABALHO COM OS GÊNEROS TEXTUAIS
SEMINÁRIO E LETRA DE MÚSICA NAS AULAS DE PORTUGUÊS
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do Programa para Avaliação Internacional de Estudantes (PISA) apontam
para a necessidade de se desenvolver a capacidade de interpretação
também de textos multimodais por alunos da educação básica. É sabido,
porém, que, em consonância com os muitos livros didáticos adotados nas
escolas públicas do país, as aulas de língua portuguesa tendem a privilegiar
gêneros escritos e em linguagem verbal na tentativa de se formarem
leitores proficientes. Diante disso, este trabalho visa a apresentar uma
proposta de atividade com vistas à formação leitora no tocante à
multimodalidade textual. Para isso, propomos uma atividade de leitura e
produção de textos da esfera publicitária. À luz da Linguística Textual,
numa perspectiva sociocognitivo-interacional de texto e leitura, e com as
contribuições teóricas de Solé (1998), Marcuschi (2008), Franco (2001),
além de Kress e Van Leeuwen (2006) e seu aparato teórico sobre a
Gramática do Design Visual (GDV), realizamos um estudo-piloto de um
projeto de pesquisa do Programa de Mestrado Profissional (Profletras) da
Universidade Estadual do Ceará. Em uma escola pública municipal da
cidade de Fortaleza, com um grupo amostral voluntário, desenvolvemos
uma oficina de leitura-produção-leitura de textos multimodais da esfera
publicitária, tendo em conta que esses processos são imbricados, e que o
ensino de ambos se perpassa. A partir da análise de textos trazidos pelos
alunos e utilizando um evento da escola como mote para a produção, os
alunos desenvolveram uma consciência das possibilidades de expressão
de sentidos dos elementos não verbais em textos que se propõem a
seduzir o leitor e persuadi-lo a algo, como panfletos e encartes.
Consideramos, portanto, que nosso trabalho possa apresentar
contribuições para as práticas docentes relativas ao desenvolvimento da
competência leitora de textos multimodais.

Resumo: O presente estudo se propõe a trabalhar a oralidade nas aulas de
português com alunos dos anos finais do ensino fundamental a partir dos
gêneros textuais seminário e letra de música. Esse projeto foi idealizado a
partir de reflexões sobre os problemas de leitura e escrita apresentados
por alunos que se encontram nesse nível de ensino e, principalmente, com
o propósito de despertá-los para a descoberta do prazer da leitura e da
escrita ao procurar reelaborar as aulas de português, transformando-as
em momentos de ludicidade, interação, troca de experiências e
aprendizagem significativa. A proposta apresentada consiste em quatro
etapas distintas e sequenciais. A primeira etapa se refere à escolha da
música a ser trabalhada. A segunda etapa é a fase da pesquisa, do estudo
sobre a música, sobre o autor, o intérprete e o contexto cultural. Na etapa
três ocorre a apresentação do seminário sobre os estudos realizados. A
etapa final consiste em uma apresentação artístico-musical que simula um
programa de auditório. As atividades são desenvolvidas em grupos. Todas
as etapas podem ser realizadas em, aproximadamente, cinco aulas de
cinquenta minutos. Ao contemplar o trabalho com a linguagem oral
procurou-se desenvolver a autonomia, a autoconfiança e diminuir a
timidez dos educandos. No decorrer das atividades desenvolvidas pôdese verificar que, a partir da sensibilidade e criatividade que o contato com
a linguagem artístico-musical proporciona, os educandos mostraram-se
mais desinibidos, confiantes, entusiasmados e envolvidos no processo de
ensino e aprendizagem.Esse estudo está pautado nas concepções de
oralidade de Marcuschi (2013), Schneuwly e Dolz (2009), Ramos (2002) e
nos PCNs (1997), apoia-se também na concepção sociointeracionista da
linguagem de Bakhtin discutida em Marcuschi (2011), e nas discussões
sobre gêneros de Bakhtin (2016).
Palavras-chave: Oralidade. Seminário. Música.
ST 5 - Gêneros Acadêmicos: Características e
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A ORGANIZAÇÃO RETÓRICA DA SEÇÃO DE METODOLOGIA EM TCCs NAS
ÁREAS DE LINGUÍSTICA E BIOLOGIA
Amanda Gabriella Lima Leal (UFPI) e Ana Karolina de Melo Pessoa
Oliveira (UFPI)
O presente trabalho tem por objetivo analisar a organização retórica da
seção Metodologia em Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) das áreas
de Linguística e Biologia . Para, desta forma, identificar as semelhanças e
as diferenças da seção Metodologia dos TCCs em am-bas as áreas. O
corpus do trabalho é composto por 20 seções de Metodologia de TCCs,
sendo dez de Linguística e dez de Biologia. Essa pesquisa fundamentou-se,
principalmente, nos trabalhos de Bezerra (2013) e Monteiro (2015), além
de outros autores que ampararam nossa análise através de estudos sobre
o processo de construção tanto da seção Metodologia em outros gêneros,
como de outras seções que compõem o TCC. Observamos que, embora as
normas da ABNT sejam as mes-mas para ambas as áreas, a Metodologia
se apresenta de forma diferente dependendo da área de pesquisa e dos
seus respectivos objetivos. À vista disso, observamos que tais diferenças
podem ser exemplificadas pelo título da seção, pois encontramos a
recorrência do termo: “material metodoló-gico”, nos TCCs de Biologia;
enquanto observamos a preferência do ter-mo “Metodologia” nos TCC’s
de Linguística. Ademais, observamos também que os processos de
construção e organização retórica se diferem dentro desses dois campos
de pesquisa, desse modo, procuramos relacionar tais maneiras de
construção e organização da seção com os seus objetivos referentes.
Portanto, concluímos que esses processos (de construção e organização
retórica), assim como as divergências dos termos que nomeiam as seções
nas duas áreas são influenciados questões disciplinares.
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A CONFIGURAÇÃO SOCIORRETÓRICA DA INTRODUÇÃO DE ARTIGOS
ACADÊMICOS DE SOCIOLINGUÍSTICA VARIACIONISTA
Ametista de Pinho Nogueira (UECE)
Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados de uma análise
sociorretórica da seção de Introdução de artigos acadêmicos
experimentais da Sociolinguística Variacionista, a fim de demonstrar como
essa subárea da linguística constrói o gênero em questão. Baseamo-nos
nos pressupostos teórico-metodológicos da análise sociorretórica dos
gêneros (SWALES, 1990, 2004; MOTTA-ROTH, 2010) para identificação de
ocorrências e recorrências de unidades informacionais no corpus e montar
uma configuração retórica dos artigos. Utilizamo-nos dos modelos
retóricos construídos por Costa (2015) para a grande Área da Linguística e
o modelo CARS construído por Swales (1990). Para tal, selecionamos um
corpus constituído de 20 exemplares de artigos experimentais de
Sociolinguística Variacionista, coletados do interstício de cinco anos 20122017 durante os meses de maio e junho de 2017. Somando-se ao nosso
corpus, nos utilizamos de questionários e entrevistas aplicados a dois
membros experientes da área de Sociolinguística Variacionista,
pertencentes a Programas de Pós-Graduação em universidades
brasileiras. Nossa hipótese inicial apontava para uma possível
diferenciação na configuração retórica de artigos experimentais de
sociolinguística variacionista quando comparados a artigos da Linguística
em geral, o que veio a se confirmar nos nossos resultados, uma vez que a
configuração retórica de artigos de sociolinguística variacionista apresenta
muitas peculiaridades. Por exemplo, Costa (2015), tendo referencial o
modelo CARS proposto por Swales (1990), apresentou uma proposta de
configuração retórica da Introdução de artigos acadêmicos de Linguística
contendo apenas dois movimentos com seus respectivos passos,
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Palavras-chave: Áreas distintas. Organização Retórica. Seção de
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Palavras chaves: Sociorretórica. Artigo experimental. Sociolinguística
Variacionista. Introdução.
A ORGANIZAÇÃO RETÓRICA NA SEÇÃO DE METODOLOGIA DE ARTIGOS
ACADÊMICOS EM SUBÁREAS DA LINGUÍSTICA
Ana Caroline Moura Teixeira (UFPI) e Thiago de Sousa Amorim (UFPI)
Este trabalho tem como objetivo analisar a organização retórica da seção
de metodologia, no gênero artigo acadêmico em subáreas da Linguística
de periódicos Qualis, estratos A1 e A2 e, na inexistência da seção,
identificar os passos retóricos de caráter metodológico encontrados em
outras seções dos artigos, a partir de uma proposta adaptada de Oliveira
(2002). Pretendemos, especificamente, ainda, descrever os passos mais
recorrentes na organização retórica da seção de metodologia do gênero
artigo acadêmico, buscando estabelecer correlações entre subáreas da
Linguística. Para cumprir o objetivo, utilizaram-se como base teórica
principalmente os estudos de Motta-Roth e Hendges (2010), Alves Filho e
Oliveira (2017), Oliveira (2002). Para a análise, foi montado um corpus
composto de 24 artigos referentes às subáreas da Linguística. Assim,
definimos três subáreas da Linguística, quais sejam: 1) Texto, discurso e
gêneros como práticas sociais; 2) Gramática e léxico: descrição e ensino;
3) Variação linguística, Oralidade e Letramentos. A escolha de se trabalhar
com periódicos com Qualis, estratos A1 e A2, se deu por serem autorados
por membros experientes da comunidade discursiva de Linguística. Os
resultados apontaram que os passos retóricos mais recorrentes em artigos
com seção de metodologia, são: Especificação do corpus selecionado;
Descrição dos materiais ou instrumentos utilizados na coleta dos dados;
Descrição dos procedimentos; e Descrição da análise dos dados. Já os
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enquanto nossos resultados preliminares já apontavam para pelo menos
5 movimentos e diversos passos. Nossos resultados finais demonstram a
presença de 6 movimentos na configuração sociorretórica de artigos
experimentais de Sociolinguística Variacionista.

Palavras-chave: Organização retórica, Seção de metodologia, Artigos
acadêmicos.

COMPARATIVO DA SEÇÃO CONSIDERAÇÕES FINAIS DE MONOGRAFIAS
DAS ÁREAS DE LINGUÍSTICA E BIOLOGIA
Ana Jackelline Pinheiro Porto (UFPI) e Jaqueline Salviano de Sousa (UFPI)
Tendo em vista a escassez de trabalhos sobre a seção considerações finais
no gênero monografia, o presente trabalho objetiva identificar as
recorrências dos passos retóricos presentes nas seções de considerações
finais em monografias de Linguística e Biologia, fazer uma análise
comparativa de tais recorrências entre as duas culturas disciplinares,
observar a extensão das seções e a nomenclatura utilizada (considerações
finais ou conclusão). Para isto, o trabalho foi fundamentado em teóricos
como OLIVEIRA (2016), BEZERRA (2017), MARCUSCHI (2008), PEREIRA
(2016), entre outros. Foi utilizado um corpus composto por 20 (vinte)
monografias, sendo 10 (dez) de Linguística e 10 (dez) de Biologia, visto que
essas áreas possuem valores distintos, tais como a subjetividade e a
objetividade, respectivamente. Foram destacados separadamente os
passos retóricos recorrentes nas monografias e feito um quadro
comparando-os. Os resultados obtidos foram comparados às conclusões
da pesquisa de OLIVEIRA (2016). Os dados apontam que há uma
recorrência na retomada geral da temática nas monografias em ambas as
áreas. Na área de Biologia são apresentadas resoluções para os problemas
apresentados e é enfatizada a importância da pesquisa, já nas
monografias de Linguística percebe-se que há uma maior indicação de
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passos retóricos mais recorrentes em artigos que não apresentam seção
específica de metodologia, são: Especificação do tamanho da amostra
(tamanho do corpus ou número de participantes da pesquisa); e
Especificação do corpus selecionado.

Palavras-chave: Seção de Considerações Finais. Linguística. Biologia.
PRÉ-PROJETOS DE MESTRADO DE LINGUÍSTICA E LITERATURA: UMA
VISÃO DOS AUTORES
Bruno Diego de Resende Castro (UFC)
Estudar os gêneros é estudar práticas sociais, no caso desta pesquisa
selecionamos o momento de seleção do mestrado em letras da
Universidade Federal do Piauí para retratar como se dá a prática de escrita
de pré-projeto para essa situação. Nesse sentido, nosso objetivo com esta
fala é analisar como mestrandos das áreas de linguística e literatura
descrevem sua prática de escrita do pré-projeto, sob o viés da análise de
gêneros e cultura disciplinar. Como aporte teórico sinteticamente
entendermos os gêneros como um conceito abstrato, que nós,
pesquisadores e professores, utilizamos para classificar os textos em
categorias específicas (Miller, 2004 [1980]; Bakhtin, 1997 [1979]). Além
desses, nos pautamos no conceito de cultura acadêmica (HYLAND, 2004)
que tem o intuito de delimitar um contexto institucionalizado no qual se
produzem os gêneros acadêmicos, sendo uma categoria de análise em
nível mais específico do que o de esfera de atividade humana, pois trata
dentro da esfera acadêmica de contextos específicos de prática, que são
as áreas de conhecimento humano (as disciplinas). Nossa análise tem base
interpretativa, visto que investigamos e descrevemos os relatos dos
mestrandos aprovados na seleção seguindo as seguintes categorias:
situação retórica, propósito comunicativo, cultura disciplinar, organização
retórica e forma e conteúdo. Como resultados, de maneira sintética, há
uma preocupação dos mestrandos em seguir as informações do edital e
produzir um texto coerente.
Palavras-chave: Pré-projeto. Cultura disciplinar. Visão dos autores.
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pesquisas futuras, a importância da temática apresentada, a confirmação
das hipóteses propostas, entre outros.

Carmem Lúcia da Cunha Rocha (UFPI) e Thalita Christina Cavalcante Arré
(UFPI)
O presente trabalho tem como objetivo analisar a organização retórica da
seção de conclusão em artigos científicos da área de linguística,
observando quais os movimentos retóricos obrigatórios, convencionais e
opcionais que se encontram nessa seção, bem como avaliar se essa
organização retórica tende a ser mais próxima ou mais distante de
padrões internacionais. Para isso, apoiamo-nos nas discussões teóricas de
Swales (2004, 1990) sobre gêneros acadêmicos e suas descrições
retóricas; o conceito de cultura disciplinar adotado por Hyland (2000); a
noção de gênero textual discutida em Bakhtin (1997), Miller (2009); em
discussões sobre a relevância do gênero artigo científico de Motta-Roth
(1998); e dos movimentos obrigatórios, convencionais e opcionais a partir
da proposta de Yang e Allison (2003). Assim, nossa pesquisa é de natureza
quali-descritiva, cuja metodologia pauta-se na análise de vinte e três
artigos acadêmicos na área de linguística, indexados no banco de dados
WebQualis da Capes. Os resultados desta análise apontam que os passos
convencionais do modelo proposto por Yang & Allison (2003) mais
recorrentes na seção de conclusão são “resumindo o estudo” e
“recomendando novas pesquisas”. E com base no modelo de Alves Filho e
Oliveira (2017), as análises revelaram que o passo convencional mais
recorrente é o movimento 4 “apoiando-se no campo teórico”, cujo passo
destacado é “caracterizando a abordagem adotada”, seguido do passo
“apresentando lacunas na área de pesquisa”.
Palavras-chave: Análise Sociorretórica. Seção de Conclusão. Artigo
acadêmico.
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A ORGANIZAÇÃO RETÓRICA DA SEÇÃO DE CONCLUSÃO DO GÊNERO
ARTIGO ACADÊMICO DA ÁREA DE LINGUÍSTICA

Carolina Aurea Cunha Rio Lima (UFPI)
Citar é uma prática consolidada no fazer acadêmico-científico, pois é
através dela que escritores mostram seu conhecimento e domínio sobre
o que já foi dito, evidenciando o que já é bem estabelecido e o que precisa
de mais estudos. O objetivo desse trabalho, então, foi analisar as funções
retóricas das citações nas seções que correspondem à fundamentação
teórica em artigos acadêmicos. A noção de gênero que utilizamos se
baseia em Miller (2012[1984]) e Swales (1990) e, para as análises, nos
embasamos nas pesquisas de Hendges (2001), Motta-Roth e Hendges
(2010) e Macedo e Pagano (2013). Nosso corpus foi formado por 24
artigos de pesquisa da área de Linguística e que foram publicados em
periódicos Qualis A1. O primeiro passo da análise foi a identificação e
descrição dos passos retóricos realizados por citações diretas e indiretas.
Em seguida, foi feita a análise dos tipos de informação (se relativos a
procedimentos metodológicos, resultados e conclusões de pesquisas
prévias ou conceitos) contidas nas citações e, por último, a verificação da
atitude do escritor nessas citações, se positiva, negativa ou neutra. Os
resultados sugerem que na área de Linguística, as citações realizam passos
retóricos mais próximos das discussões teóricas que embasam a pesquisa
relatada, muito mais que estratégias retóricas de avaliação negativa ou
positiva à referência utilizada. Dessa forma, a atitude neutra do escritor,
sem julgamentos avaliativos em relação à citação, evidencia que as
citações tem uma função retórica principal de fundamentar teoricamente
o estudo que foi realizado e isto é reforçado pela maior recorrência de
informações acerca da teoria do que sobre metodologia e resultados de
pesquisas prévias.
Palavras-chave: Artigo acadêmico. Citações. Passos retóricos.
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ANÁLISE DAS CITAÇÕES NAS SEÇÕES DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DE
ARTIGOS DE PESQUISA DA ÁREA DE LINGUÍSTICA

Cibele Gadelha Bernardino (UECE) e Dawton Lima Valentim (UECE)
Na comunidade acadêmica, a produção, a circulação e o consumo de
gêneros textuais são imprescindíveis para a construção, a manutenção e a
transformação de tradições discursivas que, embora compartilhadas, não
eliminam as diferenças que existem entre as áreas disciplinares que
formam a comunidade científica. À luz dessa percepção, encontrada por
pesquisas circunscritas na Análise de Gêneros Textuais, pretendemos
comparar os resultados analíticos de investigações desenvolvidas no
âmbito do Grupo de Pesquisa em Discurso, Identidade e Letramento
Acadêmicos - DILETA (UECE) sobre a configuração sociorretórica do
gênero Artigo Acadêmico nas áreas de Linguística e Medicina (COSTA,
2015), Nutrição (PACHECO, 2016), Psicologia (ABREU, 2016) e Direito
(BERNARDINO; VALENTIM, 2016). Tanto este trabalho quanto os
mencionados se apoiam nas concepções teórico-metodológicas de Swales
(1990; 2004) para o conceito de gênero acadêmico e para a descrição
sociorretórica em si, com a metodologia CARS (Create a Research Space).
Quanto às variações disciplinares, encontramos em Hyland (2000) os
princípios teóricos para a discussão de cultura disciplinar. As investigações
desenvolvidas no âmbito do grupo DILETA têm mostrado, assim, que os
exemplares do gênero artigo acadêmico apresentam diferenças
composicionais correspondentes a diversos aspectos, como: a própria
denominação do gênero; a presença, ausência ou destaque de seções
retóricas no gênero; e os diferentes conjuntos de crenças, tradições e
propósitos que os membros das culturas disciplinares possuem sobre o
gênero. A partir desses resultados, é possível perceber a necessidade de
investigar os gêneros a partir do estudo das culturas disciplinares,
investindo, inclusive, na construção de uma metodologia cada vez mais
precisa, a fim de tornar cada vez mais viável evidenciar como crenças,
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APRESENTANDO O GÊNERO ARTIGO ACADÊMICO: UMA INCURSÃO POR
DIFERENTES CULTURAS DISCIPLINARES

Palavras-chave: Análise de Gêneros Textuais. Artigo Acadêmico. Gêneros
Textuais Acadêmicos.

ORGANIZAÇÃO RETÓRICA DA SEÇÃO DE INTRODUÇÃO DE
MONOGRAFIAS DOS CURSOS DE LETRAS E BIOLOGIA
Cleidiane Silva Pereira (UFPI – Pibid/Cataphora Beta) e Jancen Sérgio
Lima de Oliveira (UFPI – Pibid/Cataphora Beta)
O presente trabalho busca analisar e comparar os movimentos e passos
retóricos mais recorrentes na seção de Introdução, verificados em
trabalhos de conclusão de cursos das áreas de Biologia e
Letras/Linguística, de modo a ser possível reconhecer as semelhanças e
diferenças na organização dos TCCs de ambas as áreas. O corpus é
composto por 20 monografias, sendo que 10 são do curso de Biologia e as
demais de Letras/Linguística. Pelo fato de todas já terem sido
devidamente publicadas, o acesso ao material foi através do portal
eletrônico da UFPI (Campus de Picos). A análise foi desenvolvida da
seguinte forma: a princípio foram identificados três Movimentos Retóricos
postulados por Swales (1990) para introdução de artigos: 1- Apresenta um
território de conhecimento; 2- constrói um nicho para a sua pesquisa e 3ocupa esse nicho para o seu trabalho. Em seguida, foram analisados quais
os passos retóricos os autores utilizaram para desenvolver esses
movimentos e os propósitos comunicativos que envolvem essas
estratégias. Os resultados mostraram que os autores, mesmo sendo de
áreas diferentes, organizaram a seção de introdução apresentando
algumas semelhanças como, por exemplo, todas as introduções
pesquisadas fazem generalizações sobre o tema pesquisado, e algumas
diferenças também foram detectadas, como o fato de que sete das dez
introduções de monografias de Letras explicam a estrutura do trabalho e
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valores e epistemologias das diferentes culturas podem interferir na
construção dos gêneros acadêmicos.

Palavras-chave: Movimentos Retóricos. Passos Retóricos. Monografias.

A RELAÇÃO ENTRE O PROJETO DE PESQUISA NA DISCIPLINA DE TCC I E A
VIDA ACADÊMICA DOS GRADUANDOS EM LETRAS PORTUGUÊS DA UFPI
Emanoel Barbosa de Sousa (UFPI/UFC)
Sabemos que a elaboração dos trabalhos de conclusão de curso (TCC) nos
cursos de graduação é uma das (situ)ações mais temidas e importantes
para a formação do discente. Tendo isso em vista, nos propomos aqui a
apresentar a relação da produção inicial do TCC, por meio da construção
do projeto de pesquisa na disciplina de TCC I, com a vida acadêmica dos
membros iniciantes das comunidades discursivas disciplinares da área de
Linguística no curso de Letras Português da Universidade Federal do Piauí.
Para isso, utilizamos como base teórica os trabalhos de Swales (1990,
2009, 2016), com relação à organização retórica dos projetos de pesquisa
e as comunidades discursivas, Godfrey (2008) e Clark (1980), sobre cultura
acadêmica e cultura disciplinar. Desenvolvemos essa pesquisa como parte
de nossa pesquisa de doutorado, em andamento, utilizando dados obtidos
por meio da aplicação de questionário eletrônico sobre a produção dos
projetos de pesquisa na disciplina de TCC I e sobre a vida acadêmica dos
discentes responsáveis pela sua elaboração. Notamos, a partir da análises
dos dados, que a dificuldade na produção de textos do gênero projeto de
pesquisa se dá não apenas pela falta de traquejo com o gênero, mas
também pela falta de experiência no desenvolvimento de pesquisas ao
longo da graduação e que a participação em atividades acadêmicas
extraclasse são de extrema importância para a construção de uma visão
acadêmica da cultura disciplinar por parte do discente.
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apenas uma de Biologia apresenta este passo retórico. Os passos retóricos
mais recorrentes nas introduções de Letras e Biologia são,
respectivamente, contexto (generalização sobre o tema pesquisado) e
objetivo.

OS RECURSOS LÉXICO-GRAMATICAIS DA SEÇÃO DE JUSTIFICATIVA EM
PRÉ-PROJETOS DE PESQUISA EM CULTURAS DISCIPLINARES DISTINTAS
Leonardo da Cunha Sousa (UFPI)
Esta pesquisa tem como objetivo comparar os recursos léxico-gramaticais
recorrentes na seção de justificativa de pré-projetos de pesquisa
produzidos pelos cursos de Letras Linguística e de História. Para isso
selecionamos as estratégias retóricas Apresentando objetivos de pesquisa
(P1), Explicando um fenômeno de pesquisa (P2) e Apresentando possíveis
contribuições da pesquisa (P3) pelo fato de serem comuns às duas áreas e
aparecerem de modo recorrente no corpus. Para essa investigação, nos
apoiamos na abordagem sociorretórica, principalmente na concepção de
gênero de Miller (2012) e nas contribuições teórico-metodológicas de
Swales (1990) para a análise de gêneros, além de trabalhos que analisaram
o gênero projeto de pesquisa (ALVES FILHO, 2017; JUCÁ, 2006; SILVA,
2016). O corpus é composto de 20 pré-projetos de pesquisa de cada uma
das áreas – Linguística e História – todos aprovados em programas de pósgraduação da Universidade Federal do Piauí em suas respectivas áreas do
conhecimento. Em análises parciais, percebeu-se que os passos possuem
semelhanças principalmente quanto aos seus recursos léxicos, pois em P1
é recorrente a utilização de palavras com valor semântico de finalidade e
propósito, como “intuito” e “foco”; o passo P2 apresenta uma maior
semelhança tanto lexical como gramatical, pois em seu recurso léxico não
há uma marca precisa por depender do fenômeno que se pretende
descrever e no recurso gramatical predomina a 3ª pessoa do discurso e o
tempo presente do indicativo; em P3 predomina palavras do campo
semântico do verbo “contribuir”. Pode-se concluir disso que, as marcas
lexicais dos respectivos passos retóricos, apesar de culturas disciplinares
distintas, são semelhantes por se tratarem das mesmas estratégias
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Palavras-chave: Projeto de pesquisa. Comunidade discursiva. Cultura
disciplinar.

Palavras-chave: Comparação. Recursos léxico-gramaticais. Seção de
Justificativa.

A UNIDADE RETÓRICA DE CONCLUSÃO EM ARTIGOS ACADÊMICOS
EMPÍRICOS DA CULTURA DISCIPLINAR DA ÁREA DE PSICOLOGIA
Nícollas Oliveira Abreu (UECE)
Considerando que as distintas culturas disciplinares produzem os gêneros
acadêmicos de diferentes maneiras, este trabalho tem como propósito
realizar a descrição sociorretórica (SWALES, 1990) da unidade retórica de
Conclusão no gênero artigo acadêmico relacionada à descrição da cultura
disciplinar (HYLAND, 2000) da área de Psicologia. Para isso, analisamos a
unidade retórica de Conclusão em 30 exemplares de artigos empíricos da
cultura disciplinar desta área no que concerne à sua configuração
sociorretórica. Além disso, discutimos as características da referida cultura
disciplinar que refletem na produção do gênero investigado. Assim, a
partir deste trabalho, objetivamos contribuir para a descrição
sociorretórica do gênero artigo acadêmico da área de Psicologia. No que
se refere aos aspectos teórico-metodológicos utilizados para a
identificação da configuração sociorretórica da unidade de Conclusão, nos
embasamos nas propostas de Nwogu (1997) e Costa (2015). Como
resultados da análise do corpus desta pesquisa, compreendemos que a
área de Psicologia julga relevante, na composição da unidade retórica
investigada, a discussão de dados referentes a interpretações gerais dos
achados das pesquisas desenvolvidas, ressaltando a validade dos
resultados encontrados; bem como a sugestão para a realização de novas
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retóricas; porém, nos recursos gramaticais notou-se que, enquanto em
Linguística predomina a utilização de um discurso impessoal, considerado
comum ao discurso científico, os pesquisadores de História utilizam
recursos discursivos referentes à 1ª pessoa, marcando, desta forma, um
posicionamento subjetivo.

Palavras-chave: Artigo acadêmico. Descrição sociorretórica. Psicologia

PRÁTICAS DISCURSIVAS NA UNIVERSIDADE: O DESAFIO DA
LEITURA/ESCRITA ACADÊMICA PARA GRADUANDOS INICIANTES
Renata Freitas de Oliveira (IFPI)
Considerando que a leitura e a produção dos textos acadêmicos envolve
uma variedade de gêneros, entende-se que o processo de apropriação
destes tem sido um desafio constante para os alunos recém-egressos nas
universidades. Tais gêneros são guiados por propósitos comunicativos
específicos, os quais são determinados pelo contexto social. Nesse
sentido, o objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar as práticas
discursivas de leitura/escrita de graduandos do segundo período do curso
de Bacharelado em Administração de um campus do IFPI. Para tanto, foi
aplicado um questionário a graduandos do referido curso, com a
finalidade de observar de que forma estas práticas contribuem para o
desenvolvimento do letramento acadêmico destes e, por conseguinte,
como se dá a inserção deles na respectiva cultura disciplinar. No escopo
deste estudo, que se caracteriza como uma investigação descritiva, feita
por meio de uma análise qualitativa, adota-se, portanto, uma visão de
gênero como prática social, haja vista que consideramos a própria
linguagem como uma forma de ação social. A análise baseou-se
fundamentalmente nos estudos de Aranha (2007), Figueiredo e Bonini
(2006) e Araújo (2006) no tocante às práticas discursivas acadêmicas, os
pressupostos de Miller (2012) sobre os gêneros como ação social, as
contribuições teóricas de Swales (1990) em relação a gêneros textuais e
comunidades discursivas, o aporte teórico de Hyland (2000, 2009) no
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investigações, nos levando a perceber que os autores de artigos nesta área
consideram pertinente afirmar a necessidade de novos estudos devido a
diversas razões, como a escassez de pesquisas na área ou estudos que
aprofundem a temática investigada.

Palavras-chave: Gêneros acadêmicos. Culturas disciplinares. Práticas
discursivas.

UMA PROPOSTA DE CONFIGURAÇÃO SOCIORRETÓRICA PARA A SEÇÃO
DE INTRODUÇÃO DO ARTIGO ACADÊMICO NA CULTURA DISCIPLINAR
DA ÁREA DE HISTÓRIA
Tatiane Lima de Freitas (UECE) e Jorge Tércio Soares Pacheco (UECE)
Os gêneros produzidos e consumidos em ambientes acadêmicos têm
recebido forte atenção nos estudos Linguísticos, ocupando lugar de
destaque o artigo científico, pois, como afirma Hyland (2009), esse tipo de
publicação é o meio principal de veiculação de informação e de resultados
de pesquisas. Dessa forma, nosso trabalho visa apresentar uma proposta
de configuração sociorretórica para a seção de Introdução de artigos
acadêmicos da cultura disciplinar da área de História, levando em
consideração como os propósitos, as crenças e os valores da referida área
influenciam a produção do referido gênero. Como sustentação teórica,
nós nos apoiamos nos pressupostos teórico-metodológicos de Swales
(1990) no que se refere aos gêneros acadêmicos e nos modelos de
configuração retórica propostos por Motta-Roth e Hendges (2010), Costa
(2015), Abreu (2016) e Bernardino e Pacheco (2017). Para a descrição da
área, fundamentamo-nos no conceito de Hyland (2000) sobre cultura
disciplinar. Para a análise linguística, dispomos de um corpus constituído
por 30 exemplares do gênero artigo acadêmico da cultura disciplinar da
área de História, os quais são provenientes de quatro periódicos
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tocante às culturas disciplinares e Motta-Roth (2006, 2013) sobre a
redação acadêmica. Os resultados parciais sugerem que apesar de
estarem inseridos no meio acadêmico, os graduandos pesquisados não se
sentem familiarizados com os gêneros da esfera acadêmica, sendo, pois,
considerados como membros periféricos de suas respectivas
comunidades discursivas.

Palavras-chave: Análise Sociorretórica. Cultura Disciplinar da área de
História. Artigo Acadêmico. Seção de Introdução.

ST 6 - Gêneros Discursivos e Relações AxiológicoDialógicas
DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA - DDS: QUE GÊNERO É ESSE?
Andréia Dellano Mendes Nunes (Universidade Federal do Maranhão) e
Marize Barros Rocha Aranha (UFMA)
O mundo do trabalho possui em sua estrutura diversas áreas, a Segurança
do Trabalho é uma delas. Partícipe das atividades desenvolvidas por esse
profissional está o Diálogo Diário de Segurança – DDS, que se caracteriza
por um diálogo, uma conversa realizada diariamente a fim de alertar os
colaboradores para com a conduta correta no que concerne à segurança
que deve ser mantida no desenvolvimento das ações laborais. Mediante a
importância que há nos argumentos construídos pelo Técnico em
Segurança do trabalho, apresentamos como tema a que gênero
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brasileiros com qualis A1 da área de História, publicados em 2017, a saber:
Revista Brasileira de História, Revista de História, Revista Estudos
Históricos e Revista Tempo. De acordo com a análise, a unidade retórica
de Introduçãoem artigos acadêmicos da cultura disciplinar da área de
História caracteriza-se por contextualizar e apresentar a pesquisa, fazer
referência a pesquisas anteriores, apontar lacunas nos trabalhos
anteriores,bem como indicar os principais objetivos e a estrutura do
artigo.

Palavras-chave: Diálogo Diário de Segurança. Gênero Textual. Gênero
Discursivo.

GÊNERO DISCURSIVO FICCIONAL TELENOVELA E AS INTERFACES COM
OS CONTEXTOS REAIS
Francisco Renato Lima (UFPI) e Safira Ravenne da Cunha Rêgo (UEMA)
Este artigo é uma reflexão teórica acerca do gênero discursivo ficcional
telenovela e de suas abordagens em contextos reais, o que leva à
discussão desse espaço da interação e da ação humana na e sobre a
linguagem como um construtor de abrigos e moradias, refletido pelos
modos como o mundo é “dito” e “transmitido”. Sob esse olhar,
apontamos para a novela, como produto ficcional e de formação cultural,
buscando evidenciar nela a ação humana e a construção da imagem do
sujeito por meio da linguagem. Tendo como objetivo refletir sobre esse
gênero discursivo ficcional e as interfaces com os contextos reais,
tratamos dos rumos construídos ao longo de seu andamento, em que os
desejos do espectador devem ser respeitados e levados em consideração.
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corresponde o Diálogo Diário de Segurança. Por conseguinte, o objetivo
desse estudo é investigar que gênero seria esse; se é apenas falado ou
também escrito. Posto isso, temos como quadro teórico-metodológico, a
princípio, a literatura atinente às Normas Regulamentadoras, presentes
no Manual de Segurança e Medicina do Trabalho, assim como com
estudiosos como Aranha (2010) que em sua tese de doutorado contempla
a construção de gêneros em suas investigações, análises e produções
científicas, como também, Marcuschi (2003) e Mikhail Bakhtin (2011) no
que se trata de Gêneros do Discurso e Polifonia, o campo de estudo é uma
empresa que possui técnicos em segurança do trabalho como
colaboradores; como a pesquisa é inicial, os resultados ainda são parciais
e dizem respeito a que tipo de gênero o Diálogo Diário de Segurança
corresponde.

Palavras-chave: Gênero discursivo. Telenovela. Contexto social.

GÊNERO CHARGE: HUMOR E A CONSTRUÇÃO DA SUBJETIVIDADE NO
FACEBOOK.
José Luan Sousa Oliveira (UEMA)
Percebendo o avanço contínuo das tecnologias e o acesso cada vez mais
amplo da sociedade ao mundo virtual, e principalmente às redes sociais,
objetivamos nesse trabalho analisar a construção da subjetividade em
funcionamento nas sociedades a partir dos conteúdos e significados que
vão sendo produzidos no jogo da linguagem na mídia, bem como os
sentidos dados a eles. Para isso, apropriamo-nos do gênero discursivo
charge e as marcas das subjetividades dos sujeitos enunciadores
divulgadas no Facebook por meio dos comentários. Para fins
metodológicos, coletamos as charges e os comentários/enunciados
publicados na página Humor Inteligente. Nos embasamos teoricamente
em Bakhtin (1997) para os gêneros do discurso, Araújo & Leffa (2016) para
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Ademais, atribuímos ao gênero em questão, um caráter ideológico, que
vai além do que está no texto, no dizível, mas, ao constituir a própria
materialização social da língua, explora emoções e representações da
sociedade de maneira a considerar os anseios, interesses e usos humanos.
Seguindo uma teoria, conforme Bakhtin (2011 [1979]), Bronckart (2012),
Adam (1992), Dolz; Schneuwly (2004); Luckmann (1988) Martín-Barbero
(2001), entre outros, conseguimos identificar a noção de gênero como
objeto de mediação entre o sistema cultural produtivo e a dinâmica dos
usos, em que se verifica mais a questão da competência do que questões
de estrutura e combinatórias. Essa análise qualitativa, realizada através do
método bibliográfico, permitiu-nos chegar à conclusão de que a
telenovela é mais do que arte, é mais do que estratégia midiática; é uma
forma de representação da sociedade, segundo contextos ideológicos,
interativos e dialógicos.

Palavras-Chave: Charges. Discurso. Subjetividade.

SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA: UMA BREVE DISCUSSÃO
SOBRE QUESTÕES IDEOLÓGICAS E FATORES CONTEXTUAIS QUE
INTEGRAM O GÊNERO PROPAGANDA SOCIAL
Lucinete Maria da Silva (IFPI)
As campanhas do Ministério da Saúde, que integram o gênero propaganda
social, têm como objetivo principal a prevenção de doenças. Para isso
utilizam-se de cartazes, propagandas audiovisuais, panfletos e outros,
para que as informações atinjam o maior número de pessoa e atenda o
seu propósito primeiro - informar. Porém, algumas campanhas têm
conseguido despertar na população um comportamento diferenciado, no
qual a partir das orientações do citado Ministério são realizadas
mobilizações sociais expressivas. Tal fato acontece, por exemplo, com as
campanhas “Setembro Amarelo” e “Outubro Rosa” que, diante dos temas
abordados, vêm promovendo verdadeiros “agentes” disseminadores dos
ideais contidos nestas campanhas. Elas realizam atividades diversificadas
que visam além de informar, sensibilizar e provocar mudanças. Diante
disso, o presente estudo tem como objetivo promover uma discussão
sobre o propósito comunicativo do gênero propaganda social e sua
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pesquisa das redes sociais; Rojo & Barbosa (2015) para Hipermodernidade
e Gêneros discursivos, Possenti (2014) para a linguagem humorística,
Amaral et al (2013), Orlandi (2007), Brandão (2012) para Análise do
Discurso e Benveniste (2005) para subjetividade, entre outros. Os
resultados revelam-nos que os componentes do gênero discursivo charge
como a ironia, inteligência, sagacidade e humor, contribuem para a
construção da subjetividade dos usuários que ao produzirem os efeitos de
sentido comentam/enunciam marcando linguisticamente (ou não) a sua
subjetividade. Isso comprova o pensamento de Benveniste (1958) sobre a
linguagem ser a possibilidade da subjetividade.

Palavras-chave: Gêneros Discursivos. Propaganda Social. Interação.

O UNIVERSO DIGITAL E SEUS DISCURSOS SOBRE A ESCRITA CIENTÍFICA
Nara Karolina de Oliveira Silva (UERN) e Fernando Monteiro Oliveira
(UERN)
Considerando que pesquisadores iniciantes enfrentam dificuldades na
escrita de gêneros discursivos da esfera acadêmico-científica, e que, dada
a necessidade e a facilidade de acesso que eles encontram para
recorrerem a dicas/sugestões do universo digital expressas em sites, blogs
e vídeos que se destinam a auxiliar o desenvolvimento de uma escrita
cientifica bem-sucedida, objetivamos examinar, no presente trabalho, os
discursos sobre a escrita de textos acadêmico-científicos que se
manifestam em dicas de sites e blogs com o perfil descrito. Interessa-nos
investigar, em última instância, em que medida essas dicas dialogam com
discursos do universo acadêmico que sustentam uma escrita científica
ajustada às práticas das culturas disciplinares e às especificidades do
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relação com as questões ideológicas e contextuais no cenário piauiense.
Para isso, realizaremos uma pesquisa qualitativa e quantitativa, com
investigações e análises do material de divulgação das campanhas
Setembro Amarelo e Outubro Rosa em paralelo com as atividades
desenvolvidas por órgãos, instituições e cidadãos comuns. Para
fundamentar a presente pesquisa, apoiaremo-nos nos estudos de
linguagem e, especificamente, na teoria dos gêneros textuais: Bakthin
(2003, 2006); Bathia (2009), Swales (2009), Marcuschi (2002), Bazerman
(2005); além de pesquisas de indicadores sociais e outros. Os resultados
iniciais sinalizam que, geralmente, o fator emocional é um dos elementos
motivadores pelo qual a população apresenta-se interessada em
conhecer e, de certa forma, responsável por divulgar o alerta do
Ministério, uma vez que o suicídio e o câncer de mama tem marcado a
vida de muitas pessoas.

Palavras-chave: Escrita cientifica. Dicas. Universo digital.

ANÁLISE SOCIORRETÓRICA DO GÊNERO FOLDER TURÍSTICO
Maria Inez Matoso Silveira (UFAL)
O fôlder é uma forma de comunicação que se presta às atividades de
divulgação, marketing, publicidade e propaganda. Este trabalho apresenta
uma pesquisa cujo objeto de estudo é o Fôlder Turístico, um gênero de
uso frequente e importante do terceiro setor da atividade econômica – o
Turismo. A pesquisa procurou analisar o referido gênero sob o prisma da
Análise sociorretórica defendida por John Swales (1990), Carolyn Miller
(1994) e Vijay Bathia (1993), destacando as noções de propósito
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gênero discursivo, e, com isso, avaliar até que ponto as dicas examinadas
podem colaborar efetivamente para uma escrita científica bem-sucedida.
O trabalho, de natureza interpretativa, com abordagem qualitativa e
quantitativa, tem como ancoragem teórica as formulações do Círculo de
Bakhtin (BAKHTIN, 2011; VOLOCHÍNOV, 2013), bem como trabalhos de
pesquisadores que discutem a escrita científica, dentre os quais Swales
(1990), Bazerman (2014), Bessa (2016) e Boch (2013). O corpus da
pesquisa é composto por dicas sobre como escrever monografias e artigos
científicos recortadas de sites e blogs como pós-graduando, ciência
prática, psicologia explica, guia do como, studybay e wikihow. Os dados
preliminares apontam os seguintes achados em relação às dicas
selecionadas: i) a maioria delas tendem a ser genéricas, isto é, não
atentam para as especificidades disciplinares; ii) em sua maioria, elas
adotam um tom prescritivo em relação à linguagem e à organização de
uma dada seção do texto; iii) algumas dessas dicas tendem a considerar o
interlocutor e o espaço de circulação de cada gênero em específico; iv)
poucas se reportam aos elementos da organização retórica, porém sem
explicitar diálogo com trabalhos sobre organização retórica de gêneros da
esfera científica.

Palavras-chave: Fôlder Turístico. Análise Sociorretórica. Multimodalidade.

ST 7 - Gêneros Textuais Multimodais e Tecnologias:
Ensinando e Aprendendo no Século XXI

O LETRAMENTO ATRAVÉS DO GÊNERO CARTÃO-POSTAL: UMA
PROPOSTA SOCIOEDUCATIVA PARA AS AULAS DE ESPANHOL COMO
LÍNGUA ESTRANGEIRA
Carmem Lúcia Alves e Silva (UESPI)
Trata-se de um relato de experiência, cujo objetivo é descrever o
experimento da utilização do gênero cartão-postal nas aulas de espanhol
como língua estrangeira. Para tal, se propõe um trabalho com sequências
didáticas – procedimentos autodirecionados – com atividades antes,
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comunicativo e de gênero como ação social tipificada, motivada por uma
situação retórica. A pesquisa utilizou um corpus de 30 exemplares
autênticos de fôlderes turísticos, constatando-se, como uma das suas
importantes características, a sua funcionalidade no âmbito do marketing,
da publicidade e da promoção turística. Baseando-se nas categorias de
Bathia (1993) contempladas em sete níveis de análise que vai desde o nível
da enunciação até o micronível da língua, o estudo descreve os aspectos
funcionais, etnográficos; as características formais, discursivos e
enunciativas do gênero, numa perspectiva sociorretórica. A partir da
analise realizada, pudemos afirmar ser o Folder Turístico, um importante
gênero multimodal da esfera da Publicidade, da Propaganda, do
Marketing e, principalmente, do Turismo, sendo ele um instrumento
importantíssimo para a efetivação de ações turísticas e econômicas
diretamente influenciadas pela Retórica.

Palavras-chave: Gênero textual. Cartão Postal. Sequência didática.

MULTIMODALIDADE E TECNOLOGIA: A MATRIZ VERBAL DA
LINGUAGEM EM BLOGS PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA
PORTUGUESA
Geovan Pedro Silva de Macedo (UFPI) e Naziozênio Antonio Lacerda
(UFPI)
O avanço da tecnologia nas últimas décadas possibilitou o surgimento de
novos gêneros discursivos textuais, tais como o blog. Em se considerando
que o blog é uma tecnologia para o ensino-aprendizagem de língua
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durante e depois da escrita. Para a pesquisa que agora se expõe, são
consideradas as teorias de Bakhtin (2003), que apresenta a concepção de
enunciado, seu caráter ideológico nos discursos sociais; Bazerman (2005),
e sua demonstração que as ações dos indivíduos se dão por meio de
textos, criando novas realidades de significação, relações e conhecimento;
e Soares (2009), que desenvolve o conceito de letramento, como
apropriação da leitura e escrita em práticas sociais relacionadas a tal
competência. Depois da explanação sobre os gêneros textuais, o gênero
cartão-postal é proposto os seguintes questionamentos: O que é
letramento? Como o cartão-postal viabiliza o letramento de espanhol
como língua estrangeira? Em seguida, observa-se o trabalho com
sequências didáticas, estudo a respeito do gênero cartão-postal,
resolução de tarefas, produção e exposição dos mesmos. A metodologia
utilizada consiste na pesquisa ação, tomando como universo de
exploração a Unidade Escolar Profª Iraci Barros Pinto, em Santa Luz – PI e
como sujeitos da mesma, os alunos do 1º ano “B” e “C” do ensino médio
desta escola; em que se observa um reconhecimento do gênero “cartãopostal” como contribuinte para uma aprendizagem mais significativa da
língua espanhola em 85% correspondente aos estudantes do 1º ano “B” e
100% no 1º ano “C”.

Palavras-chave: Multimodalidade e tecnologia. Matriz verbal da
linguagem. Blog de língua portuguesa.

ANÁLISE DE COMPOSIÇÕES MULTIMODAIS INSTITUCIONAIS NO LIVRO
DE CONVERSAÇÃO I DO CURSO DE LETRAS ESPANHOL/EAD/UESPI
Leiliane de Vasconcelos Silva (UESPI)
Composições Multimodais Institucionais (CMIs) de acordo com Carvalho
(2016) se referem à relação entre texto verbal e imagem no processo de
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portuguesa, a presente pesquisa ganha relevância acadêmica pela
necessidade de se investigar como a linguagem verbal é usada juntamente
com as linguagens visual e sonora em blogs educacionais. Assim, o
objetivo desta pesquisa é analisar o uso da matriz verbal da linguagem em
ambiente multimodal de blogs para o ensino-aprendizagem de língua
portuguesa. A pesquisa fundamenta-se teoricamente na conceituação do
gênero blog (KOMESU, 2004); nas considerações sobre a multimodalidade
(KRESS, 2010; VIEIRA; SILVESTRE, 2015); e nos estudos acerca das matrizes
da linguagem e do pensamento (SANTAELLA, 2005). A metodologia segue
uma abordagem qualitativa de pesquisa, adotando procedimentos de
seleção de blogs educacionais, levantamento dos conteúdos e análise da
matriz verbal da linguagem. O corpus da pesquisa compõe-se de 05 (cinco)
blogs educacionais que publicam conteúdos sobre língua portuguesa,
selecionados na internet, com base nos seguintes critérios: qualidade dos
textos; diversidade de conteúdos sobre a língua portuguesa; enfoque em
conteúdo para o ensino médio; acesso livre e gratuito; e sem a presença
de anúncios comerciais em excesso. Os resultados da pesquisa mostram
que a matriz verbal da linguagem está presente nos posts dos 05 (cinco)
blogs analisados, de forma conjunta e complementar com as matrizes
visual e sonora, com predominância do aspecto descritivo, enriquecendo
os textos e contribuindo para o processo de ensino-aprendizagem de
língua portuguesa.

Palavras-chave: Letramento visual crítico. Imagens. CMIs

MULTIMODALIDADE E ENSINO EM GÊNEROS ESCOLARES NA SALA DE
AULA
Maria Gabriela de Sousa Oliveira (UFPI) e Juscelino Francisco do
Nascimento (UFPI)
Por conta do rápido avanço das tecnologias, há, também, constantes
mudanças no que diz respeito ao ensino de Língua Portuguesa, já que os
textos multimodais tornam-se cada vez mais presentes na sala de aula e
são usados a favor do professor em sala de aula. Assim, o objetivo deste
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construção dos significados em ambientes digitais com a intenção de
fomentar aprendizado. Essa pesquisa objetiva investigar qual é a relação
entre a imagem e texto verbal presentes nos textos do livro de
Conversação I do curso de Letras espanhol- EAD/UESPI. Optamos por
realizar uma investigação do tipo qualitativo descritiva, para realizar-la,
primeiro fizemos um levantamento da quantidade de imagens presentes
no livro, em seguida avaliamos a existência da relação imagem-texto de
acordo com Barthes (1977), também utilizamos a Gramática do Desing
Visual de Kress e van Leeuwen (2006) para observar a função que as
imagens possuem ao se relacionarem com o texto. Constatamos que em
nenhuma das onze atividades em que as imagens apareciam com textos
verbais havia menção as imagens, ao seu conteúdo ou a qualquer relação
que elas tivessem com o texto verbal. Vimos que a relação entre a imagem
e texto verbal presentes nos textos do livro de Conversação de acordo co
a classificação de Barthes é do tipo ilustração, ou seja, o texto é o principal
elemento e a imagem o interpreta. Consideramos que precisamos
melhorar nosso trato em relação a importâncias das imagens em nossos
materiais didáticos virtuais, se quisermos desenvolver nos nossos alunos
um ser crítico que entenda, interprete e seja um personagem atuante
socialmente.

Palavras-Chave: Multimodalidade. Gêneros Escolares. Língua Portuguesa.

ST 8 - Gêneros Textuais, Referenciação e Intertextualidade

ANÁLISE DOS ASPECTOS REFERENCIAIS E CONVERSACIONAIS NO
GÊNERO ENTREVISTA ORAL
Amanda Maria Dos Santos Machado (UNEAL) e Jonnas Nichollas de Lima
Costa (UNEAL)
Os estudos da Linguística Textual, numa perspectiva sociocognitivodiscursiva, tomam o texto oral e/ou escrito dentro de um contínuo
tipológico como um evento comunicativo interacional e um processo de
negociação entre os interlocutores. Ainda nesse espaço, surgem os
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trabalho, em andamento, é apresentar a influência desses textos nas
produções escritas dos alunos considerando os gêneros escolares, ou seja,
de que forma eles contribuem para que os discentes tenham um melhor
desempenho na produção escrita na escola. Para tanto, propomos
produções de diversos textos, de diferentes gêneros, sobretudo aqueles
mais recorrentes na escola (tais como redação, relatórios, crônicas,
contos), a partir da leitura de outros textos multimodais em uma escola
pública estadual da cidade de Picos – PI. Embasamos este estudo nos
pressupostos de Dionísio (2007), Rojo (2012), Costa Val (2004), entre
outros, além dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) e, assim, foi
feita uma pesquisa de campo, de natureza qualitativa. Os resultados
preliminares, a partir da leitura e apreciação das produções dos alunos,
apontam que tais produções têm apresentado melhorias significativas
quando são trabalhadas a leitura e a construção de textos multimodais,
visto que, a partir do verbal e do imagético, por exemplo, os alunos
sentem-se mais seguros para escrever na escola.

Palavras-chave: Referenciação. Oralidade. Entrevista.

A CONSTRUÇÃO DE REFERENTES EM COMENTÁRIOS DO JORNAL FAROL
DE NOTÍCIAS: COMEMORAÇÃO DO DIA DA VISIBILIDADE LÉSBICA
Bruno Huann da Silva Nogueira (UFRPE/UAST) e Thaís Ludmila da Silva
Ranieri (UFRPE/UAST)
O presente trabalho tem por objetivo analisar nos comentários dos
leitores do Jornal Farol de Notícias as construções referenciais voltadas
para a notícia “Jovens LGBTs comemoram o dia da visibilidade lésbica com
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estudos da referenciação, como categoria fundamental na produção,
construção e reconstrução dos sentidos. Diante disso, o presente trabalho
tem como principal objetivo analisar os aspectos referenciais e
conversacionais presentes no gênero entrevista oral. A referenciação é
entendida como uma atividade discursiva, na qual convergem fatores
perceptivo-cognitivos, a fim de atribuir significação aos mecanismos de
produção do significado, expresso por um referente e/ou objeto de
discurso. Por Conversação, entende-se o estudo das conversações do
cotidiano, abrangendo dois tipos: a informal e a formal. A primeira realizase sem qualquer planejamento; a segunda acontece de maneira
planejada. O estudo abrange a referenciação e a conversação, numa linha
teórico-metodológica específica, trabalhando com os dados numa
perspectiva descritivo-interpretativa, considerando a qualidade dos dados
em processo. A pesquisa está fundamentada nos pressupostos teóricos de
autores como: Cavalcante, Custódio Filho e Brito (2014), Custódio Filho
(2011), Marcuschi (2003; 2008), Mondada e Dubois (2003), Koch (2004),
dentre outros. O texto oral foi transcrito segundo normas específicas
destinadas a dados orais e analisado de acordo com a teoria adotada nesse
estudo. Os resultados mostram que o uso dos aspectos referenciais e
conversacionais da entrevista oral, utilizados pelos interlocutores,
propicia a efetivação do citado gênero.

Palavras-chave: Referenciação. Comentários. Visibilidade Lésbica

A TRADIÇÃO DISCURSIVA CARTA PESSOAL NO ENSINO DE LÍNGUA
PORTUGUESA: PROPOSTAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO MÉDIO
Cícero Barboza Nunes (UFRPE/UAST/AESET)
Este estudo tem como objetivo precípuo mostrar a importância do
trabalho com a tradição discursiva carta pessoal no ensino médio,
fazendo-se necessário refletir propostas didáticas que possibilitam a
exploração do gênero nas aulas de Língua Portuguesa. Partimos neste
estudo do conceito de Tradição Discursiva (TD) definido por Kabatek
(2005) de que é a repetição de um texto, de uma forma textual ou de uma
VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
CADERNO DE RESUMOS E PROGRAMAÇÃO

116

música e poesia em ST”. Para isso, adotamos como conceito de texto a
proposta de Cavalcante (2013) que entende o texto como sendo um
evento comunicativo em que estão presentes os elementos linguísticos,
visuais e sonoros, os fatores cognitivos e se estabelece na relação entre
locutor e interlocutor. Com relação ao processo de referenciação,
continuamos com Cavalcante (2013) que define como uma atividade de
construção de referentes, ou seja, objetos de discurso, depreendidos por
meio de expressões linguísticas. Por outro lado, trazemos Swales (1990)
que define comentários como uma classe de eventos comunicativos, cujos
exemplares compartilham os mesmos propósitos comunicativos. Para tal,
nosso corpus é constituído a partir dos 32 comentários publicados na
página do jornal em que foi veiculada a notícia durante o período de 3
meses. Por fim, tomando como base o referente “Comemoração o Dia da
Visibilidade Lésbica”, nossos resultados mostram esse objeto de discurso
retomado, por meio, de expressões linguísticas, tais como “evento lindo”,
como também, “coisa do diabo”. Por outro lado, discursivamente esse
espaço é construído a partir de duas perspectivas distintas. A primeira é
mostrada por pessoas favoráveis ao evento e a segunda por pessoas
contrárias ao evento.

Palavras-chave: Carta pessoal. Tradição discursiva. Gênero. Ensino.
A REFERENCIAÇÃO E O DESTINO DO RÉU DE UM HOMICÍDIO DOLOSO
Deborah Andrade Leal (UFAL)
Este artigo analisa, à luz da Linguística Textual, sob a perspectiva teórica
sociocognitivo-interacionista e discursiva do fenômeno referencial da
linguagem, os processos de referenciação e seus efeitos argumentativos
de sentido nos autos de um processo penal de homicídio doloso tramitado
em uma comarca do interior da Bahia. A análise se dá em um corpus
constituído pelas alegações finais do promotor de justiça e do advogado
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maneira particular de escrever ou falar que adquire o valor de signo
próprio (é, portanto, significável). E por considerarmos a carta pessoal um
gênero de TD rica para explorar aspectos que perpassam o linguístico, em
especial porque resulta da interação social, este estudo torna-se relevante
por analisarmos e mostrarmos que a contextualização histórica é
fundamental na reflexão de uso do gênero em uma dada situação.
Considerando-se o caráter propedêutico do ensino de Língua Portuguesa,
atribuímos a esta disciplina o desenvolvimento de estudos e de reflexão
sobre as diversas práticas de linguagem, a saber: leitura, escuta, produção
de textos (oral e escrito), reflexão e análise linguística. Desta forma,
tomamos como pano de fundo os pressupostos teóricos de Coseriu
(1979), Koch (1997), Oesterreich (1997), Kabatek (2003, 2005 e 2006),
Patriota (2010), Longhin (2014), Bakhtin (1997), Marcuschi (2001),
Bronckart (2006), entre outros. Os resultados deste estudo evidenciam
traços de mudanças no trabalho com o gênero carta pessoal no Ensino
Médio ao longo das últimas décadas, traços estes que podem está
diretamente ligados a reestruturação que o ensino de Língua Portuguesa
sofreu nos últimos anos. Tais resultados tornam-se relevantes para
refletirmos e propormos propostas de atividades didáticas que
considerem o gênero carta pessoal útil para explorar possibilidades de
desenvolver a reflexão do aluno sobre o gênero em seus aspectos
linguísticos, históricos e sociais.

Palavras-chave: Linguística Textual. Referenciação. Processo Penal.

A RECATEGORIZAÇÃO METAFÓRICA E A PERSPECTIVA MULTIMODAL
COMO EXERCÍCIO DE ANÁLISE NOS RÓTULOS DA SALON LINE
Domingos Vieira dos Santos Junior (UEMA/CESC)
O presente trabalho tem como proposta analisar os rótulos da Salon Line
de produtos para cabelos cacheados e crespos. A partir da
recategorização, verificamos esses rótulos levando em consideração a
multimodalidade como contribuição na construção de sentidos do texto,
dessa forma, compreendemos o texto como ponto de interação
mercadológica com seu cliente. Para discorrermos sobre o tema em
questão, utilizamos como base teórica, Cavalcante e Koch (2007) que
abordam os referentes no discurso, Lima (2007) que trata especificamente
do fenômeno de recategorização metafórica, Cavalcante e Calixto (2013)
que mencionam os referentes dentro do texto, Gomes e Azevedo (2012)
que tratam da construção de sentido em textos multimodais, Marcuschi
VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
CADERNO DE RESUMOS E PROGRAMAÇÃO

118

de defesa de um caso/crime que foi submetido a júri popular. Como
fundamentação teórica, reporta-se a Mondada e Dubois (2003),
Apothéloz (2003), Marcuschi (1998), Koch (2003, 2004, 2005, 2009),
Mussalim e Bentes (2001), Lima e Cavalcante (2013), entre outros. Ao final
da análise, constata-se que, com processos de referenciação, a
assassinada passou de vítima à vilã, e o assassino passou de autor a
injustiçado, prevalecendo a verdade postulada pelo advogado do réu, o
que fez com que a pena deste fosse abrandada. Isso permite afirmar
justamente o que já era o objetivo no início deste estudo: que a
referenciação tem um poder de grande importância quando se trata, em
especial, de textos com intenção persuasiva, a exemplo do gênero que
constitui o processo penal de homicídio doloso, preparado com a ciência
de que os julgadores serão pessoas que não possuem, necessariamente,
conhecimentos jurídicos, e que, por isso, o que prevalece são as emoções.

Palavras-chave: Recategorização. Rótulos. Multimodalidade.
AS CONSTRUÇÕES ARGUMENTATIVAS EM EDITORIAS DO JORNAL O
GLOBO SOBRE A OPERAÇÃO CARNE FRACA
Francisco Herbert da Silva (UESPI)
Esta pesquisa tem como tema as construções argumentativas em
editoriais publicados no jornal O Globo. O objetivo é investigar as
construções argumentativas em editoriais produzidos acerca da Operação
Carne Fraca, com ênfase nas estratégias argumentativas, contribuindo,
assim, para o propósito comunicativo do gênero. Dessa forma, buscamos
apoio teórico em pesquisadores da área da argumentação, como:
Peralman, Olbrechts-Tyteca (2014); Meyer (2008) e Koch e Elias (2016),
respectivamente por trazerem discussões sobre orador/ tese/ auditório; a
argumentação atrelada à noção de diálogo, assim como as estratégias
argumentativas. Assim sendo, trata-se de uma pesquisa qualitativa e
interpretativa cujo corpus é composto por dois editoriais coletados no
Jornal O Globo entre o período de 17 e 25 de março de 2017. A
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(2008) que trabalha o gênero textual, entre outros. Como abordagem
metodológica para a realização deste trabalho, obtivemos análises de
cunho exploratório e analítico, esmiuçando 4 rótulos da Salon Line: a
maionese, margarina, gelatina e o amigo de milho. A escolha dos dados
discorreu doravante à veiculação dos produtos da Salon Line, por
intermédio da rede social Instagram, na qual motiva a construção de
sentido eminente entre o produtor e o público, em sua maioria, feminino,
de maneira despojada e criativa. Todavia, as constatações acerca da
recategorização são ativas dentro dos rótulos, evidenciando as questões
que foram propostas no início deste trabalho, isto é, em que acarretam o
uso da multimodalidade e sua contribuição para a construção de sentidos,
bem como para as possíveis interpretações baseadas nos rótulos.
Acreditamos que o fenômeno da recategorização motiva a interação do
produtor com o seu cliente, de maneira que aproxima o produtor da
realidade para os diferentes tipos de cabelos cacheados ou crespos.

Palavras-chave: Gênero Editorial. Tese. Estratégias argumentativas.

RECATEGORIZAÇAO: UM ESTUDO DE SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS
Héberton Mendes Cassiano (UESPI)
O fenômeno da recategorização é um dos processos referenciais que tem
sido amplamente estudado em pesquisas no campo da referenciação e
que envolvem estudos sobre o texto e a construção dos sentidos. Tais
estudos trazem em suas propostas diferentes modos de conceituar o ato
de recategorizar o referente e que, por sua vez, está situado no campo da
Linguística Textual. Este trabalho é parte de uma pesquisa em
desenvolvimento e se justifica pela necessidade de construção de um
panorama que reúna as semelhanças e diferenças das pesquisas que
tratam da recategorização. Os primeiros estudos sobre o fenômeno da
recategorização, sob a abordagem textual/discursiva, Apothéloz e
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investigação tem como categorias de análise as estratégias
argumentativas de Koch e Elias (2016), a saber: as estratégias para iniciar
uma argumentação; as estratégias para desenvolver uma argumentação e
as estratégias para concluir uma argumentação. Diante dos recursos
argumentativos, identificamos no corpus as seguintes estratégias: nas
estratégias que iniciam uma argumentação, foi possível destacar o recurso
“definindo o ponto de vista e apresentando fatos”; já nas estratégias que
desenvolvem uma argumentação, enfatizamos na estratégia “indicando
argumentos favoráveis e argumentos contrários”. Enquanto as estratégias
que concluem uma argumentação, focamos em “elaborando uma
síntese”. Portanto, o caráter argumentativo/ persuasivo do gênero
editorial faz-nos concluir que as estratégias apreendidas contribuem para
o propósito comunicativo, pois os editorais refletem acerca das supostas
irregularidades de comercialização de carne, apresentando, assim,
posicionamentos que podem conduzir à adesão ou à refutação da tese de
possíveis fraudes em relação à produção e à venda de carne brasileira.

Palavras-chave: Referente. Referenciação. Recategorização.

A CONSTRUÇÃO DOS REFERENTES DA “BATALHA DO CENTRO CÍVICO”
NO JORNAL ONLINE GAZETA DO POVO
Ismael Paulo Cardoso Alves (UFPI)
Meio de comunicação com ampla circulação no Paraná, o Gazeta do Povo,
jornal online da capital Curitiba, publicou, durante abril e maio de 2015,
textos jornalísticos referentes ao evento que ficou conhecido como a
“Batalha do Centro Cívico”. Este evento ficou assim conhecido devido ao
confronto entre os sindicalistas, entre eles, professores e policiais
paranaenses. Neste artigo, nos propomos a analisar a construção dos
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Reichler--Béguelin (1995) expunham tal processo apenas como um termo
anafórico que retomava explicitamente um referente inicial
acrescentando novas informações a esse referente. Nesse sentido, esse
artigo tem como objetivo situar diferentes perspectivas de estudos sobre
o fenômeno da recategorização. A fundamentação desse trabalho está
centrado nos estudos de Mondada e Dubois (1995, 2001, 2003), Apothéloz
e Reichler-Béguelin (1995), Lima (2009), Cavalcante (2011) e Custódio
Filho (2011) para a referenciação; e, Mondada e Dubois (1995), Apothéloz
e Reichler-Béguelin (1995) e Lima (2009) para recategorização. A
metodologia da pesquisa constitui-se de uma abordagem bibliográfica e
documental. O corpus reúne as pesquisas de Damasceno (2002) e Lima
(2003). O resultado apresentou a recategorização como um fenômeno
que pode reconstruir um referente de forma apenas lexical trazendo
novas informações ao referente a depender do ponto de vista do
enunciador, como no caso do gênero texto-depoimento, ou ainda, a partir
da perspectiva cognitiva, exigir do leitor conhecimentos de mundo para
que ele possa ativar a estratégia de recategorização metafórica para a
construção do sentido no gênero piada, como foi apresentado por Lima
(2003).

Palavras-chave: Linguística textual. Referenciação. Batalha do Centro
Cívico.

A RECATEGORIZAÇÃO SEM MENÇÃO DE EXPRESSÃO REFERENCIAL:
UMA ESTRATÉGIA ARGUMENTATIVA
Jeydson Jonys Barros Batista (UESPI)
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referentes envolvidos direta ou indiretamente nesta Batalha, a saber,
governador Beto Richa (PSDB), policiais, professores sindicalistas,
deputados paranaenses e praça do Centro Cívico. Nosso objetivo, ao
analisar a construção desses referentes, é identificar o posicionamento do
jornal diante do fato, principalmente, de que modo o Gazeta do Povo
expressou, através de seus textos, sua opinião, se por meio de uma
valoração positiva ou negativa dos referentes. Além disso, buscamos,
neste trabalho, relacionar o conhecimento atual da Linguística Textual,
mais especificamente, os estudos sobre Referenciação, aos estudos de
Gêneros, mais especificamente, a sociorretórica. Para isso, adotamos
como fundamentação teórica os pressupostos, em ordem alfabética, de
Bawarshi & Reiff (2013), Castro e Alexandre (2014), Fávero e Koch (2012),
Koch (2011; 2013; 2014; 2015), Miller (2012 [1984]) e Mondada e Dubois
(2003 [1995]). Nosso corpus é constituído por quatro textos publicados
pelo jornal online Gazeta do Povo, a saber, duas notícias, um editorial e
uma reportagem. Nesses textos, analisamos as expressões nominais que
constroem os referentes na tessitura do texto. Constatamos que os
referentes são, preponderantemente, construídos com uma carga
valorativa negativa. Chamou-nos bastante a atenção o fato de os
referentes, com exceção da praça do Centro Cívico, serem construídos
indiretamente nos textos publicados pelo Gazeta, visto que a menção aos
referentes era feita por meio de suas ações. Nossa hipótese é a de que o
jornal evita o conflito com o governo paranaense e com seu público leitor.
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O processo de recategorização, idealizado por Apothéloz e ReichlerBéguelin (1995), vem ao longo dos anos ganhando novas contribuições
com os estudos em Linguística Textual, transpondo-se de um processo em
que o referente é reconstruído através de uma ancoragem aos elementos
referenciais explícitos no texto a uma concepção em que o processo pode
ser reconhecido por frames que dispensam a manifestação explícita
desses sintagmas. Levando em consideração os avanços dos estudos sobre
esse processo, Custódio Filho (2011) apresenta em sua pesquisa um tipo
de recategorização definida como “Recategorização sem Menção
Referencial”, em que o fenômeno é homologado não por um sintagma
explícito no texto, mas efetivado através da natureza sociocognitiva,
considerando os aspectos culturais e cognitivos, abrindo mão das amarras
necessárias no processo pioneiro. Corroboramos com a pesquisa
apresentada pelo autor, contudo, acreditamos que o processo de
“Recategorização sem Menção Referencial” por ele apresentado reside
fundamentalmente nas estratégias argumentativas imbricadas no
processo de recategorização, fator não aprofundado em sua pesquisa.
Com esse intuito, adotando a nomenclatura sugerida por Lima e
Cavalcante (2015), o objetivo deste trabalho foi investigar o papel dos
aspectos argumentativos imbricados no processo de “Recategorização
sem Menção de Expressão Referencial” na análise de dois memes verboimagéticos que tematizam a proposta de reforma do ensino médio no
Brasil coletados em sites nacionais. Para tanto, consideramos como
fundamentos teóricos os trabalhos de Custódio Filho (2011) e Lima e
Cavalcante (2015), no campo dos estudos da recategorização, e o de Pinto
(2016), no âmbito dos estudos da argumentação, que propõe um conjunto
de categorias para análise de gêneros persuasivos. Os resultados da
análise nos mostram que os aspectos argumentativos imbricados no
processo de recategorização se convertem em um importante elemento
para a construção dos sentidos dos exemplares analisados, confirmando o
tipo de recategorização investigado como uma estratégia argumentativa
de peso substancial.

Argumentação.

Recategorização.

Memes

verbo-

ANÁLISE DE ASPECTOS FUNCIONAIS DO GÊNERO MEME
Leila Patrícia de Sousa Rosa (UESPI)
Nos últimos anos, a Linguística textual tem se destacado por divulgar suas
pesquisas em torno dos diversos gêneros textuais utilizados nas práticas
sociais. Entre esses gêneros, o meme, gênero textual amplamente
utilizado nas redes sociais, sites, fóruns e e-mails que geralmente surge de
maneira involuntária e se propaga com velocidade imensa, tem sido alvo
de várias pesquisas por ter emergido especialmente nas redes sociais e
ainda não ter um conceito bem definido quanto aos seus aspectos formais
e funcionais. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é descrever as
características funcionais do gênero textual Meme, publicado em
postagens no Facebook. Para fundamentar nossa análise, utilizamos os
postulados de Dawkins (1976), Araújo (2012), Lima Neto (2014) entre
outros, que tratam do gênero meme desde a primeira vez que o termo foi
utilizado, até pesquisas sobre o uso de memes em várias esferas da
sociedade. Como procedimentos metodológicos, caracterizamos nossa
pesquisa como uma análise qualitativa, quantitativa e descritiva, cujo
corpus é composto por dez memes selecionados de duas páginas da rede
social facebook. Como resultados obtidos, na pesquisa, destacamos a
recorrência na prática das ações apontadas pelos usuários frequentadores
das páginas do facebook que foram usadas como corpus do trabalho que
vão desde apenas gerar humor e/ou fazer uma crítica social.
Palavras-chave: Linguística Textual. Gêneros. Memes.

A CONSTRUÇÃO DOS SENTIDOS EM TEXTOS MULTIMODAIS VIA
PROCESSOS DE RECATEGORIZAÇÃO: UM OLHAR SOCIOCOGNITIVO
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Palavras-chave:
imagéticos.

Na agenda atual dos estudos na área da Linguística de Texto (doravante
LT) de base sociocognitiva, tem sido frequentemente discutido questões
relativas à investigação de textos multimodais. Nessa vertente, o texto é
visto como um construto de natureza dinâmica que extrapola a
materialidade linguística, podendo entrar em cena outros modos
semióticos igualmente importantes na sua constituição. Nesse entorno, o
foco deste trabalho centra-se na investigação do processo referencial da
recategorização num corpus constituído por seis exemplares do gênero
multimodal meme que circulam na rede social Facebook. Assume-se a
hipótese da homologação e evocação de referentes via semiose imagética.
Metodologicamente segue-se os seguintes caminhos: i) identificação dos
referentes tematizados e descrição dos processos referenciais envolvidos
na construção desses referentes; ii) análise da semiose imagética no
reconhecimento do fenômeno da recategorização. O apoio teórico que
fundamenta este estudo encontra-se em autores como Lima (2003; 2009;
2016), Lima e Cavalcante (2015), Cavalcante e Custódio Filho (2010),
Custódio Filho (2011), Ramos (2012) e Cavalcante (2012), dentre outros.
Os resultados da análise qualitativa dos exemplares são sugestivos para a
validação da hipótese assumida, constatando-se que o processo
referencial da recategorização é uma estratégia bastante produtiva para a
construção e (re)construção de referentes no gênero meme.
Palavras-chave: Recategorização. Gênero Meme. Multimodalidade.

ARGUMENTAÇÃO E REFERENCIAÇÃO: UMA ANÁLISE DO GÊNERO SPOT
Maria Francisca Oliveira Santos (UNEAL)
Os estudos argumentativos da linguagem propiciam a leitura, análise e
compreensão do sentido em gêneros textuais, com destaque para os
estudos da referenciação, em que objetos de discurso, por serem
construídos e reconstruídos na mente dos interlocutores e nas relações
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Marcos Helam Alves da Silva (UESPI)

Palavras-chave: Argumentação. Referenciação. Gênero textual spot.

ASPECTOS DA ARGUMENTAÇÃO E DA RECATEGORIZAÇÃO METAFÓRICA
NO GÊNERO SERMÃO ORAL
Max Silva da Rocha (UNEAL)
Os estudos da referenciação apresentam uma nova proposta teórica de
analisar como um mesmo objeto de discurso (referente) é representado
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sociais, permitem a acessibilidade ao sentido existente nos mais diversos
gêneros. Entende-se que a referenciação é voltada à maneira de
introdução de novos elementos em um texto oral ou escrito, bem como
às ações de retomadas por meio de recategorizações manifestadas e não
manifestadas lexicalmente no texto. Esse processo acontece na memória
discursiva dos interlocutores para a busca do sentido global da produção
de sentidos. Assim entendendo, este trabalho tem como principal objetivo
analisar o gênero textual spot a partir da Linguística Textual, numa
perspectiva sociocognitivo-discursiva, tomando o texto como processo,
lugar de interação e negociação do sentido, estabelecendo um diálogo
entre elementos argumentativos e referenciais, considerando como se dá
o tecer sociocognitivo do gênero em estudo, permitindo a efetividade
desses aspectos no citado gênero, veiculado em linha radiofônica. A
metodologia percorrida é de linha qualitativa com uma análise descritivointerpretativa, trabalhando com as informações em processo e tendo
como teóricos: Custódio Filho (2011; 2012) Cavalcante, Custódio Filho e
Brito (2014), Koch (1992; 2004), Marcuschi (2002; 2008), Mondada e
Dubois (2003), Fiorin (2017), dentre outros. Os resultados apontam para
uma construção no jogo interativo do texto, por meio de pistas
argumentativas e referenciais que favorecem a produção do sentido
textual. O trabalho tem uma relevância por agregar áreas do
conhecimento, com evidências em gêneros textuais, além de verificar a
efetivação do spot enquanto gênero textual.

Palavras-chave: Referenciação. Texto oral. Metáfora.
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na mente dos interlocutores por meio de um texto. Essa representação é
de ordem sociocognitiva e por isso demanda de um conhecimento de
mecanismos cognitivos adquiridos e construídos nas relações sociais.
Diante disso, esse trabalho objetiva realizar uma análise acerca da
argumentação e da recategorização metafórica no gênero Sermão oral,
procurando compreender como um mesmo referente, construto
fundamental para a produção dos sentidos, evolui durante o texto oral.
Por argumentação, compreende-se as tentativas de convencer e persuadir
o outro no plano das emoções; por recategorização, entende-se um
contínuo processo cognitivo-discursivo de transformação dos referentes
ao longo de um texto oral ou escrito; por Sermão oral, entende-se um
discurso religioso, que tem como objetivo persuadir os ouvintes a respeito
de uma determinada ideologia. O trabalho apoia-se nos pressupostos da
Linguística Textual, numa vertente sociocognitivo-discursiva, que trata o
texto como um processo de múltiplas faces. Por isso, embasa-se nos
referenciais teóricos de Custódio Filho (2011, 2012), Cavalcante, Custódio
Filho e Brito (2014), Fiorin (2017), Marcuschi (2008), Mondada e Dubois
(2003), Koch (2004, 2017), Silva (2013), dentre outros. Para realizar as
análises, optou-se por um Sermão oral, a fim de identificar os usos dos
argumentos, além de verificar como um mesmo referente é apresentado
e recategorizado metaforicamente durante a celebração religiosa cristã. O
foco da análise é o domínio religioso cristão, mais precisamente, um
Sermão oral proferido por um informante de uma denominação cristã,
localizada no agreste alagoano. As análises puderam evidenciar que um
mesmo referente sofreu transformações ao decorrer da argumentação.
Além disso, percebeu-se que a recategorização metafórica, enquanto
construção dinâmica, apresentou-se no plano do discurso de maneira
crescente e decrescente.

Noemi Kelly de Oliveira Cruz (UESPI)
Este trabalho tem como tema “Leitura e Referenciação”, mais
especificamente “Os processos referenciais e a construção de sentidos no
gênero conto”. Nesse contexto, buscamos responder às seguintes
questões: Como os processos referenciais influenciam na construção de
sentidos do gênero conto? Como desenvolver atividades com estratégias
de referenciação que minimizem as dificuldades de compreensão em
contos? Entendemos que o trabalho com estratégias de referenciação
promove a ampliação da compreensão leitora em textos narrativos. Nessa
perspectiva, o trabalho desenvolveu-se com o objetivo de investigar como
os processos referenciais contribuem para a construção de sentidos em
contos, tendo em vista que as estratégias de referenciação são
fundamentais para a progressão e compreensão textual. Partimos da
aplicação de uma atividade de interpretação de contos usando as
estratégias de referenciação, diagnosticando, assim, as principais
dificuldades de identificação (ou construção) e retomada dos referentes,
além de organizar uma proposta de trabalho com estratégias de
referenciação para que o aluno amplie a construção de sentidos do gênero
conto. Desse modo, a pesquisa classifica-se como descritiva-explicativa,
de cunho qualitativo, usando como procedimentos técnicos
metodológicos a pesquisa de campo, a pesquisa-ação e a pesquisa
bibliográfica. O método utilizado para a abordagem do trabalho é o
hipotético-dedutivo. Esse estudo tem como sujeitos os alunos do 9º ano
do Ensino Fundamental de uma escola municipal localizada na cidade de
Cabeceiras do Piauí. O referencial teórico baseia-se nas contribuições de
Mondada e Dubois (2003); Koch (2015); Cavalcante (2014); Cavalcante,
Custódio Filho e Brito (2014); Koch e Elias (2006), dentre outros.
Analisando os resultados da atividade diagnóstica, constatou-se a
dificuldade dos alunos em compreender os processos referenciais,
comprometendo, assim, a compreensão leitora, especialmente, em
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OS PROCESSOS REFERENCIAIS E A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS EM
CONTOS

Palavras-chave: Compreensão Leitora. Processos Referenciais. Gênero
Conto.

O DÉTOURNEMENT NA CONSTRUÇÃO DE DITADOS POLÍTICOS: UM
EXERCÍCIO DE ANÁLISE
Quésia dos Santos Alves (UESPI)
O presente trabalho tem como objetivo principal analisar exemplos da
intertextualidade implícita em ditados políticos – détournement. Estes
foram retirados de um site da internet, denominado “Admirável Mundo
Bobo”, de responsabilidade autoral de Ronin Dias. O aporte teórico
fundamentou-se a Linguística Textual, tendo referências Koch, Bentes e
Cavalcante (2007), além de outros como Philippsen (1999); Chaves (2000),
Gouvêa (2007), Santos (2010), Rio (2017), Ducrot (1980, 1984) e Dias
(2017). Observou-se que o détournement serve a um propósito
comunicativo próprio de divertir, mas aponta, também, para a crítica
social. Apesar de ser um tipo de intertextualidade implícita, é claro o seu
caráter social. As análises realizadas sobre a intertextualidade implícita de
forma geral apontaram para a necessidade do leitor não apenas acionar
os conhecimentos explícitos e implícitos dos textos, como também, o
conhecimento do linguístico e cognitivo, social e interacional para que o
texto alcance o sentido desejado. A partir dessas análises, observa-se a
presença de quem o escreve deseja que quem o lê possa identificar,
através da memória, seu sentido pretendido para o estudo proposto neste
trabalho – o Détournement. Dessa forma, esse tipo de intertextualidade
pode ser explorado nas aulas de Língua Portuguesa, acionando o
conhecimento social e interacional dos alunos, tornando o processo de
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contos. A pesquisa conclui-se com a elaboração de uma proposta de
intervenção com o intuito de amenizar as dificuldades de compreensão de
contos dos alunos do 9º ano.

Palavras-chave: Intertextualidade. Ditados políticos. Détournement.

ST 9 - Interfaces entre Estudos Linguísticos de LIBRAS e
Texto, Gênero e Discurso
PANORAMA HISTÓRICO DA ESCRITA DE SINAIS SIGNWRITING NO
BRASIL E SUA IMPORTÂNCIA PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
Brunoro Rocha Gomes Macedo (UFPI) e Maria da Luz Oliveira Dias (UFPI)
Inicialmente o Sistema de Escrita de Sinais SignWriting (SW) foi criado para
notação de movimentos de dança, desenvolvido pela Valerie Sutton em
1974, despertando assim interesse por parte dos pesquisadores na
Dinamarca, pois eles estavam buscando uma forma de escrever os sinais.
O resultado foi tão positivo que repercutiu até hoje, com esse sistema a
Língua de Sinais não é mais considerada ágrafa, pois passou a ser escrita
por meio dos seus movimentos, formas das mãos, marcas não-manuais e
pontos de articulação, utilizando um sistema gráfico esquemático. Já no
Brasil o percursor desse sistema foi o professor e pesquisador Antônio
Carlos da Rocha Costa, que posteriormente organizou grupos de estudos
com a pesquisadora Marianne Rossi Stumpf (surda) e Márcia Borba,
devido ao trabalho desses pesquisadores, o SW vem sendo ensinado e
pesquisado nos mais diversos cursos da área de Libras de Universidades
do Brasil, tendo como referência a Universidade Federal de Santa Catarina
- UFSC, vale ressaltar que um outro grande apoiador do SW é o Instituto
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ensino e aprendizagem muito mais prazeroso para o aluno como também
para o professor.

A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS DE TEXTOS EM LIBRAS A PARTIR DA
RETEXTUALIZAÇÃO ORAL FEITA POR TILS
Conceição de Maria Ferreira de Macedo (UFPI)
A área da tradução e interpretação tem como finalidade formar
mediadores linguísticos profissionais, isto é, Tradutores e Intérpretes de
Língua de Sinais-TILS. O processo de retextualização nessa área é visto
cotidianamente, onde textos e/ou falas são modificadas e recriadas, de
acordo com a finalidade comunicativa. Tendo como objetivo de estudo
analisar a construção de sentidos de textos em Libras a partir da
retextualização feita por TILS na interpretação oral da sinalização do aluno
surdo do curso de Letras Libras da Universidade Federal do Piauí-UFPI,
anuncio uma pesquisa ainda em andamento, cuja orientação teórica tem
por base a noção de retextualização tanto na perspectiva da tradução,
apresentada por Travaglia (2003; 2013), como na perspectiva textual,
apresentada por Marcuschi (2000; 2010) e ainda Santos (2012), VIEIRABARBOSA (2015) dentre outros. Os dados serão analisados de modo
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Nacional de Educação de Surdos - INES. Diante da importância desse
sistema para a comunidade surda, a presente pesquisa objetiva realizar
um panorama histórico das raízes da Escrita de Sinais SignWriting no
Brasil, bem como apontar sua importância para as Instituições de Ensino.
A metodologia empreendida está alicerçada na revisão sistemática da
literatura, tomando como pressuposto teórico pesquisadores como
QUADROS (1999), STUMPF (2008), CHAIBUE e AGUIAR (2015) dentre
outros. Por meio da pesquisa percebe-se a importância do SW para a
comunidade surda e como é relevante conhecer a trajetória de conquista
que essa comunidade está alcançando ao longo do tempo. Por meio da
pesquisa é possível também diagnosticar como instituições de ensino
reconhecem a importância desse sistema de escrita e como buscam
incorporá-lo aos seus projetos políticos pedagógicos.
Palavras-chave: SignWriting. Trajetória histórica. Brasil.

A AQUISIÇÃO DE LIBRAS COMO SEGUNDA LÍNGUA POR ESTUDANTES
OUVINTES DE LETRAS-LIBRAS A PARTIR DO CONTATO COM ALUNOS
SURDOS
Dalva Brandão Viana (UFPI) e Heron Ferreira da Silva (UFPI)
O presente artigo se propõe a refletir sobre o processo de interação entre
surdos e ouvintes no âmbito acadêmico, por meio da Libras. O cenário da
pesquisa é o curso de Letras Libras, da UFPI, na cidade de Teresina, que é
um curso novo e ainda está desenvolvendo suas primeiras atividades.
Pretendemos explicar algumas das diversas formas existentes acerca da
maneira de aquisição através do processo de interação social para o
aprendizado de L2. Para o desenvolvimento deste trabalho, usamos como
suporte teórico os estudos de: Quadros (1997), Gesser (2009), Richter
(2000), Kail (2013), dentre outros. A pesquisa foi desenvolvida no período
de abril a junho de 2017, na Universidade Federal do Piauí, como trabalho
final da disciplina de Linguística Aplicada I. Foram utilizados como
instrumentos para coleta de dados, entrevistas e questionários
direcionados aos sujeitos participantes da pesquisa. Esse trabalho se
constituiu no contexto acadêmico, uma vez que com o lançamento do
curso de Letras Libras na Universidade Federal do Piauí, o número de
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comparativo, observando o sentido do texto fonte em Libras comparando
ao sentido do texto retextualizado oralmente pelo TILS. Deste modo,
espera-se observar quais estratégias de retextualização serão utilizadas no
processamento das informação para a língua alvo; se o sentido da oração
sinalizada permanece quando retextualizada para a língua fonte; se há
uma descontextualização e/ou uma alteração gramatical da língua fonte
para a língua alvo, ou vice versa; se a descontextualização e alteração
gramatical estão condicionadas as regras gramaticais da língua alvo ou ao
próprio interpretante.
Palavras-chave: Retextualização. Tradutor e Intérprete de Libras.
Construção de sentidos.

ESTRATÉGIAS DESENVOLVIDAS POR PROFESSORES SURDO E OUVINTE
NO ENSINO DE LIBRAS PARA CRIANÇAS SURDAS NO CAS-PI E APAE-PI
Francisca Lidiane de Sousa Lima (UFPI) e Sanatiana Gomes Alencar (UFPI)
O presente artigo tem como proposta apresentar as estratégias de ensino
de Libras para crianças surdas desenvolvidas por professores surdo e
ouvinte, a partir de uma análise dos casos do CAS-PI e da APAE-PI. O
interesse pela temática surgiu das vivências profissionais dos autores em
instituições de ensino de Libras que atendem crianças com surdez, o que
despertou a curiosidade em compreender como ocorre a aprendizagem
da criança surda, na sua interação com professores, surdo e/ou ouvinte,
na tentativa de realizar uma comparação dentre as diversas metodologias
de ensino aplicadas por estes. Assim, o objetivo geral é analisar as
metodologias de ensino desenvolvidas por professores surdo e ouvinte,
no processo de aprendizagem das crianças com surdez, e os específicos,
verificar de que forma as metodologias estão sendo desenvolvidas, no
cotidiano da sala de aula durante a interação ou socialização entre
professor surdo e ouvinte com crianças surdas no CAS-PI e APAE-PI, e
comparar as estratégias de ensino dos professores surdo e ouvinte no
processo da aprendizagem da criança surda. Para alcançar os resultados
propostos pela pesquisa, utilizamos como procedimentos metodológicos,
dentro de uma abordagem qualitativa, entrevista semiestruturada e
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alunos surdos matriculados na instituição é crescente a cada ano. Com
base nas análises, observamos que são várias as estratégias utilizadas
pelos ouvintes para a aprendizado da Libras. E uma das estratégias mais
utilizadas inicialmente por eles é a datilologia e a escrita do conteúdo em
papel, além de ocorrer o aprendizado da Libras através da observação
simultânea da sinalização dos intérpretes e as palavras ditas pelo
professor, associando palavra/sinal. Bem como diálogos nos intervalos
com colegas surdos e desenvolvimento de atividades em sala de aula com
surdos e ouvintes.

APRENDIZAGEM DE LIBRAS DENTRO E FORA DO PERÍODO CRÍTICO: O
CASO DE DOIS SUJEITOS SURDOS
Laena Nayara de Sousa Silva Oliveira (UFPI) e Lucelina Vieira Costa (UFPI)
Este artigo tem como objetivo analisar a aprendizagem inicial de Libras,
dentro e fora do período crítico, a partir de dois sujeitos surdos: uma
criança (5 anos) e uma jovem (22 anos), ambos em escolas regulares, a
primeira no município de Teresina – PI e a última em Santo Antônio dos
Lopes - MA. O interesse pela temática surgiu da convivência em ambiente
de trabalho com esses sujeitos, os quais tinham inicialmente dificuldades
na comunicação com as demais pessoas na escola, o que despertou a
curiosidade de compreender o processo de aprendizagem da Libras por
alunos surdos. Para alcançar os objetivos propostos pela investigação,
utilizamos como procedimentos metodológicos: a pesquisa de campo,
abordagem qualitativa. Na coleta de dados, utilizamos a observação direta
em sala de aula e anotações das estratégias de ensino pelos professores
dos sujeitos, como também relatos de professores, profissionais da escola
e familiares, do processo de aprendizagem, desenvolvimento e interação
da língua (Libras). Como suporte teórico, utilizamos referências
VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
CADERNO DE RESUMOS E PROGRAMAÇÃO

134

observação direta em sala de aula de dois professores, sendo um surdo e
outro ouvinte, nas instituições de ensino do CAS-PI e APAE-PI. Como
suporte teórico utilizamos referências bibliográficas de: LIBÂNEO (1994),
GOLDFELD (2002), QUADROS (1997), GESSER (2006), LACERDA e SANTOS
(2014), para aprofundar a temática em estudo. Tendo como resultados
obtidos, no que concerne a analise e comparação das estratégias de
ensino, que o professor surdo utiliza-se do material didático em LIBRAS,
sem aprofundar esse mesmo material para o português, enquanto o
professor ouvinte faz uso de materiais didáticos variados, como arquivos
de gravuras, desenhos, datilologia e vídeos dos conteúdos, dentro do
contexto bilíngue.
Palavras-chave: Libras. Estratégias de Ensino. Professor Surdo e Ouvinte.

ESTRATÉGIAS DE RETEXTUALIZAÇÃO UTILIZADAS POR SURDOS NA
LEITURA DE TEXTOS EM PORTUGUÊS
Maria do Rosário Alves da Silva (UFPI)
O presente trabalho visa analisar as estratégias de retextualização de
textos escritos em português por alunos surdos da graduação. Nosso
suporte teórico foi Marcuschi (2010); Travaglia (2013); Vieira-Barbosa
(2015) e Vieira-Barbosa e Sousa (2016). Na metodologia, usamos um
quadro em que separamos o texto em Português e o texto retextualizado
pelo aluno surdo da graduação, e identificamos as estratégias por meio de
cores. Percebemos que todos os surdos fazem uso de substituições como
forma de dizer, em Libras, as informações que estão em português. Há a
necessidade de acrescentar algumas informações-chaves que são
importantes para a configuração de sentido do texto sinalizado. A
Reordenação acontece em decorrência da estrutura linguística de uma
língua visual-espacial, que condiciona uma reordenaçaõ de informações.
O uso da Eliminação de informação ocorre quando não há tradução em
Libras ou quando a informação não faz sentido em Libras, o que é
característica dessa língua. Quanto ao uso de ‘Repetição’ de informações,
a estratégia parece ocorrer como forma de retomar ao período ou a
informação que foi dita, com a finalidade de esclarecer a informação para
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bibliográficas como: QUADROS (2008), QUADROS e KARNOPP (2001),
SANTANA (2007), dentre outros autores. Os resultados obtidos, no que
concerne ao processo de aprendizagem da Libras, o sujeito surdo, dentro
do período crítico, estará mais propício do que aquele sujeito situado fora
do período, sendo que o desenvolvimento linguístico deste foi
compensado através de fatores como: a interação social e sua vivência de
mundo.
Palavras-chave: Aprendizagem de Libras. Aluno surdo. Estratégias de
ensino.

ST 10 - Práticas de Ensino de Leitura e Escrita: Narrativas
da Experiência Docente em Sala de Aula
O FANZINE NA SALA DE AULA: UMA PROPOSTA DE LETRAMENTO E DE
MARCAS AUTORAIS NA PRODUÇÃO ESCRITA DE ALUNOS DA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Amanda Almeida Alencar de Souza (UECE)
A busca por desenvolver na escola um trabalho com práticas sociais e
autênticas de escrita com alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA),
de modo a construir uma aprendizagem significativa na qual eles possam
expressar e compartilhar seus sentimentos e opiniões acerca do mundo
cultural, fez com que refletisse minha prática docente e desenvolvesse
uma proposta de formação crítica a partir da produção de textos de modo
que os alunos, à medida que entrem em contato com o letramento,
através de práticas diárias de leitura, possam adquirir habilidades para
utilizar a língua materna. Nesse sentido, o trabalho visa o ensino com os
gêneros e não o ensino sobre gêneros, haja vista que é mais importante
que o aluno consiga desenvolver ao longo de sua formação escolar uma
ação linguística produtiva e capaz de se adequar à realidade. Por isso, ao
ter contato com vários gêneros textuais, através de oficinas de leitura e
escrita, o aluno pode progressivamente construir indícios de autoria em
seus textos. Apesar de já sabermos da existência de trabalhos
significativos sobre letramento e escrita – destacamos os de
Bakhtin(2000); Kato(1987); Kleiman(1995, 2005); Koch e Elias(2016); Melo
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quem está vendo o texto em Libras.
Palavras-chave: Estratégias. Retextualização. Surdos.

Palavras-chave: Fanzine, Letramento, Marcas autorais.

O PIBID E A FORMAÇÃO DOCENTE: UMA ANÁLISE DAS ATIVIDADES
REALIZADAS NO CENTRO ESTADUAL DE TEMPO INTEGrAL (CETI)
MARCOS PARENTE, EM PICOS – PI
Arissandra Andréia dos Santos (UFPI) e Elaine Maria Luz Barbosa (UFPI)
Este trabalho versa sobre as práticas e atividades realizadas no âmbito do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência(PIBID) dos
licenciados em Letras/Português da Universidade Federal do Piauí (UFPI),
Campus de Picos. Objetiva-se avaliar a importância do programa para a
formação docente e a contribuição dos bolsistas no contexto escolar do
ensino público, em especial, no Centro Estadual de Tempo Integral (CETI)
Marcos Parente, localizado na cidade de Picos-PI. Para tanto, realizamos
uma análise qualitativa dos dados, com base na nossa própria experiência
em sala de aula, bem como na vivência de novos desafios propiciados
durante o processo de ensino-aprendizagem. O método utilizado consiste
no estudo feito por meio da aplicação de questionários com perguntas
objetivas, cujo público-alvo foram alunos e professores assistidos
durantes as ações do programa supracitado. Trabalhamos com gêneros
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(2015); Mollica e Leal(2012); Rojo(2000, 2009); Soares(2009);
Street(2014); – constatamos que a abordagem no que se refere ao uso
das práticas de letramento, voltadas para a produção escrita na EJA, ainda
não conseguiram transformar significativamente a realidade da sala de
aula, principalmente no que tange à elaboração de textos autorais, como
revelam as pesquisas de Possenti(2002, 2009) e Adam(2011). De acordo
com Andraus(2009), a produção de fanzines colabora para o
desenvolvimento de um texto autoral, uma vez que o aluno torna-se autor
de sua obra e ainda é capaz de se fazer ouvir. Nessa perspectiva, a prática
com zines amplia, diversifica e enriquece a capacidade dos alunos em
produzir textos.

Palavras-chave: PIBID. Formação Docente. Língua Portuguesa.
TIPOLOGIAS TEXTUAIS EM REALIDADE DE ENSINO
Daniel dos Santos Teixeira (UEMA) e Isana Melo da Silva (UEMA)
A necessidade de comunicação é um ato presente em todas as camadas
sociais. A todo o momento o ser humano se vale das mais variadas formas
de emitir e receber mensagem, seja ela com linguagem verbal, não-verbal
ou mista. Dessa maneira, o presente trabalho busca o nível de saberes
relacionados à compreensão textual, que se faz vivo no processo de
comunicação, dos alunos do 3° ano do ensino médio das escolas estaduais
dos municípios de Sucupira do Norte – MA e Colinas – MA. Pretende-se,
pois, diagnosticar o nível de conhecimento dos discentes das referidas
escolas, para em etapa seguinte trabalhar suas principais deficiências em
leitura e produção de textos. Para isso, fizeram-se necessárias a aplicação
de questionário em sala de aula, seguida da aplicação de micro aulas para
melhorar habilidades nos assuntos abordados. Para a aquisição de
conhecimentos e para desenvolver o tema em pauta, foram consultados
autores de gramáticas, manuais, sites de internete, para a fundamentação
em linha teórica Bakhtin (1992). O presente trabalho buscará abordar as
tipologias Injutiva, Preditiva e ainda a Dissertativa, já que esta é cobrada
por bancas de vestibulares, seletivos e o ENEM. Percebeu-se, inicialmente,
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escolares diversos, com ênfase nos gêneros escritos, sobretudo, a redação
para o ENEM. Para o embasamento teórico, baseamo-nos nas concepções
de Antunes (2003), Geraldi (1984) e Gurgel (1999) à respeito das práticas
de leitura e escrita, bem como também nos Parâmetros nacionais do
Ensino de Língua Portuguesa (LP). Os resultados preliminares apontam
que o PIBID tem uma contribuição determinante para o processo de
formação docente, contribuindo para o aumento da qualidade do curso
de licenciatura e, consequentemente, para a elevação do desempenho
dos alunos e das escolas, permitindo, assim, afirmar que o programa
instiga os licenciados para a formação continuada e promove melhorias
no ensino público.

Palavras-chave: Texto. Produção. Diagnóstico.

ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS EM DISSERTAÇÕES ESCOLARES:
ENTRE A FORMA E O SENTIDO
Digenário Pessoa de Sousa (IDB)
As estratégias argumentativas são elementos fundamentais ao estudo e
ensino da argumentação. Apesar disso, em materiais didáticos voltados ao
ensino da produção de textos na educação básica, a menção a essas
estratégias ora limita-se ao aspecto semântico; ora à análise do estilo
individual de um autor; ora sequer existe. Nesse sentido, tomando como
aporte teórico Bazerman (2005), Devitt (2004) e Miller (2009) para
fundamentar a noção de gênero aqui empregada como uma fusão entre
forma e substância que responde a uma situação retórica; Perelman
(2014), de onde se tomam as noções basilares de argumentação para este
estudo; e Swales (1990), a partir de quem se procura dar atenção especial
à descrição formal de unidades retóricas, este trabalho intenta descrever
a organização linguístico-retórica das estratégias de argumentação
empregadas em textos dissertativo-argumentativos escritos para o Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem). Para tanto, toma-se como corpus para
análise redações de alunos de escola particular de Teresina, produzidas
para o Enem, edição 2016, cujas notas nas competências 2 e 3 – que
tratam, embora em graus diferentes, da argumentação – insiram-se no
intervalo de 160 a 200, o que corresponde aos níveis de proficiência 4 e 5.
Em um primeiro momento, identificam-se as estratégias argumentativas
que aparecem no corpus e sua frequência para, na sequência,
descreverem-se as formas recorrentes de materialização dessas
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que o corpo discente reconhece suas dificuldades em leitura,
interpretação e produção de texto, principalmente no que tange à
tipologia dissertativa, e que apenas o quadro dos três principais tipos de
textos é conhecido (narração, dissertação e descrição).

Palavras-chave: Estratégia argumentativa. Forma. Função.

PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA NAS AULAS DE GEOGRAFIA
Fábia Edwirgens Gonçalves Benvindo (UFPI)
O presente trabalho tem como objetivo de apresentar a funcionalidade da
literatura enfatizando a leitura e a escrita nas aulas de geografia, por
estimular o senso crítico dos alunos. Além disso, vai agregar novos
procedimentos, ou seja, uso de matérias referentes às aulas que estimule
o gosto da leitura por ter novas abordagens na escrita, seja de qualquer
nível escolar. Sabe-se que há escolas que usam esses métodos para se ter
aulas interativas com intuito de instigar a compreensão e interpretação de
texto. Afinal de contas o importante é verificar o quanto a literatura
aperfeiçoa métodos didáticos no processo de aprendizagem em qualquer
disciplina aprimorados nos conceitos do cordel, dramatização e na
interpretação seja literal ou até mesmo de mapas. Para constituir a análise
foi necessária a leitura em artigos que visam o entendimento das práticas
de leitura e escrita da geografia de Cardoso e Saltoris (2016) que
compreendem a geografia e a literatura como práticas interdisciplinares e
Fernandes (2013) relata a arte literária com os estudos da geografia. Como
se nota o trabalho visa os métodos de ensino e literatura nas aulas de
geografia para a melhor aprendizagem, além de ser algo que vai agregar
conhecimentos mais rápidos seja para qualquer disciplina. Dessa forma vai
aperfeiçoar os alunos a terem domínio de qualquer texto, por ser uma
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estratégias argumentativas nos textos. Finalmente, organiza-se um
quadro de possibilidades de atualização formal das estratégias
argumentativas. Percebeu-se, em primeiro lugar, que, os textos que
compõem exemplário utilizado para análise não apresentaram um leque
muito diversificado de estratégias argumentativas. Em segundo lugar,
apesar da relativa estabilidade funcional, essas estratégias aparecem,
formalmente, de diversas maneiras.

Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Literatura. Geografia.

ESTAGIO SUPERVISIONADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM OLHAR
SOBRE A PRÁTICA DOCENTE NO MUNICÍPIO DE CODÓ-MA
Maria Mary Salazar Nogueira Brandão (UFMA) e Franciele Vieira da
Cunha (UFMA)
O presente trabalho relata as experiências vivenciadas ao longo do Estágio
Supervisionado em Educação Infantil do Curso de Pedagogia da
Universidade Federal do Maranhão, Campus VII, Codó –MA. O nosso
objetivo é investigar as práticas pedagógicas desenvolvidas no contexto
escolar, além de utilizar o momento do estágio para analisar o processo
de ensino e aprendizagem das crianças. Nossa investigação aconteceu
durante as etapas de observação, regência e aplicação de um projeto de
intervenção desenvolvidas durante 03 meses na Creche Centro Municipal
de Educação Infantil Gessy Araújo, localizada à Rua Pernambuco, S/N,
Bairro São Francisco. Portanto, para investigarmos o processo de ensino e
aprendizagem, no que diz respeito à prática docente, organizamos o
estágio em três momentos: começamos com a etapa de observação com
duração de 54 horas, posteriormente, passamos à segunda etapa, no qual
destinamos 54 horas para a regência em sala de aula e, por último,
aplicamos um projeto de intervenção chamado: “Trabalhando com a
música na educação infantil”, com base no ensino de Língua Portuguesa
no município de Codó-Ma, cujo foco foi investigar a utilização da
linguagem no meio escolar, através de atividades que desenvolvessem o
processo de aprendizagem dos alunos por meio da música. Para tanto, o
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forma mais dinâmica e agradável de poderem utilizar como modelo de
estudo para as outras disciplina, buscará apresentar uma proposta
metodológica que alcance a interação entre a literatura e geografia, sendo
possível a interdisciplinaridade, meta a ser alcançada para tornar as aulas
de geografia mais produtiva e interessante.

Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Educação Infantil. Prática
Docente.

“E O COENTRO LEVOU”: RELAÇÕES INTERTEXTUAIS EM ANÚNCIOS DA
EMPRESA HORTIFRUTI APLICADAS AO ENSINO
Francisca Verônica Araújo Oliveira (IDB) e Beatrice Nascimento Monteiro
(IDB)
Partindo da noção de que os textos estão em um incessante diálogo com
outros textos, estabelecendo relações de intertextualidade (KRISTEVA,
1974) e dialogismo (BAKHTIN, 1929), o presente trabalho busca analisar a
construção da intertextualidade em anúncios publicitários da empresa
Hortifruti. Além disso, objetivamos discorrer sobre a experiência prática
do uso desses anúncios para a compreensão do conceito de
intertextualidade por alunos do Ensino Fundamental de uma escola da
rede particular de Teresina-PI. Como suporte teórico, além de Kristeva
(1974), que introduz o conceito de intertextualidade, e Bakhtin (1929),
que discorre sobre o caráter dialógico do enunciado; baseamo-nos
também nas reflexões de Koch, Bentes e Cavalcante (2007) sobre os
desdobramentos do conceito de intertextualidade e suas possíveis
aplicações. Para discutir as características do gênero anúncio publicitário,
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mesmo durou 27 horas, totalizando, assim, 135 horas. Para fundamentar
cientificamente está pesquisa, buscamos alguns autores que discutem
sobre a prática docente no estagio supervisionado como : Guedes (2009),
Scalabrin; Molinari (2013), e Pimenta (1997). Constatamos que o estágio
supervisionando na educação infantil é um momento importante na
formação de futuros docentes, fazendo com que estejam habituados ao
meio escolar, além de possibilitar o trabalho com metodologias que
potencializem as variadas formas de aprendizagem e promovam práticas
pedagógicas inovadoras. Fazendo com o docente esteja hábito ao meio
educacional, descobrindo a prática docência no meio escolar.

Palavras-chave: Intertextualidade. Ensino de Língua Portuguesa. Anúncio
Publicitário.

METODOLOGIA DE ENSINO DA LEITURA DE GÊNEROS TEXTUAIS: A
PARTIR DE UMA PROPOSTA DO PIBEU
Maria Caroline da Luz Sousa (UESPI)
O presente trabalho é resultado do PIBEU – Programa Institucional de
Bolsas em Extensão Universitária, cuja proposta era “Escritores Mirins:
Leitura e Produção Textual de Gêneros Literários”. Para embasamento
teórico, foram feitas leituras prévias de Faraco e Tezza (2003), Serafini
(2001), Therezo (2002) e Guedes (2009). Um dos objetivos específicos era
estimular nos alunos o desenvolvimento da prática da leitura. Para tanto,
realizaram-se, com alunos do 7º ano de uma Escola Pública Estadual da
cidade de Floriano - PI, encontros semanais e quinzenais, nas aulas de
Língua Portuguesa, em que eram trabalhadas leitura e compreensão dos
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tomamos como base as considerações de Mendes-Lopes (2005) e LysardoDias e Gomes (2005) sobre os anúncios e a construção do discurso
publicitário. Observamos que as referências criativas desses anúncios
ajudaram os alunos a compreender as noções de intertextualidade e
texto-fonte, recuperando as referências apresentadas pelos diferentes
textos observados. Foram selecionados anúncios que dialogavam com o
repertório dos alunos. Na maioria dos anúncios, o processo intertextual
era construído a partir da associação entre super-heróis já conhecidos
pelos alunos e frutas, verduras e legumes comercializados pela empresa,
como no caso de referências ao herói Batman (transformado em
"Batatman") e Capitão América (recategorizado como "Pimentão
América"). Assim, foi possível trabalhar, através desses textos, a
percepção do propósito comunicativo dos anúncios, assim como o uso de
referências intertextuais como estratégia para captar o leitor e
ressignificar o produto divulgado.

Palavras-chave: Gêneros textuais. Leitura. Produção.

NÍVEL DE ESCRITA NA PRODUÇÃO DE GÊNEROS TEXTUAIS: A PARTIR DE
UMA EXPERIÊNCIA DO PIBEU
Janaira Caroline da Silva Rodrigues (UESPI)
O presente trabalho aborda questões metodológicas de ensino de leituras
e produção escrita resultante do projeto PIBEU/UESPI - Escritores Mirins:
Leitura e Produção de Gêneros Literários. O objetivo inicial foi realizar
junto aos alunos do 7º ano de uma Escola Pública Estadual da cidade de
Floriano - PI, atividades de leitura e escrita visando aferir o
desenvolvimento destas habilidades. O trabalho foi de ordem qualitativa
e enfatizou os aspectos referentes à prática da leitura e escrita, noções
estas embasadas em Faraco(2003), Tezza(2003 ), Setafini ( 2001), Therezo
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gêneros conto, crônica e novela. Posteriormente, eram solicitadas aos
alunos produções referentes aos gêneros discutidos, a fim de avaliar os
efeitos das leituras realizadas. O trabalho foi de abordagem qualitativa. Os
resultados mostraram uma grande lacuna caracterizada pelo
distanciamento da prática de leitura e produção textual pelos alunos.
Evidenciou-se um déficit de leitura, ao que foi diagnosticado baixo nível
de leitura diária do ponto de vista quanti-qualitativo, já que além de os
alunos lerem pouco, as leituras feitas não contribuem para o
desenvolvimento de um leitor crítico e que produz com qualidade. Assim,
é consensual que há muito que fazer. Percebeu-se que falta maior
comprometimento e incentivo à prática de leitura, principalmente por
parte da disciplina de Língua Portuguesa, cujos conteúdos e forma de
ministrar têm dado ênfase ao ensino da Gramática Normativa e à prática
de leitura limitada ao uso de textos do livro didático, ocasionando um
deficiente conhecimento acerca dos diversos gêneros textuais e suas
características, bem como pouca prática de escrita, revelando assim a
importância de trabalhos voltados para esta temática.

Palavras-chave: Gêneros Textuais. Metodologia de aprendizagem. Leitura
e Escrita.

A ABORDAGEM BAKHTINIANA DE GÊNEROS DO DISCURSO NO ENSINO
DE LÍNGUA MATERNA: UMA ANÁLISE DE PRODUÇÕES CIENTÍFICAS
BRASILEIRAS
Jakelyne Santos Apolônio (UERN) e Mayrla Correia Bento (UERN)
Considerando que a concepção de gêneros tem se tornado objeto de
interesse e pesquisa no contexto escolar e acadêmico (RODRIGUES, 2004),
sobretudo após a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs) de língua portuguesa do ensino fundamental e médio, este
trabalho tem como objetivo investigar a apropriação/incorporação da
noção/conceito de gêneros do discurso em produções científicas
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(2002) e Guedes (2009 ). Com relação aos procedimentos, realizaram-se
encontros semanais e quinzenais em aulas da disciplina de Língua
Portuguesa com ênfase no estudo dos Gêneros Literários: conto, crônica
e novela. Solicitou-se aos alunos produções escritas de cada gênero com
a devida orientação. Os resultados apresentaram uma grande inanidade
caracterizada pelo distanciamento da prática de leitura e produção textual
pelos alunos. Na prática da escrita, percebeu-se que, com o déficit de
leitura, todo o trabalho ficava comprometido. As características dos textos
corrigidos não conseguiram obedecer aos recursos da eficiência textual:
adequação ao tema e tipo de texto e ao nível de linguagem, coesão e
coerência. Procurou-se, diante deste quadro, adotar novas metodologias
de leitura e escrita para os alunos perceberem a completude de uma ação
sendo contemplada na outra. Podemos afirmar que ainda há necessidade
de novas metodologias de ensino e escrita na disciplina de Língua
Portuguesa, principalmente, de estratégias que visem melhorar o trabalho
com as tipologias e gêneros textuais. Além de ampliar o contato dos
alunos com os gêneros, visando o aperfeiçoamento da prática da escrita.

Palavras-chave: Gêneros do discurso. Abordagem bakhtiniana. Ensino de
Língua Portuguesa.

ENTRE CITAÇÃO, AUTORIA E PLÁGIO NA ESCRITA CIENTÍFICA DE
ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO
José Cezinaldo Rocha Bessa (UERN)
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brasileiras que assumem a abordagem bakhtiniana nas discussões sobre o
ensino de língua materna. O trabalho em questão apoia-se nas reflexões
do denominado Círculo de Bakhtin e de estudos de comentadores
(FARACO, 2009; PÔNZIO, 2009; SOBRAL, 2009; RODRIGUES, 2004; FIAD,
2008) desse Círculo, assim como também de trabalhos sobre o ensino de
língua materna (GERALDI, 2002, 2010a, 2010b; ANTUNES, 2002, 2003,
2009; ELIAS, 2011; BRANDÃO, 2005; ROJO, 2005; MARCUSCHI, 2010;
SANTOS, RICHE, TEIXEIRA, 2012; dentre outros). Metodologicamente, o
trabalho assume a perspectiva interpretativa e a abordagem qualitativa
como direcionamentos metodológicos. O corpus se constitui de artigos
científicos coletados no portal de periódicos CAPES, publicados no período
de 1999 a 2017. Os dados preliminares apontam os seguintes achados: i)
Bakhtin é o autor mais citado na categoria “Vozes privilegiadas”; ii) a
abordagem do Grupo de Genebra é a mais recorrente na categoria
“Diálogo entre abordagens teóricas”; iii) (re)escrita e formação de
professores têm destaque no critério “Enfoques temáticos”; iv) o Ensino
Superior aparece como mais investigado na categoria “Níveis de ensino”;
v) artigo de opinião é o gênero mais explorado no critério “Gêneros
discursivos privilegiados”. Esses dados sinalizam que a abordagem
baktiniana de gêneros do discurso tem sido, de fato, incorporada nas
discussões sobre o ensino de língua materna, porém a sua apropriação
tem se dado em diálogo com outras ancoragens teóricas, que, muitas
vezes, ocupam um lugar privilegiado e mais central nos trabalhos
pesquisados.

Palavras-chave: Autoria. Citação. Plágio.
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Compreendendo que os jovens pesquisadores geralmente enfrentam
dificuldades para integrar o dizer do outro na escrita acadêmico-científica,
para se posicionarem e construírem uma voz autoral, o nosso objetivo,
neste trabalho, é abordar a relação entre citação, autoria e plágio na
escrita científica de pós-graduandos, focalizando especificamente o
exame de problemas de gerenciamento de vozes que indicam a ocorrência
de práticas plagiarias nessa escrita. Com base em trabalhos de estudiosos
(HOWARD, 1995; SCHNEIDER, 2000; BOCH; GROSSMANN 2002; POLLET;
PIETTE, 2002; PETRIĆ, 2012; PECORARI, 2008, 2013; RINCK; MANSOUR,
2013; DINIZ; TERRA, 2014; PECORARI; PETRIĆ, 2014; BESSA, 2014, 2016),
que discutem questões como dialogismo, gerenciamento de vozes,
citação, autoria e plágio na escrita acadêmico-científica e orientados pela
perspectiva interpretativa de pesquisa e por uma abordagem de natureza
qualitativa, analisamos artigos científicos produzidos por estudantes de
mestrado da área de Linguística e Literatura publicados nos anais de um
evento da Associação Brasileira de Linguística. O exame do corpus
confirma que estudantes de pós-graduação revelam ainda sérias
dificuldades no gerenciamento de vozes na escrita científica,
manifestando práticas plagiarias que apontam desde desconhecimento de
convenções do citar a omissão consciente de fontes do dizer do outro. O
trabalho sinaliza a necessidade de profissionais do ensino de pósgraduação incorporarem pedagogias que incorporem e explorem, de
forma mais sistemática e efetiva, as múltiplas formas e funções
enunciativas das citações em textos científicos, levando em conta o uso e
o funcionamento delas de acordo com as culturas disciplinares, os gêneros
do discurso, os contextos de circulação, de modo a possibilitar condições
para um aprimoramento da capacidade de diálogo com a palavra outra e,
por conseguinte, de construção da autoria na escrita científica.

Juliana Pádua Silva Medeiros (USP)
À luz das contribuições teóricas de Larrosa (2004), Morin (2000),
Vasconcelos & Dionísio (2014), esta comunicação visa compartilhar um
relato de experiência sobre a produção monográfica, no 2º ano do Ensino
Médio, a partir de uma perspectiva multissemiótica. Ao longo do ano
letivo de 2014, a ex-aluna Thaís B. da Silva - hoje, graduanda em Animação
- realizou um estudo investigativo acerca do universo do cinema de
animação sob a orientação de Juliana P. S. Medeiros. Tal exercício de
pesquisa e de ensaio na escrita acadêmica fazia parte da matriz curricular
- como parte integrante dos conteúdos da disciplina de Sociologia - com o
objetivo pedagógico de fomentar: o protagonismo juvenil, a postura
crítica, a experimentação de outras habilidades de leitura e escrita, a
personalização do processo de aprendizagem com base nos próprios
campos de interesse, o enredamento de diferentes áreas do saber e o
espírito investigador. Assim, buscando garantir a complexidade da
discussão após uma curadoria de textos científicos, a referida estudante
optou por se enveredar pelas múltiplas linguagens, não fazendo uso
somente do código verbal como meio de expressão. Para tanto, valeu-se
de recursos digitais e dos elementos dos HQs para refletir sobre o seu
objeto de exploração, inspirando-se em duas obras artístico-teóricas de
Scott Mc Coud. Nesse mosaico multissemíotico, a jovem pesquisadora
traçou, então, um breve panorama a respeito do cinema de animação,
visando desvendar as origens, bem como apontar o legado na indústria
cinematográfica. Numa abordagem metalinguística, criou a personagem
Animação, que, em meio a uma crise de identidade, apresentou um pouco
da sua história. Em linhas gerais, mais do que refletir sobre o processo de
uma produção monográfica multissemiótica, esta comunicação vislumbra
discorrer sobre uma prática textual que valoriza coerência metodológica,
primor estético, consistência teórica e pertinência do saber.
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ENTRE PALAVRAS E IMAGENS: A PRODUÇÃO MONOGRÁFICA
MULTISSEMIÓTICA NO ENSINO MÉDIO

O PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA DE CRÔNICAS EM SALA DE AULA:
UMA EXPERIÊNCIA REFLEXIVA
Lafity dos Santos Alves (IDB/CATAPHORA) e Raimunda da Conceição Silva
(IDB/ UFPI)
O trabalho com os gêneros em sala de aula contribui para que o aluno
tenha acesso à língua em funcionamento e isso possibilita ao aprendiz
maiores condições para receber e produzir diversos textos (DIAS; RUIZ,
2016). Diante disso, o objetivo deste trabalho é relatar e discutir uma
proposta de ensino de produção de crônicas avaliando os ganhos e
limitações da proposta. O corpus é constituído por 10 crônicas produzidas
em sala de aula por alunos de 7ºano de uma escola particular da cidade
de Teresina e pelo depoimento das duas professoras de produção de texto
que desenvolveram as atividades. Foi possível perceber que, ao trabalhar
com o gênero bimestralmente, o ganho em termos de aprendizagem é
mais vantajoso do que realizar a cada mês o trabalho de leitura e escrita
com um gênero diferente. Além disso, o trabalho com a reescrita de textos
produzidos pelos alunos lhes dá a possibilidade de trabalhar os problemas
que terão que ser resolvidos, podendo assim, melhorar a sua capacidade
de escrita. Outro ponto importante para o processo de escrita do gênero
crônica foi o fato de se realizar uma interação entre as disciplinas de
Leitura, Produção de texto e Análise Linguística. Essa interação permite ao
aluno ter acesso tanto aos aspectos linguísticos que constituem o gênero
estudado como os aspectos funcionais do gênero. E essa aliança entre
forma e conteúdo é um fator positivo no processo de aquisição da escrita
de gêneros nas atividades escolares, uma vez que o aprendiz terá
consciência das escolhas linguísticas que foram postas em seus textos. O
propósito de equilibrar e unificar os aspectos linguísticos aos aspectos
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Palavras-chave: Educação Básica; Monografia; Multissemioticidade.

Palavras-chave: Ensino. Leitura. Escrita. Crônica.

UMA EXPERIÊNCIA COM LEITURA E PRODUÇÃO DE CRÔNICAS NA EJA
Larissa Nascimento de Oliveira (UESPI) e Alinne Souza Andrade (UESPI)
A prática da leitura e produção textual para os alunos de turmas da EJA
(Educação de Jovens e Adultos) ainda é um grande desafio a ser
enfrentado, pois o que se observa são pessoas voltando às salas de aula
depois de alguns anos em busca de uma certificação, a fim de estarem
mais aptos ao mundo do trabalho. É, neste cenário, que o presente
trabalho propõe demonstrar a análise dos resultados obtidos do
desenvolvimento de um projeto denominado “Leitura e Produção de
Crônicas na EJA” destinado aos alunos das escolas municipais Escola Zila
Almeida (3ª etapa) localizada no município de Ilha Grande e Escola
Antonio Emílio de Araújo Seligmann (5ª etapa) localizada no município de
Parnaíba. Optou-se pela escolha do gênero literário crônica, por serem
textos que abordam assuntos próximos a realidade e dia a dia dos alunos,
estruturados em uma linguagem simples e acessível, afirmando-se como
um ótimo recurso do qual o professor de Língua Portuguesa pode vir a
utilizar no incentivo a leitura e produção textual. Para tal, a pesquisa
desenvolveu-se em duas metodologias. Inicialmente uma pesquisa
bibliográfica fundamentada nas ideias de Ingedore Villaça Koch (2009,
2011), Marcuschi (2003), Klein (2009), Antunes (2003) e Parâmetros
Curriculares Nacionais (1998), dentre outros, e como segunda abordagem
metodológica a pesquisa-ação associada à realização de uma ação ou a
resolução de um problema. Os resultados observados apontaram que os
alunos possuem criatividade, experiências de vida e desejo de expor suas
produções textuais, entretanto, demonstram dificuldades quanto ao ato
da escrita, leitura e interpretação. Dessa maneira, fica evidente a
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funcionais em um gênero é um construto central na construção de sentido
dos textos (DAVITT, 2005).

Palavras-chave: Leitura e produção. Crônicas. EJA.

LETRAMENTO LITERÁRIO: UMA INVESTIGAÇÃO ACERCA DAS PRÁTICAS
DE LEITURA E ESCRITA DE POESIAS NO ENSINO
Leomar Alves de Sousa (UFT)
Mesmo com a popularização do acesso à leitura e aos livros literários, a
poesia ainda é pouco utilizada nas estratégias de ensino de leitura e escrita
na escola, desfavorecendo o desenvolvimento da oralidade e escrita do
aluno. Sendo assim, é papel da escola desenvolver junto a seus alunos,
atividades de leitura e escrita de poesias, efetivando o letramento literário
no contexto escolar. Assim, este projeto de pesquisa investiga de que
modos o letramento literário tem se efetivado junto à comunidade
docente de uma escola pública de Araguaína-TO, que realiza anualmente
um projeto pedagógico de leitura e produção de poesias. Para tanto,
recorremos às contribuições teóricas de Zilberman (2005), Kleiman (2002)
e Cosson (2014), a partir de suas concepções de letramento literário,
definido como o uso prático da leitura e escrita; bem como o papel do
professor como mediador deste processo no ambiente escolar. O objetivo
da pesquisa é subsidiar a formação continuada dos professores da escola
pesquisada no sentido de auxiliá-los na adoção de diferentes estratégias
metodológicas. Nessa perspectiva, propomos como metodologia: o
desenvolvimento de oficinas de ensino de poesias a partir das produções
iniciais dos alunos, tendo como participantes os professores de língua
portuguesa desta unidade escolar. Esta iniciativa tem favorecido a
realização de um concurso anual de poesias, envolvendo os alunos desta
escola e a publicação de livro de poesias escritas por estes alunos.
Palavras-chave: Poesia. Ensino. Letramento.
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importância do desenvolvimento de propostas dinâmicas e diferenciadas
como auxílio no aprendizado destes alunos.

Marcos Suel dos Santos (Universidade Cândido Mendes)
Práticas de leituras que assegurem o desenvolvimento pelo gosto da
leitura ainda são reduzidas no ambiente escolar, limitando-se, muitas
vezes, a hora do conto, a leitura deleite, a rodas de leitura, por exemplo.
Geralmente, na escola, as práticas de leitura implicam avaliar a capacidade
leitora dos alunos, desrespeitando, em vários momentos, à cognição da
criança, que ainda não dispõe de maturidade suficiente para dialogar com
o texto que lê, num sentido mais amplo. Diante disso, o desenvolvimento
pelo gosto da leitura deve partir do interesse e do desejo da criança em
aventurar-se naquilo que lê, deve experienciar diversos gêneros textuais,
selecionar aqueles que lhe remetem a outras dimensões fictícias e
somente depois refletir sobre o seu conteúdo. Entretanto, para que isso
se efetive, ela precisa de liberdade e autonomia para selecionar os textos,
assim como recusá-los quando não se sentir atraída por eles. Este trabalho
pretende discutir, via relato de experiência, os resultados de um projeto
de intervenção de leitura, incluindo diversos gêneros textuais, numa
turma de 3º ano do ensino fundamental, cujo objetivo é desenvolver o
gosto e o hábito da leitura nas crianças a partir de um círculo de leitura,
mais especificamente um carrossel de leitura. Metodologicamente, tratase de uma pesquisa-ação de abordagem qualitativa, tendo como
instrumentos a leitura extraclasse das obras e um questionário respondido
pelas crianças. Para fundamentar este trabalho, recorreu-se aos estudos
de Bamberger (1995), Bellenger (1978), Cosson (2014), Ferrarezi Jr.;
Carvalho (2017), Martins (2012), Morais (2013), dentre outros. Os
resultados apontaram melhoras significativas na aquisição e no
desenvolvimento do gosto e do hábito pela leitura, assim como nas
leituras realizadas durante as aulas, e do interesse em outras leituras
diárias, quer sejam na sala de aula, quer sejam fora dela.
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UM CARROSSEL DE LEITURA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL PARA OS FUTUROS PEDAGOGOS
Maria Suzana Almeida da Silva (UFMA) e Irislene Paiva Araújo (UFMA)
O presente artigo versa sobre as contribuições do Estágio Supervisionado
para a vida dos acadêmicos de pedagogia, que estão em busca de uma
formação profissional de qualidade. É através da observação e da regência
que os licenciandos poderão refletir sobre a ação pedagógica. Através
dessas reflexões, a formação torna-se mais significativa principalmente
quando são socializadas em sua sala de aula com os colegas. Objetivamos
descrever as experiências ocorridas no Centro Municipal de Educação
Infantil (CMEI) Vera de Pádua Maciera, localizado na Praça Hamilton
Aguiar no Bairro São Francisco, Codó-MA. Para fundamentar esta
pesquisa, buscamos alguns autores como: Lima (2008), Scalabrin e
Molinari (2013), Guedes (2009), Bernardy e Paz (2012), Pimenta e Lima
(2006), Castro e Salva (2012). A metodologia utilizada foram às
experiências vividas durante as duas etapas do estágio realizado no campo
da Educação Infantil. O estágio contou com uma carga horaria de 135
horas distribuídas em 54 horas de observação, 54 horas de regência e 27
horas para o desenvolvimento do projeto de intervenção, iniciando dia 05
de Outubro de 2017 e finalizando em 15 de Dezembro de 2017,
começando com a observação seguida da regência. Posteriormente,
houve a aplicação do projeto intitulado “Arca de Ninguém” onde o foco
era trabalhar a contação de história. Durante a aplicação do projeto,
dentre os diversos resultados obtidos, destacamos o despertar das
crianças pelo gosto da leitura e do querer tornar esse hábito uma
constante em sua vida escolar, fatos comprovados pela relação dos alunos
com a história. Percebemos que todos participaram ativamente ouvindo
com atenção, alguns até se destacaram chegando a fazer leitura das
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Palavras-chave: Carrossel de leitura. Prática de leitura. Relato de
experiência.

Palavras-chave: Educação Infantil. Estágio Supervisionado. Formação de
Professores.

RELATOS DE EXPERIÊNCIAS: ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Natali Nartene Melo (UFMA) e Sandra Regina Gomes Bonfim (UFMA)
O presente artigo relata as experiências vivenciadas ao longo do Estágio
Supervisionado em Educação Infantil do Curso de Pedagogia pela
Universidade Federal do Maranhão, Campus VII, Codó – MA, cujo objetivo
é investigar as práticas pedagógicas e as metodologias, desenvolvidas no
contexto escolar, além de relatar sobre as experiências, vivenciadas no
campo educacional, com base na prática docente no estágio
supervisionado na educação infantil. Para tanto, nossa investigação
ocorreu a partir dos três momentos desenvolvidos durante o estágio, que
foram: a primeira parte sendo a observação, com 54 horas; a segunda
cabe a regência em sala de aula, 54 horas; e a terceira com a
implementação de um projeto – desenvolvido e pensado para a turma,
incluso nas 54 horas de regência. O projeto teve o objetivo de resgatar os
símbolos natalinos, assim como também um resgate de seu verdadeiro
sentido, envolvendo a fotografia como forma de fazer uma ligação do
sentido a realidade, em trazer a lembrança de outras vivencias, sendo o
projeto intitulado “Fotografando a magia do Natal”, assim também como
uma forma de se trabalhar os meios tecnológicos na sala de aula, com
crianças da educação infantil, que muitas das vezes estar presente na vida
de uns e de outros. Para tanto, trabalhamos com metodologias e
estratégias lúdicas, afim de resultados satisfatórios na aprendizagem das
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imagens. Ao longo do trabalho desenvolvido, podemos constatar que o
Estágio supervisionado é uma etapa de muita relevância para nossa
formação enquanto futuros pedagogos, possibilitando a construção de
incontáveis conhecimentos a respeito da prática docente.

Palavras-chave: Estágio. Experiências. Prática pedagógica.

REFLEXÕES SOBRE PRÁTICAS DE PRODUÇÃO TEXTUAL ESCOLAR: OS
GÊNEROS CARTA ABERTA E DIÁRIO PESSOAL NA PERSPECTIVA DO
LETRAMENTO
Rômulo Silvestre Quaresma Mendes (UFPI)
Diante da necessidade de novas práticas pedagógicas voltadas para as
aulas de produção textual, o presente estudo é fruto de uma pesquisa
realizada com alunos de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II de uma
escola particular de Teresina, Piauí, após a implementação de um projeto
de Letramento voltado para estratégias de escrita tomando como ponto
de partida dois gêneros textuais: a carta aberta e o diário pessoal, com o
propósito de analisar as habilidades de escrita por meio de tais gêneros
sob a óptica do Letramento. Como fundamentação teórica para este
estudo, partimos da noção de gêneros textuais e ensino proposta por
Bakhtin (2003), em que cada gênero possui uma finalidade, especificidade
e determinado campo de ação, sendo, portanto, práticas
sociocomunicativas envolvendo a escrita adentrando, enfim, a noção de
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crianças, estimulando a linguagem oral, criatividade e autonomia. Para
aprofundar teoricamente esta pesquisa, buscamos alguns autores que
discutem sobre a prática docente no estágio supervisionado como:
Pimenta (2008), Andrade (2005), Guedes (2009) e outros, que nos
permitiram ajudar no aprimoramento profissional e pessoal, bem como
no desempenho do estágio supervisionado. Portanto, podemos concluir
que as experiências adquiridas no estágio supervisionado ampliam o
significado de uma real aprendizagem e troca de conhecimentos. Diante
deste processo, vemos a importância de uma formação continuada, pois
há uma necessidade de se aperfeiçoar os conhecimentos, habilidades e
estratégias, pois torna, uma responsabilidade a arte de ensinar, através do
trabalho docente.

Palavras-chave: Letramento. Gêneros Textuais. Escrita.

OS DESAFIOS DE ALFABETIZAR LETRANDO: DESBRAVANDO
CONHECIMENTOS
Sílvia Maria Alves Pinto Sousa (SEMED)
Este trabalho tem como objetivo explanar as observações, experiências,
práticas pedagógicas e atividades escolares, como também relatar o
processo de construção e da culminância do Projeto de Leitura, titulado
“Leitura Viajante: ler é o passaporte para o conhecimento”. Este realizado
nas turmas do 1º ano manhã e tarde do Ensino Fundamental Menor, na
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Letramento proposta por Soares (1999) como o exercício das práticas
sociais de leitura e escrita que circulam na sociedade. Usaremos também
os conceitos de Letramento proposto nos estudos de Rojo (2009) e
Marcuschi (2003). Os gêneros textuais aqui supracitados foram estudados
em suas características, estrutura e função social em sala de aula durante
um mês a partir de atividades baseadas em sequências didáticas que se
direcionavam para a produção textual seguindo uma única proposta
temática voltada para a preservação ambiental: para a carta aberta, os
alunos puderam analisar a poluição nos rios locais e organizar argumentos
por meio da escrita objetivando uma reivindicação/solução para tal
problemática; quanto ao diário, houve o registro de maneira pessoal
baseada na escrita dos próprios pensamentos dos alunos por meio de
pesquisas e registros diários de desastres ambientais locais, nacionais e
internacionais, servindo-lhes de acervo para consulta para futuras
produções ou demais atividades escolares que possam envolver tal
temática. Como resultado, foi constatado, após a implantação do projeto
de Letramento, o progresso dos alunos em atividades de escrita, como as
oficinas de produção textual e a própria avaliação escolar, concebendo-os
como autores autônomos de seus textos e agentes sociais críticos da
realidade em que estão inseridos.

Palavras-chave: Práticas Pedagógicas. Leitura. Escrita.

EXPERIÊNCIA DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A INFLUÊNCIA
LITERÁRIA COMO INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE
ÉTNICA
Tercilia Mária da Cruz Silva (UFMA) e Laiane Morais de Almeida (UFMA)
O presente trabalho intitulado “Experiência docente na Educação Infantil:
a influência literária como instrumento de promoção da igualdade étnica”
é resultado de uma experiência desenvolvida na educação infantil durante
a execução da disciplina de Estágio Supervisionado do curso de
Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão,
Campus Codó. O nosso objetivo é compartilhar práticas de ensino de
leitura com alunos da educação infantil do CMEI Sagrado Coração de
Jesus, no município de Codó-MA, onde buscou-se apresentar os valores
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Escola Municipal de Ensino Fundamental Ney Rodrigues de Vasconcelos,
na cidade de Timon, no estado do Maranhão. O referencial teórico
respalda-se nas teorias científicas e pedagógicas relacionadas aos
suportes teóricos de Antunes (2012), Oliveira e Castro (2008), Rego
(1995), Freire (1996), entre outros. Sua metodologia deu-se por meio de
relato de experiência das intervenções pedagógicas no processo de
construção da leitura e escrita e da culminância do Projeto Pedagógico
direcionado à Leitura. Nesse sentido, compreende-se que, o processo de
alfabetização é delicado e significativo na vida da criança, pois é inserir-se
no mundo totalmente novo, de distintos conceitos e formas. Concluiu-se
que, trabalhar com Projetos pedagógicos voltados à leitura e escrita,
utilizando a Literatura Infantil no processo de alfabetização e letramento
é uma metodologia válida e eficaz. Indubitavelmente, sabe-se que as
ações pedagógicas devem ser realizadas baseadas em pesquisas,
planejamentos, e conhecimentos pedagógicos e científicos, pois aquisição
da leitura e escrita é um processo global, social e complexo.

Palavras-chave: Experiência docente. Literatura Infantil. Contação de
Histórias.

LETRAMENTO DIGITAL: LEITURA E PRODUÇÃO NO AMBIENTE VIRTUAL
Thaísa Renata Bacelar dos Santos (IFPI)
A palavra letramento surgiu no final do século XX, em virtude de grandes
mudanças sociais, culturais, políticas, econômicas e tecnológicas,
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humanos, com ênfase no respeito ao outro desde os anos iniciais de
escolaridade. Para a fundamentação desse trabalho, tivemos como
principais autores: Silva (2009), Guimarães e Batista (2012) e Lima (2008).
A experiência se deu no período de vinte e oito dias, sendo dividido em
dois momentos, onde foram quatorze dias de observação e quatorze dias
de regência. Esses dois momentos nos proporcionou uma aproximação da
realidade escolar e da prática educativa do professor. Nessa perspectiva,
partindo da observação, foi possível planejar práticas de leitura voltadas
para literatura infantil, principalmente, por perceber o quanto os alunos
se envolviam e exploravam a leitura realizada pela professora regente.
Assim, além da contação de histórias, buscou-se trabalhar com vários
recursos audiovisuais, como vídeos e músicas que se relacionavam com a
história contada. Além disso, utilizamos recursos confeccionados para
dramatizações da história contada, estimulando, assim, a oralidade e
expressão das crianças. Diante dessa experiência, considera-se viável
trabalhar a literatura infantil desde os primeiros anos de escolaridade,
dada a possibilidade de interação, envolvimento, desenvolvimento
intelectual e imaginário das crianças, sendo o professor o mediador capaz
de criar condições para que as mesmas estimulem sua imaginação e
aumentem seu repertório de palavras. Em suma, essa experiência
proporcionou um aprendizado indispensável para nossa formação e ficou
perceptível a importância e a necessidade de apresentar as crianças o
universo literário.

Palavras-chave: Gênero. Letramento digital. Aprendizagem.

AS ESTRATÉGIAS DE LEITURA UTILIZADAS POR CRIANÇAS DE 8 E 9
ANOS, NA LEITURA DE HQ’S DA TURMA DA MÔNICA: PERCEPÇÕES QUE
DIRECIONAM O ELABORAR DO PROFESSOR
Thâmara Talyta Alves de Andrade Uchôa (UFPI)
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expandindo o significado tradicional da alfabetização. O letramento
corresponde ao uso social da leitura e escrita que se manifesta no
apoderamento do manuseio das ferramentas linguísticas e tal apropriação
resulta em uma resposta adequada às exigências sociais que envolvem o
ato de ler e escrever. O arranjo social contemporâneo vem estabelecendo
novas formas de interação e, com isso, os gêneros digitais destacam-se no
âmbito comunicacional por seu aspecto global. Dessa forma, o letramento
digital facilita a socialização dos indivíduos, pois possibilita novos tipos de
trocas comunicativas, alcance de bens culturais, possibilita um
conhecimento de mundo bem mais amplo, além de conscientizar quanto
às funções sociais enquanto cidadão, capacitando o sujeito para
compreender sua realidade, criticar e produzir conhecimento. Este
trabalho tem como objetivo destacar a importância do estudo do
letramento digital na escola e analisar o trabalho com gêneros digitais no
Ensino Médio. Tal proposta surgiu a partir de um projeto de ensino
realizado com os alunos do Ensino Médio do Instituto Federal do Piauí campus Uruçuí que objetivava a pesquisa com gêneros textuais e digitais.
O resultado parcial obtido circunda a ideia de que a iniciação ao
Letramento linguístico digital ocorre fora do ambiente escolar e, às vezes,
previamente ao conceito de outros gêneros não-digitais, contribuindo
para a apresentação e conhecimento de novos gêneros textuais por parte
dos discentes. Para embasar teoricamente este estudo buscou-se amparo
literário nas obras de Soares (2002) e Xavier (2003) que tratam sobre o
processo de letramento na aprendizagem; e Bakhtin (2003) e Marcuschi
(2008), grandes estudiosos na área de gêneros.

Palavras-chave: Estratégias de leitura. Ensino Fundamental. Sala de aula.
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As crianças leem gibis com diferentes finalidades e utilizam estratégias de
leitura diferentes e específicas para alcançarem os objetivos que
motivaram a busca por esse material. Com o objetivo de identificar quais
estratégias de leitura as crianças mais utilizam, de forma explícita
(consciente da escolha) ou não, para que assim, os textos, enunciados e
imagens elaborados e selecionados pelos professores estivessem ‘no
nível’ de leitura deles, foi apresentado, em sala de aula, uma história em
quadrinhos e uma tirinha da Turma da Mônica e socializado,
coletivamente e de forma direcionada, a leitura dos textos. Partindo da
hipótese que as crianças utilizariam, de forma não consciente, a inferência
e resumo, a HQ selecionada foi lida em slides e questionamentos foram
feitos para direcionar e averiguar as seguintes etapas: pré-leitura, durante
e leitura e pós-leitura (SOUZA, 2010). Constatamos, nessa leitura coletiva
e direcionada com questionamentos, que as crianças acrescentam
conhecimentos extras àquilo que vem dito literalmente e a inferência é
realizada em todas as etapas da leitura, pois concluímos, assim como
afirma (LIBERATO; FULGÊNCIO, 2007) que a interpretação do que é lido
não se processa exclusivamente com base no material presente no texto.
O professor, ao concluir o modo como as crianças realizam a inferência e
o resumo na leitura de HQ’s, reflete e adapta as impressões alcançadas,
para que as crianças possam otimizar o uso das referidas estratégias de
leitura para os mais diferentes gêneros textuais.

Adriana Rodrigues de Sousa (UFPI)
Esta pesquisa buscou analisar a organização do discurso narrativo em
tirinhas da Mafalda, personagem criada pelo cartunista argentino Quino,
como também, os imaginários sociodiscursivos acerca da mulher,
construídos nesta narrativa. Trata-se de uma pesquisa de natureza
qualitativa e de cunho bibliográfico que selecionou como corpus, duas
tirinhas da Mafalda, publicadas na década de 1960 e veiculadas,
atualmente, na web. Como fundamentação teórica, lançamos mão da
Análise do Discurso de Linha Francesa, utilizando como categorias de
análise, o modo de organização do discurso narrativo, como também os
imaginários sociodiscursivos, presentes na Teoria Semiolinguística de
Patrick Charaudeau. Os resultados, levando em conta a forte adjetivação,
o uso recorrente de locuções verbais e advérbios de intensidade, apontam
para a construção de imaginários sociodiscursivos que, ora remetem a
saberes de crença (a mulher com um papel social preestabelecido por uma
sociedade patriarcal); ora se valem de saberes de conhecimento (as
críticas sociais que a personagem Mafalda faz acerca do papel social da
mulher). A organização da lógica narrativa, colocando em evidência seus
componentes e procedimentos, permite uma melhor compreensão das
múltiplas significações de um texto e como os actantes, processos e
sequências dessa lógica se combinam para a produção de sentidos na
encenação narrativa. Concluímos que a valorização do empoderamento
feminino presente no gênero discursivo tirinha aponta para uma
possibilidade de evolução e transformação social através da linguagem.
Palavras-chave: Teoria Semiolinguística. Discurso narrativo. Imaginários
Sociodiscursivos.
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A ORGANIZAÇÃO DO DISCURSO NARRATIVO NO GÊNERO TIRINHA: OS
IMAGINÁRIOS SOCIODISCURSIVOS ACERCA DA MAFALDA

André de Moura Carvalho (UFPI) e João Benvindo de Moura (UFPI)
Durante uma situação comunicativa, os participantes da troca linguageira
obedecem a normas estabelecidas socialmente. Tal noção é denominda
contrato de comunicação. Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo
identificar, à luz da Teoria Semiolinguística de Patrick Charaudeau, como
se estabelece o contrato comunicacional midiático em colunas de opinião
da revista carta capital, através de uma análise discursiva em dois textos
do colunista Marcos Coimbra. Como suporte teórico, serão utilizados
conceitos advindos de Charaudeau (2007). Pretende-se ainda fazer uma
adaptação do quadro comunicacional proposto pelo mesmo autor (1983).
A adoção desse corte epistemológico foi por ele apresentar conceitos que
colaboram para uma compreensão das condições de produção que
direcionam para o ato de linguagem, abarcando nesse processo os
envolvidos na situação comunicativa. Até o momento, verificamos que os
discursos veiculados pelo Eue (Eu enunciador), isto é, o colunista,
permitem o acesso aos princípios que possibilitam as condições de
comunicação, isto é, o princípio da interação, princípio da pertinência,
princípio da influência e o princípio da regulação. Os resultados parciais
mostram ainda uma característica do Euc (Eu comunicante), no caso, a
revista carta capital, que é a pluralidade de pensamento, ou seja, permite
que sejam enunciadas as mais diversas opiniões acerca de variados temas:
política, religiões afrodescendentes, feminismo, aborto etc.
Palavras-chave: Teoria Semiolinguística. Contrato de Comunicação.
Revista Carta Capital.

DA VIOLÊNCIA DO DISCURSO AO DISCURSO DA VIOLÊNCIA:
CONSTRUÇÕES MIDIÁTICAS ACERCA DA VIOLÊNCIA URBANA
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O CONTRATO DE COMUNICAÇÃO MIDIÁTICO EM COLUNAS DE OPINIÃO
DA REVISTA CARTA CAPITAL

Este trabalho pretende investigar a problemática da violência urbana
estabelecendo um recorte do ponto de vista de sua produção discursiva.
Parte-se do pressuposto de que o discurso é uma instância de formação
de subjetividades e a mídia hegemônica constitui-se como um modo
privilegiado de produção de sentido no mundo contemporâneo. Sendo
assim, propõe-se a discutir os discursos construídos acerca da violência
pela mídia hegemônica brasileira, de modo mais específico pela revista
Veja, por ser ela a revista de maior circulação nacional e por ter se
constituído, ao longo dos anos, como o principal órgão da imprensa
responsável pela veiculação de opiniões marcadamente conservadoras no
país. Sendo assim, tomaremos como material de análise matérias
veiculadas pela revista Veja online acerca da violência urbana no ano de
2017, no intuito de se verificar o modo de organização do discurso acerca
do tema, bem como os saberes partilhados pela revista. Tomaremos como
referência para nossa discussão, as teorizações sobre o discurso midiático
(CHARAUDEAU, 2005; SOULAGES, 2008) e seus efeitos nos imaginários
sociais (LACAN, 1979; KEHL, 1996). Para tal investigação, o Quadro
Metodológico utilizado será o da teoria semiolinguística, que adota o
Método empírico-dedutivo, ou seja, parte de uma situação geral e
genérica para uma particular. O método dedutivo procura demonstrar,
mediante a lógica pura, a conclusão na sua totalidade a partir de algumas
premissas, de maneira que se garante a veracidade das conclusões, se não
se invalida a lógica aplicada. Dentre nossos objetivos, procuramos
levantar as características dos comportamentos linguageiros (“como
dizer”) em função das condições psicológicas que as limitam segundo os
tipos de situação de intercâmbio (“contrato”), visando definir o Projeto
de fala da revista Veja acerca da temática estudada. Como resultados
preliminares, verifica-se o uso de figuras de pathemia para mobilizar
diversos afetos no leitor.
Palavras-chave: Gênero informacional. Discurso midiático. Violência
urbana.
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Cássio Eduardo Soares Miranda (UFPI)

Célia de Freitas Araújo Neta (UFPI) e Marília Mesquita Queiroz (UFPI)
No presente trabalho, investigamos a existência de traços do que se
convencionou chamar de discurso literário byroniano em uma carta
pessoal escrita pelo próprio Lord Byron (1788 – 1824), no ano de 1805,
para o advogado londrino John Hanson, buscando características que
associem o referido discurso ao ethos que se apresenta na missiva. Tratase de uma pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo e interpretativo
cujo direcionamento refletiu, inicialmente, sobre a noção de gêneros do
discurso, observando, em Bakhtin (2003), o entendimento da carta
pessoal como gênero do discurso primário, e, portanto, não literário.
Observamos, em seguida, as características, a importância e o
funcionamento do gênero em questão, segundo Dauphin (2003) e
Malatian (2001), em especial no contexto da Inglaterra do início do século
XIX, na qual viveu Byron, com base em informações de Larman (2016),
Eisler (1999), Prothero (1898) e Cochran (2009), nos quais também
encontramos informações biográficas sobre o bardo inglês. Em Bosi (1972)
e Moisés (2012), por sua vez, buscamos considerações sobre como se
caracteriza o chamado discurso byroniano. Por fim, lançamos mão de
nossa principal base teórica, que versa sobre discurso literário e ethos, a
partir de Maingueneau (1996; 2001; 2005; 2008) e Charaudeau (2001;
2017). Os resultados mostram que a carta de Byron para Hanson se
caracteriza como um gênero discursivo primário, como proposto por
Bakhtin, pois aproxima-se de uma conversa informal, não apresentando
linguagem artística e bem elaborada, com figuras de linguagem, traços
comuns ao discurso literário. Contudo, percebemos a tentativa de
construção, na missiva, de um ethos sério, comedido e virtuoso, mas que
termina por revelar-se de caráter rebelde, audacioso e desregrado, traços
também encontrados no que se convencionou chamar de discurso
literário byroniano.
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O GÊNERO CARTA PESSOAL E O DISCURSO LITERÁRIO BYRONIANO

O ORALISMO E SUA ATUALIZAÇÃO NO DISCURSO SOBRE O IMPLANTE
COCLEAR
Clevisvaldo Pinheiro Lima (UFPI)
Ao interagirem por meio da língua os sujeitos sociais produzem discursos,
definidos por Pêcheux como o efeito de sentido entre interlocutores
distanciando-se assim do entendimento da linguagem apenas como
instrumento de comunicação e entendendo que este é produzido a partir
de determinadas condições de produção e atravessado por questões
históricas e ideológicas. O discurso não é, portanto, um conjunto de
textos, mas uma prática constituída por uma ideologia. Assim, em nossa
pesquisa e utilizando-nos da entrevista, um gênero textual de cunho
jornalístico, procuramos perceber como o discurso do/sobre o oralismo se
atualiza no discurso dos entrevistados no programa encontro com Fátima
Bernardes sobre o implante coclear. Para tanto, utilizamo-nos do quadro
teórico-metodológico da analise de discurso pecheutiana num ir-e-vir
constante entre a teoria e o arquivo selecionado sendo Eni Orlandi e
Michel Pêcheux os principais autores em que este trabalho se
fundamenta. Entendendo que os discursos são históricos, uma vez que são
produzidos em condições determinadas
e influenciam novos
acontecimentos podemos entender que há no discurso sobre o implante
coclear veiculado pelo programa Encontro com Fátima Bernardes, por um
efeito parafrástico, uma retomada dos discursos de normalidade, da
oralização que ao tempo em que desqualifica discursos contrários ao uso
de tecnologias para a instituição de um sujeito semanticamente normal
coloca o uso do IC como única possibilidade do surdo se constituir como
cidadão
Palavras-chave: Implante coclear. Oralismo. Memória.
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Palavras-chave: Discurso. Gênero. Lord Byron.

Fernanda Martins Luz Barros (UFPI)
Com a disseminação e popularização da internet e dos meios de acesso à
rede mundial de computadores, o ciberespaço transformou-se em um
ambiente de ampla discussão, permitindo o debate de temas variados a
partir da redefinição dos papéis do leitor e do autor que em contato com
uma infinidade de discursos tiveram sua área de atuação ampliada, por
meio da construção de diferentes caminhos de leitura e de escrita
trilhados a cada novo click ou ainda por meio da liberdade (quase)
irrestrita experimentada neste meio. Mediante tais características, sob a
luz da AD de linha francesa e com base nas discussões propostas por
Grigoletto(2009), Possenti (2002), Carreira(2002) e Elias (2005), definimos
como objetivo desta pesquisa analisar como a autoria se revela em meio
à dispersão e à ilusão de controle próprias do hipertexto. Partindo do
princípio de que a unidade está no leitor, e que o sujeito ao se constituir
como autor se submete a regras sociais, inicialmente buscamos identificar
traços que revelem a formação discursiva do autor do texto/discurso,
seguido da identificação de marcas linguísticas que revelem indícios de
autoria em textos publicados em sites de notícias de grande circulação
nacional a respeito do tema Reforma da Previdência, totalizando cinco
textos. As análises nos revelam que em meio à volatilidade e à dispersão
próprias do hipertexto, é possível imprimir autoria a um texto por meio do
fechamento e da estabilização de um discurso que revelam um caminho
de leitura sempre único.
Palavras-chave: Autoria. Ciberespaço. Hipertexto

O PROCESSO DE REELABORAÇÃO DA WEBNOTÍCIA DO G1 E AS
FUNÇÕES DISCURSIVAS DO INFOGRÁFICO
Francisco Marques Sampaio (UFC)
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AUTORIA NO CIBERESPAÇO: OS LIMITES ENTRE A DISPERSÃO E A
UNICIDADE NO HIPERTEXTO

Palavras-chave: Reelaboração de gênero. Funções discursivas. Infográfico.
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Esta pesquisa investiga o processo de reelaboração da webnotícia do G1 o Portal de Notícias da Globo - a partir do infográfico como um traço
constitutivo que possui funções discursivas. Este texto pluricódico, com
seus efeitos de verdade, torna a notícia crível. Na instância de produção,
constitui-se um recurso de maior investimento na matéria jornalística,
funcionando, assim, como uma estratégia de credibilidade (e de captação)
pelo sujeito informador (o webdesigner); enquanto que, na instância de
recepção, o webjornalista constrói a narrativa dos fatos em função do
leitor e, por uma ação de influência, consegue mantê-lo informado – o
fazer saber e, ao seduzi-lo, provoca a emoção de fazer sentir/fazer crer na
informação. O sentido resultante desse ato de linguagem depende
basicamente da ação intencional do EU sobre o TU e de um contrato de
comunicação que atende a essas duas visadas. Neste processo, o G1 tenta
reportar os fatos por duas atividades linguageiras: a descrição-narração e
a explicação dos fatos. Sob este viés, recorremos aos pressupostos
teórico-metodológicos da Semiolinguística do Discurso (CHARAUDEAU,
2005, 2004, 2001, 1996). Discutimos o conceito de reelaboração de
gênero a partir da teoria dialógica, em Bakhtin ([2003] 2011) e, com base
em Charaudeau (2015, 2014), a webnotícia é um gênero da informação
construído num processo de semiotização do mundo, segundo o resultado
do cruzamento entre um tipo de instância enunciativa, um modo
discursivo, o conteúdo temático e o dispositivo. O corpus da pesquisa é
formado de 10 webnotícias do G1 com infográficos, coletadas no período
de agosto de 2016 a janeiro de 2017. A partir da análise dos dados,
constatamos que, com seus modos semiológicos, o infográfico é capaz de
modificar o layout do gênero ao qual se incorpora, além de ampliar a
informatividade visual do texto, (re)construindo sentidos por parte do
sujeito interpretante.

Gisela Andreza dos Santos (UFPI)
O presente trabalho analisa as estratégias discursivas e a construção do
ethos do Prof. Ron Jones a partir de seu experimento realizado no ano de
1967, na escola Cubberley High School, em Palo Alto, Califórnia. Também
explicitamos as características do gênero discursivo documentário.
Tomamos por base as teorias do linguista francês contemporâneo Patrick
Charaudeau para abordarmos as noções de ethos e estratégias
discursivas, lançando mão, ainda, dos postulados de Bakhtin para
caracterizar o gênero discursivo documentário. Com base nas teorias
desse filósofo, os gêneros do discurso são históricos, sociais e discursivos.
Isso significa que tal gênero está ligado ao momento histórico e ao lugar
dos quais faz parte. Trata-se de uma pesquisa de natureza bibliográfica de
caráter qualitativo e interpretativo cuja metodologia envolve desde a
transcrição de trechos do documentário para análise posterior, até o
levantamento bibliográfico de livros, artigos e teses que abordam a
mesma temática e possam servir de base.Os resultados apontam para a
projeção dos ethé de competente, perspicaz e manipulador atribuídos ao
professor Ron Jones, além de estratégias de credibilidade, legitimidade e
captação. Usando procedimentos da lógica argumentativa como a
dedução condicional, o professor propõe que todos trabalhem como uma
comunidade para ter uma nota excelente. Verificamos, ainda, uma
encenação argumentativa cuidadosamente construída através de
bordões, tais como:“força através da disciplina”. Conclui-se que, mesmo
após a derrota do nazismo e a consequente comoção social gerada no
mundo, a base ideológica que sustentava suas ideias continua presente
em nossos atos de linguagem que, por sua vez, respaldam práticas sociais,
comprovando o postulado de que o signo é um produto ideológico por
natureza.
Palavras-chave: Discurso. Gênero. A terceira onda.
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UMA CONSTRUÇÃO GENÉRICA: ETHOS E ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS DO
PROF. RON JONES NO DOCUMENTÁRIO “A TERCEIRA ONDA”

Iara Silva de Souza (UFPI)
O presente trabalho é um recorte da pesquisa ora realizada através da ICV
– Iniciação Científica Voluntária – da UFPI, sob a orientação do Prof. Dr.
João Benvindo de Moura. Analisamos o conto Feliz ano novo, de Rubem
Fonseca (1975), buscando desvelar a construção da cena enunciativa
(cena englobante, cena genérica e cenografia), dos imaginários
sociodiscursivos e do ethos do marginal. Trata-se de uma pesquisa de
cunho bibliográfico, de caráter qualitativo-interpretativo, cuja realização
se deu a partir de uma releitura do referido conto seguida da seleção e
classificação de determinados trechos considerados significativos para
observação e análise das categorias mencionadas anteriormente. Como
aporte teórico, nos baseamos nas abordagens sobre ethos propostas por
Charaudeau (2006) e Maingueneau (2008), na ideia de que os gêneros do
discurso estão associados a uma cena enunciativa, apresentada por
Maingueneau (2004) e na noção de imaginários sociodiscursivos como
representações sociais defendida por Charaudeau (2007). Como resultado
parcial da pesquisa, percebemos que o ethos do sujeito enunciador
marginal constrói-se a partir de um paradoxo: ora enuncia na posição de
algoz, ora como vítima de uma sociedade desigual e excludente. No
tocante à cena enunciativa, verificamos a cena englobante caracterizada
pelo tipo de discurso literário, uma cena genérica representada pelo conto
enquanto gênero do discurso e uma cenografia construída no e pelo texto
a partir das palavras e ações de um grupo de marginais no subúrbio do Rio
de Janeiro. Os imaginários sociodiscursivos estão ancorados nos saberes
de crença emanados de uma enunciação típica dos marginais, com
temática relacionada, por exemplo, à macumba, às festas de réveillon da
elite e ao dia-a-dia daqueles que perambulam pela sarjeta.
Palavras-chave: Discurso. Gênero discursivo. Conto.
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O GÊNERO CONTO:CENAS ENUNCIATIVAS E IMAGINÁRIOS
SOCIODISCURSIVOS

Kerleiane de Sousa Oliveira (UFPI)
O presente trabalho tem por finalidade relatar atividades desenvolvidas
nas turmas de 1º ao 3º Anos, da Rede Pública Municipal de Caxias-MA,
utilizando os gêneros discursivos como base de trabalho para
alfabetização, no âmbito do programa Pacto Nacional pela Alfabetização
na Idade Certa, tendo em vista a realização de um trabalho voltado às
necessidades de aprendizagem das crianças em consonância com os
documentos nacionais. Segundo Marcuschi e Suassuna (2011) a
aprendizagem poderá acontecer, no caso específico da linguagem e
matemática, se para os estudantes for constituída como uma atividade
estruturada a partir de uma necessidade e, assim sendo, a atuação do
professor faz-se fundamental, mediando a relação dos estudantes com o
conhecimento, orientando e organizando o ensino. Para tanto, tomamos
por aportes teóricos estudiosos como Bakhtin, Marcuschi, Shneuwli e
Dollz, Suassuna dentre outros que abordam a noção de gênero em suas
teorias, bem como destacam sua importância e funcionalidade no ensino
da língua materna. Metodologicamente o trabalho foi organizado em duas
etapas, sendo a primeira constituída de pesquisa bibliográfica e seleção
de atividades de ensino; e a segunda constituída de situações práticas de
vivência dessas atividades. Percebemos com a realização da sequência
que o trabalho desenvolvido pelos mais de 200 professores
alfabetizadores das escolas foi ao encontro das necessidades de
aprendizagem das crianças, permitindo a reflexão sobre leitura e
matemática, de forma dinâmica e comprometida. Foram abordadas as
áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas, Ciências
Naturais e Ensino Religioso. Os relatos dos professores demonstram seu
entusiasmo e compromisso, assim também como demonstram suas
necessidades formativas.
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ABORDAGEM DE GÊNEROS DISCURSIVOS EM TURMAS DO CICLO DE
ALFABETIZAÇÃO DE CAXIAS-MA

FOLHA DE S. PAULO: DA PRODUÇÃO DE SENTIDOS ACERCA DA
DIVERSIDADE E DA DEFICIÊNCIA NAS ESCOLAS REGULARES NACIONAIS
Maraisa Lopes (UFPI)
Nos dias atuais a inclusão social deixara de ser uma preocupação apenas
de governantes, especialistas e um grupo delimitado de cidadãos com
alguma diferença, passando a ser uma questão fundamental da sociedade.
Entretanto, deparamo-nos diariamente com uma paradoxal realidade que
assola a constituição de nosso meio social: a mesma sociedade que
demanda soluções de sustentação e viabilidade para sua própria
pluralidade, não se pauta por ações inclusivas. É possível observar que as
instituições criadas para regrar o convívio entre os homens tendem a
reforçar a discriminação e a criar territórios que classificam e hierarquizam
os cidadãos justamente a partir de suas diferenças, definindo, como local
social para as pessoas com deficiências, o lugar da exclusão. Desse modo,
a compreensão desse lugar da exclusão em nossa sociedade se coloca
como algo basilar, principalmente, quando pensamos a relação da escola
com esse processo. Isso posto, propomo-nos neste trabalho a
compreender a produção de sentidos acerca da questão da diversidade e
da deficiência nas escolas regulares nacionais a partir do discurso
jornalístico produzido pela Folha de S.Paulo, jornal de maior circulação
nacional. Para tal, filiamo-nos à perspectiva da Análise de Discurso
formulada por Michel Pêcheux, e, desenvolvida no Brasil por Eni Orlandi.
Selecionamos, por meio da consulta à base online da Folha, os textos,
pertencentes ao gênero notícia e coluna, publicados em 2015 que faziam
menção à inclusão de alunos surdos nas escolas regulares, à inclusão de
alunos com qualquer tipo de deficiência em escolas regulares, bem como
à abordagem dada à questão da diversidade na escola. E, lançamo-nos à
análise.
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Palavras-chave: Gêneros discursivos. Texto. Alfabetização.

SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS NO ENSINO DE GÊNEROS TEXTUAIS
Márcia Antônia Dias Catunda (UECE)
Neste artigo busca-se abordar os conceitos de gênero textual, sua
importância e como trabalhar as sequências didáticas no ensino de gênero
textual. São trabalhados com os conceitos abordados por Marcuschi
(2002), Bakhtin (2000) e Schneuwly & Dolz (2004). O artigo é dividido nos
seguintes tópicos: o conceito de gênero textual, a utilização de sequências
didáticas no ensino de gêneros textuais e uma proposta de ensino
utilizando o gênero reportagem. No trabalho é apresentada uma proposta
de metodologia de ensino no formato de aula expositiva dialógica, dividida
em três momentos. Essa proposta seria para alunos do nono ano e
consiste em iniciar uma conversa informal com os alunos para extrair os
conhecimentos prévios da sala acerca do que é uma reportagem. O
processo avaliativo ocorrerá de forma gradativa, será realizado durante
todo o desenvolvimento e execução das atividades, considerando-se os
avanços, envolvimento e dedicação de cada equipe. Sendo que
posteriormente será feito um feedback para cada grupo sobre as
informações repassadas acerca do gênero reportagem, ressaltando-se se,
de fato, foram coerentes ou não com que o gênero textual se propõe. No
final do trabalho mostramos e defendemos porque o gênero jornalístico é
um dos melhores para trabalhar em sala de aula, pois é bastante
abrangente, desenvolve o senso crítico no aluno, além de fazer parte do
cotidiano, o que pode gerar mais interesse e curiosidade.
Palavras-chave: Gênero Textual. Sequência Didática. Ensino.

A LÍNGUA PORTUGUESA NA BASE NACIONAL COMUM CURRICULARBNCC: UMA ANÁLISE SOB A HISTÓRIA DAS IDEAIS
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Palavras-chave: Folha de S. Paulo. Deficiência. Diversidade.

Este trabalho tem por principal objetivo investigar como a Língua
Portuguesa é produzida pela Base Nacional Comum Curricular- BNCC. Para
esta análise, recorro à História das Ideias Linguísticas por ser uma teoria
que me permite pensar a gramatização e a instrumentalização de uma
língua a partir de instrumentos linguísticos (AUROUX, 2014), que podem
ser gramáticas, dicionários, ensino e seus programas, materiais literários,
dentre outros. (ORLANDI, 2001). Como recurso teórico-metodológico,
penso a Análise de Discurso Materialista, que propõe o discurso como
efeito de sentido entre locutores (PÊCHEUX, 2010). A pesquisa mostra que
na base há uma língua representada como mediadora para a construção
de uma cidadania, logo, é uma língua que deve ser usada para e no meio
social, mas, principalmente, para ser o elo entre o falante e sua conquista
de direitos e aplicação de deveres. Também é possível perceber que há
uma variação entre uma língua oficial, nacional e materna, pois ao passo
em que o documento aborda elementos para, por exemplo, a construção
de um “bom texto”, também norteia aspectos como as modificações que
ocorrem na língua devido à mudança de variáveis diversas, nesse sentido,
a língua materna é apontada como aquela em que o falante é inserido.
Palavras-chave: Língua Portuguesa. Base Nacional Comum Curricular.
Língua Oficial. Língua Nacional. Língua Materna.

EXPECTATIVAS ACERCA DA ORGANIZAÇÃO RETÓRICA DE PROJETOS DE
PESQUISA PRESENTES EM EDITAIS DE PROGRAMAS DE PÓSGRADUAÇÃO EM HISTÓRIA
Maria Edite Moura Gomes (UFPI)
O objetivo do trabalho foi analisar, com o apoio da abordagem sócioretórica e do conceito de “dimensões escondidas” (STREET, 2010), as
orientações e prescrições acerca da elaboração do projeto de pesquisa em
editais de seleção de pós-graduação. A pesquisa objetiva também analisar
VI COGITE – COLÓQUIO SOBRE GÊNEROS & TEXTOS
CADERNO DE RESUMOS E PROGRAMAÇÃO

173

Marcos Paulo de Sousa Araújo (UFPI)

Palavras-chave: Gênero. Editais. Abordagem sociorretórica.

UMA ANÁLISE DISCURSIVA DO “SILENCIAMENTO” DA ESCRITORA
MARIA FIRMINA DOS REIS NA LITERATURA BRASILEIRA
Nathalie de Jesus Maria Ribeiro (UEMA)
O presente projeto tem o objetivo de analisar o “silenciamento” da
escritora Maria Firmina dos Reis na literatura brasileira. A Análise do
Discurso de linha francesa, que representa a construção do sujeito por
meio do assujeitamento e das condições de produção, será a base teórica
utilizada. Serão analisadas as condições de produção, os efeitos de
sentidos e a memória discursiva para evidenciar o “apagamento” da
escrita do sujeito mulher negra na literatura brasileira. Dessa forma,
buscou-se identificar na trajetória literária da escritora maranhense,
considerada a primeira romancista brasileira, Maria Firmina dos Reis, o
“silenciamento” desse sujeito na produção literária do país. Busca-se
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como os editais concebem a estruturação do texto, o conteúdo e
organização retórica de projetos. O corpus é composto por 10 (dez) editais
de seleção de mestrado em História de universidades das cinco regiões
brasileiras. A metodologia da pesquisa consistiu na leitura de todos os
editais para a separação dos trechos que tratavam sobre a elaboração do
projeto de pesquisa em História. Os resultados da pesquisa indicam que o
foco dos editais reside sobre a formatação do texto, uma vez que, mesmo
havendo editais que contemplavam questões retóricas, essa ação ocorria
de modo muito superficial. Temas como conteúdo foram escassos nos
editais coletados. Além disso, a pesquisa aponta que não há um local prédefinido, no próprio edital, para os textos de diretrizes. Os resultados,
quando analisados e somados às abordagens que serviram de suporte
para a pesquisa, revelam que é muito comum haver “dimensões
escondidas”, como apontou Street em seus estudos, em que pontos
essenciais ao projeto são negligenciados, de modo inconsciente.

Palavras-chave: “Silenciamento”. Mulher Negra. Maria Firmina dos Reis.

UM ERRO JUDICIÁRIO: UM ESTUDO DO ETHOS DISCURSIVO NA OBRA
OS IRMÃOS KARAMÁZOV, DE FIÓDOR DOSTOIÉVSKI
Patrícia Rodrigues Tomaz (UFPI)
O presente artigo tem por objetivo investigar as principais estratégias de
construção dos ethé de credibilidade, do sujeito enunciador-réu, que
emergem na produção discursiva do participante de uma sessão de
julgamento, diante do Tribunal do Júri, instância que julga os crimes contra
a vida. Para tanto, selecionamos excertos do capítulo Um erro judiciário,
contido na obra Os irmãos Karamázov (1880), último romance de Fiódor
Dostoievski, que foram transcritos e analisados à luz da Análise do
Discurso Francesa, nas teorias de Dominique Maingueneau e Patrick
Charaudeau. No presente capítulo, Dmitri Karamázov, filho mais velho de
Fiódor Karamázov, é acusado de matar o próprio pai e o drama familiar
tornou-se um caso policial. Metodologicamente, adotamos a abordagem
qualitativa e procedimento técnico bibliográfico. Para embasar
teoricamente esta pesquisa, foram adotadas contribuições de
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evidenciar os efeitos raciais, de gênero e histórico-sociais, através de uma
pesquisa bibliográfica, pautada na Análise do Discurso, de Michel Pêcheux
(1990), centradas em autores como Orlandi (2004/2006/2008/2015). Os
resultados apontam que o “apagamento” da escrita da mulher negra na
literatura brasileira deu-se por dois fatores determinantes: o de raça e o
de gênero. Esses dois fatores são um acontecimento que contribuíram
para a pouca representatividade de escritoras negras na literatura
brasileira. Com tudo, o racismo e o machismo contribuíram para a
invisibilidade do sujeito mulher negra na História, na Literatura, e na mídia
brasileira. A escritora maranhense não é evidenciada, por tratar-se de um
sujeito feminino negro, que escreveu sobre a escravidão, assunto
polêmico para a época.

Palavras-chave: Argumentação. Dostoiévski. Ethos discursivo.

O AMOR NO SÉCULO XXI: UMA CONSTRUÇÃO DE SENTIDO ATRAVÉS DE
IMAGENS RETIRADAS DO FACEBOOK
Paula Celma Assunção de Sousa (UEMA/CESTI) e Raimundo Nonato da
Silva Junior (UEMA/CESTI)
Na sociedade moderna dos dias atuais e também com os avanços do
capitalismo, inúmeras são as discussões sobre a verdadeira significação da
palavra “AMOR”, sendo que a mesma está a cada geração perdendo
alguns sentidos e ganhando outros. Segundo Ferreira (2004), em seu
“Minidicionário de Língua Portuguesa”, encontramos como significados
para a palavra “amor”: “1. Sentimento que predispõe alguém a desejar o
bem de outrem. 2. Sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro,
ou a uma causa. 3. Inclinação ditada por laços de família. 4. Inclinação
sexual forte por outra pessoa. 5. Apego profundo a valor, coisa ou animal”.
De acordo com as definições feitas, acima, pelo autor, podemos nos
questionar se realmente essas são as definições que indivíduos do século
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Maingueneau (1997), Charaudeau (2006), Orlandi (2015), Brandão (2012),
Amossy (2016), Bakthin (2015), dentre outros. A análise do corpus
selecionado demonstrou que, ao longo do julgamento, o discurso utilizado
pelo réu buscou a construção de um ethos de sinceridade cuja encenação
se dá através de estratégias discursivas que demonstram credibilidade, as
quais não são aleatórias; ao contrário, são utilizadas para buscar adesão
dos jurados. Há também um ethos de confiança, através do qual o
enunciador visa obter crédito dos seus interlocutores, ao apresentar-se
como sério, virtuoso e competente. Na obra analisada, embora o sujeito
enunciador possa encenar outros ethé, o estudo do ethos discursivo
revelou que a representação construída através de sua enunciação é a de
um sujeito vítima de um erro, nos levando a crer que o que ele disse foi
realmente o que aconteceu.

Palavras-chave: Amor. Referencial. Facebook.

FILME: GÊNERO OU TIPO DISCURSIVO? A CONSTRUÇÃO DO ETHOS DO
PERSONAGEM CECIL GAINES EM “O MORDOMO DA CASA BRANCA”
Rita de Cássia Macêdo Costa (UFPI)
A presente pesquisa analisa o ethos discursivo do personagem Cecil
Gaines, no filme O mordomo da Casa Branca (2013), além de discutir a
classificação da obra de arte “filme” como gênero ou tipo discursivo.
Dirigido por Lee Daniels e com o título original Lee Daniels The Butler, o
filme se baseia na história real de Eugene Allen, que viveu a escravidão e,
como mordomo, serviu à Casa Branca durante trinta e quatro anos e oito
mandatos presidenciais. Adotamos a perspectiva teórica de Alves (2011),
através da qual o cinema constitui-se num tipo de discurso: o discurso
fílmico, que tem como diferencial o fato de ser constituído por vários
códigos semiológicos, a saber: texto, imagens, sons, música, efeitos
especiais etc. Além disso, nos valemos de linguistas contemporâneos
como Patrick Charaudeau, Dominique Maingueneau e Ruth Amossy para
constituir a nossa base teórica sobre ethos discursivo. Trata-se de uma
pesquisa de cunho bibliográfico, de natureza qualitativa e interpretativa.
Especificamente para analisar o discurso fílmico, lançamos mão dos
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XXI possuem em seus psicológicos, tendo em vista a construção de suas
experiências, seus contextos sociais, históricos e pessoais; levando em
conta as diferenças de gênero, área profissional e acadêmica, trabalho,
cultura e etc. Diante dessas reflexões, temos como objetivo principal,
neste trabalho, observar os diferentes sentidos da palavra “amor” em
imagens coletadas do facebook. Para isso, nosso corpus é constituído por
uma análise de 26 imagens retiradas do facebook, cujo tem se trata do
Amor, dando uma significação ao mesmo. Conduzimos nossas discussões
a partir do aparato teórico metodológico proposto por Guimarães (2002)
e Dias (2010), na intitulada Semântica do Acontecimento.

Palavras-chave: Discurso. Gênero. Ethos.

SENTIDOS DE “SUPERAÇÃO” NO DISCURSO SOBRE A INCLUSÃO
EDUCACIONAL DE SURDOS NO ESTADO DO PIAUÍ: UMA ANÁLISE
DISCURSIVA EM NOTÍCIAS DO JORNAL MEIO NORTE
Valdeny Costa de Aragão Campelo (UFPI)
Vista pelo viés discursivo, a notícia é um gênero cuja produção não se
configura como mera transmissão de informação, mas como um complexo
processo de constituição de sujeitos e de sentidos. Seu texto é tomado
como um objeto simbólico, linguístico e histórico e sua análise não se
limita ao sentido das palavras, mas no efeito de sentido produzido quando
são movimentadas posições enunciativas, história, linguagem e memória
do dizer. Esta pesquisa, desenvolvida com o objetivo de compreender o
modo como os sentidos de “superação” funcionam em notícias sobre
inclusão educacional de surdos no Estado do Piauí, tem seu corpus
discursivo constituído por 13 notícias veiculadas pelo Jornal Meio Norte
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procedimentos metodológicos de Goliot-Lété e Vanoye (1992),
considerando espaço, tempo, fusões, coerência e lógica narrativa como
critérios úteis de segmentação do filme. O trabalho de análise incluiu os
elementos visuais (descrição dos objetos filmados, das cores, dos
movimentos, da luz); fílmicos (planos e montagem); sonoros (músicas,
ruídos, tons de voz) e audiovisuais (relações entre imagens e sons). Como
resultados parciais, vislumbramos o filme como gênero discursivo,
registrando a presença dos ethé de sério, virtuoso e competente,
construídos através de atos de linguagem e índices corporais projetados
por Cecil, tais como: palavras comedidas, postura do corpo, expressão
feliz, ar de seriedade e frieza. Em suma, concluímos que os ethé
construídos por Gaines imputam-lhe uma imagem de confiável, discreto e
responsável, garantindo sua permanência na Casa Branca por mais de três
décadas.

Palavras-chave: Notícia de jornal. Inclusão Educacional de Surdos.
Sentidos de “Superação”.

A (IR) REPETIBILIDADE DO DISCURSO SOBRE O GÊNERO TEXTUAL
DISSERTAÇÃO ESCOLAR NO ENEM: PERSPECTIVAS DE ANÁLISE
Vanessa Raquel Soares Borges (SEDUC-PI)
Segundo Marcuschi (2008), o estudo do gênero engloba tanto uma análise
do discurso como uma visão sobre a sociedade. Tal estudo responde a
questões de natureza sociocultural no uso da língua, pois os gêneros são
uma forma de ação social, um artefato cultural (MILLER, 1984). Nesse
contexto, o gênero textual dissertação escolar é uma das atividades
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nos anos de 2015 e 2016 e inscreve-se na perspectiva teóricometodológica da Análise de Discurso formulada inicialmente por Michel
Pêcheux e desenvolvida na Brasil por Eni Orlandi. Na análise foram
movimentados principalmente os conceitos de memória discursiva,
formações discursivas e designações trabalhados por autores como
Pêcheux (2007/2014/2015), Orlandi (2012/2015), Authier-Revuz (1998) e
Guimarães (2005) e, para pensarmos as questões próprias ao discurso
jornalístico, recorremos também a Mariani (1996/1999) e Lage (2003). Em
nosso material identificamos que os sentidos de “superação” são
produzidos a partir de duas formações discursivas, uma pautada na
concepção de surdez como anormalidade, limitação, nela, a grande
barreira que o surdo deve superar é interna, sua deficiência, o descrédito
que ele próprio atribui a si, a outra, considera a surdez como diferença, os
obstáculos de aprendizagem não está no surdo, é externa, não é isto que
precisa ser mudado, mas a estrutura educacional ofertada.
Compreendemos, portanto, que os sentidos se dão pela inscrição dos
discursos na língua e na história e que o discurso de superação quando
relacionados às pessoas com surdez somente podem significar no interior
de uma Formação Discursiva.

Palavras-chave: Repetibilidade. Discurso. Dissertação escolar.
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discursivas mais materializadas na educação básica, quando o sujeito
encontra-se na posição de estudante prestes a adentrar à universidade. A
dedicação a essa escrita faz com que educadores invistam na análise de
provas realizadas pelo Enem em anos anteriores. Dessa forma, esta
pesquisa visa discutir a (ir) repetibilidade do discurso sobre o gênero
textual dissertação escolar no Enem, a partir de perspectivas à luz da
Análise de Discurso Francesa com base nas postulações pecheuxtianas.
Pêcheux (1990) objetivou, a partir da análise do funcionamento discursivo,
explicitar o processo de significação, através dos mecanismos históricos
de determinação do dizer. Sendo assim, o que se pretende são gestos de
leitura (ORLANDI, 2014) para se compreender a constituição desse gênero
ao longo de sua realização e sua formulação a cada edição. Do arquivo
coletado, selecionamos apenas três exames que revelam o discurso sobre
o gênero textual dissertação escolar e a configuração de sua (ir)
repetibilidade no campo discursivo. O arquivo revela não só uma
estrutura, mas um acontecimento, que permeado pela memória
discursiva permite a circularização de efeitos de sentido inscritos na
história e na ideologia nos diferentes períodos de elaboração da
coletânea. Esses efeitos aparecem silenciados na superfície do recorte
temático elaborado, fruto das relações de poder inscritos na coletânea.
Dessa forma, esta pesquisa torna-se relevante por visar um gesto de
leitura além da superfície discursiva, em autores como Pêcheux (1990),
(1983); Orlandi (2012), (2014), Courtine (1981); Marcuschi (2008), Miller
(1984), entre outros caros à discussão.
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